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Кіріспе
IBM® Cognos Insight кмегімен басарылатын жмыс кеістіктерін жасау арылы
деректі талдау, сценарияларды табу ж не шешім абылдауа сер ету ммкіндігііз
бар.
Cognos Insight жмыс кеістіктерін маызды бизнес реттеуішілеріне н тижелерді
кзбе-кз белсенді реттелетін жмыс кеістіктері ретінде байланыстыру шін
пайдаланыыз. Cognos Insight жауап жазу ммкіндігіне олдау крсететіндіктен, бл
жмыс кеістіктерін басарма масаттарын, шешімдерін ж не болжамдарын жинау
ж не біріктіру шін пайдалануа болады.

А паратты табу
Барлы аударылан жаттамаларды оса, Интенетте жатты табу шін,IBM білім
орталыына (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) тііз.
@нім туралы осымша апарат шін келесі ресурстарды араыз:
v IBM Cognos Insight Community (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight нім ж не ммкіндік апараты (http://www.ibm.com/software/
products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight support (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

&ол жетімділік ммкіндіктері
9ол жетімділік ммкіндіктері озалуы шектелген немесе кзі нашар кретін озалу
ммкіндігі шектелген жандара апаратты технологиялар німдерін пайдалануа
кмектеседі. Cognos Insight тиесілі ол жетімділік ммкіндіктер бар. Мына
ммкіндіктер туралы апараттар алу шін, 9осымша A, “9ол жетімділік
ммкіндіктері”, бетте 201 блімін араыз.
IBM Cognos HTML жаттамасында атынасу ммкіншіліктері бар. PDF жаттары
осымша ж не сондытан рамында атынасу ммкіншіліктері жо.

есептілікForward-looking
Мына жаттама німні аымдаы функционалды ммкіндіктерін сипаттайды.
Аымдаы ол жеткізгісіз элементтерді сілтемелері кірістірілуі ммкін. Кез келген
болашатаы арнайы ммкіндікті орытындысына арамайды. Кез келген осындай
сілтемелер кез келген материалды, кодты немесе функцияналды ммкіндігін
тарататын міндеттеме, сз беру немесе за міндеттемелері болып табылмайды.
&зірлеу, шыару ж не IBM жалыз арап шыуына алдыратын функционалды
ммкіндігіні немесе функциясыны жзе асыру уаытын анытау.

&абылдамау хабарламасыны лгілері
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales компаниясыны ж не
Sample Outdoors немесе Great Outdoors ж не Planning Sample ызметіні кез келген
атауы IBM ж не IBM ттынушылары шін лгілік бадарламаларды дамыту шін
пайдаланылатын лгі деректері бар жалан бизнес операцияларын крсетеді. Мына
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016
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жалан жазбалара сатылым келісімдері, нім таратылуы, аражат ж не кадр
блімдеріні деректер лгісі кірістіріледі. Наты аттар,мекен-жайлар, контакт
нмірлері немесе келісім м ндеріні састыы кездейсоты. Баса лгі файлдары
олдап немесе машина жасаан жалан деректерді, академиялы немесе оамды
кздерден жасалан шындыа негізделген деректерді немесе бадарламаларды
лгісін зірлейтін деректер лгісі ретінде пайдалану шін авторлы ы иесіні
рсатымен пайдаланатын деректерді кірістіруі ммкін. Жоарыда аталан нім
аттары с йкес иелеріні сауда белгілері болуы ммкін. Расталмаан осарламаа
тыйым салынан.
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Блім 1. Жаа ммкіндіктер
Бл блім осы шыарылым шін жаа ж не згертілген ммкіндіктерді тізімін
амтиды. Бл сонымен атар жиналан сас апарат шін алдыны шы арылан
тізімді амтиды. Бл жаартуды ж не бадарламаны орналастыру стратегияларын
ж не пайдаланушыларды оыту талаптарын жоспарлауа кмектеседі.
IBM Cognos Insight арылы олдайтын орталарды жаартылан тізімін айта арау
шін, Cognos серверлерін, дерекорларын операциялы жйесі туралы апаратты
Cognos Insight жйе талаптарын оса айтанда (Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052))
ішінен араыз.

2.0 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight (IBM Planning Analytics2.0 нсасындаы) ішінде жаа
ммкіндіктер бар.

Жол ж$не ба анны негізгі м$тіндері яшы тадалатын
кезде блектенеді
Jяшы торда тадалатын кезде, с йкес келетін баан жолы ж не баан таырыптары
Excel ішіндегі сияты блектенеді. Блектеу тсі яшы тсіне с йкес келеді.

Мазмн та тасында ы нысандарды іздеу
Мазмн татасындаы нысандарды іздей аласыз. Арнайы шарта с йкес келетін
нысандарды тапыыз келсе немесе наты нысан атына сенімсіз болан кезде
сзгілеуге арналан табаларды тере аласыз. Бл іздеу шарта с йкес келетін
тарматаы барлы нысандарды табады. 9осымша апарат алу шін келедегіні
араыз: “Мазмн татасында іздеу” бетте 57.

лшем деушісіндегі мшелерді іздеу
Oлкен лшемдерді дейтін кезде, шарлау иын болады. Жеілдету шін, лшем
дегішінде ашылатын лшемні брыннан бар элементтері арылы іздей аласыз.
9осымша апарат алу шін келедегіні араыз: “Oлкен лшемдерде іздеу” бетте 104.

/яшы тар шін жаа о жа тінтуір батырмасы м$зірі
Jяшы шін о жа тінтуір батырмасы м зірінде екі жаа опция олжетімді келеді:
v Келесіге экспорттау
v Бліктерді атыру
Алдыы кезде, бл опциялар тек виджет ралдар татасында ана олжетімді еді.

10.3.0 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.3.0 нсасында жаа ммкіндіктер бар.
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Ай ас кесте яшы ында жол шін кмек айтару
Айас кесте ішінде яшы жолды айтаруды Alt+Enter пернетата тіркесі кмегімен
оса аласыз.

Тарихи диаграмма есеп картасы виджеті
9азірде IBM Cognos Insight жмыс орнында тарихи диаграмма есеп картасы
виджетін оса аласыз.
Тарихи диаграмма метрикалы крсеткіштер шін наты деректер баан
диаграммасын крсетеді, рамына масатты жол ж не толеранттылы
индикаторлары енеді. 9осымша апарат алу шін, “Крсеткіштер жйесі виджеттері”
бетте 167 ішін араыз.

лшемдер шін жаа тадау тізімі опциясы
@лшемді пішімдеу кезінде, пайдаланушы тадау ммкіндігі м ндер тізімін анытай
аласыз. 9осымша апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте 104 ішін
араыз.

Дерек а ымы диаграммасы
9азірде IBM Cognos Insight жмыс орнына текшелер арасында деректерді сілтеме
жасайтын не озалтатын сілтемелер не процесстер визуалды крсету шін дерек
аымы диаграммасын оса аласыз. 9осымша апарат алу шін, “Дерек аымы
диаграммасын осу” бетте 89 ішін араыз.

Есеп лгісі
Oлгіні амтитын рбір нысан сипаттарын амтитын есепті жасай аласыз. 9осымша
апарат алу шін, “лгілік есепті жасау” бетте 187 ішін араыз.

Мазмн блігіндегі айналы крініс
Jос баыттаы тілдерді олдау шін мазмн блігіндегі айналы кріністі оса
аласыз. 9осымша м лімет шін келесіні оыыз “9ос баытты тіл олдауы” бетте 15.

10.2.2.6 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.2.2.6 нсасында жаа ммкіндіктер бар.

/яшы тар ішінде а артпаларды жоюда
Жмыс орны жариялааннан кейін яшытара осан аартпаларды жоя аласыз.
Таратылан режим немесе осылан режимде жмыс істеген кезде артпалар
жойылуы ммкін.
9осымша апарат алу шін, “Jяшытарда аартпаларды осу, кру, ж не жою” бетте
110 ішін араыз.

/яшы тар шін жаа о жа тінтуір батырмасы м$зірі
Jяшы шін о жа тінтуір батырмасы м зірінде екі жаа опция олжетімді келеді:
v Бос яшытарды жасыру
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v Автоіріктегіш
Алдыы кезде, бл опциялар тек виджет ралдар татасында ана олжетімді еді.

10.2.2.5 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.2.2.5 нсасы ішінде жаа ммкіндіктер бар.

Са талма ан деректерді Cognos TM1 серверіне автоматты
трде са тау
Егер де Cognos Insight мж шік серверінде саталмаан деректерііз болса, азірде
бл деректермен the Cognos TM1 серверін автоматты трде жаарта аласыз. Серверді
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator процессі атарылуынан брын не кейін
жаартылуын тадай аласыз.
9осымша апарат алу шін, “Сценарийді орындайтын рекет тймешіктерін осу”
бетте 96 ішін араыз.

10.2.2.3 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.2.2.3 нсасыны жаа ммкіндіктері бар.

Біріктірілген яшы тарда айталанатын шы улар
таратылуы азір олжетімді
айталанатын шыулар таратылуы азірде Деректерді тарату диалог терезесі
еншілес деректер элементтерінде м ндері жо біріктірілген яшыа м нді енгізген
кездегі опция.
Егер біріктірілген яшы ережемге масатты болса, Деректерді тарату диалог
терезесі IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде осулы болан жадайда ана
ашылады.
Cognos TM1 Performance Modeler ішінде Бадарламалы жаса тама ашыыз ж не
Бадарламалы жаса тама ойындысын крсету шін бадарлама атын екі рет
басыыз. Ережеден туындалан біріктірілген яшы тара тарату орнату ж не
сатауды тадаыз. Содан кейін бадарламаны орналастырыыз.

Мшелерді динамикалы трде зерттеу нктесінде
біріктіру
Мшелерді динамикалы трде жаа тектік элемент зерттеу нктесінде біріктіре
аласыз. Тектік элемент зерттеу нктесінде, ж не жалпы шолу ж не рама ішінде,
жарамды болса крсетіледі.
Бл ммкіндік тек IBM Cognos Insight жмыс орны (.cdd) файлдары шін ана
олжетімді. Бл ошау режим не тарату режимінде жмыс жасаанда IBM Cognos
TM1 серверімен олданылуы ммкін, алайда осулы режимде емес.
Зерттеу нктесінде мшелерді біріктіру шін, мшелерді біріктіруді басыыз, одан
. Біріктірілген мшелер
кейін Жалпы элементті ру белгісшесін басыыз
Жалпы біріктірілген тектік элемент астында крсетіледі.
Біріктіруді алып тастау шін Жалпы элементті алып тастау белгісін басыыз
Блім 1. Жаа ммкіндіктер

.
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Динамикалы трде мшені біріктіруді тешеу
Бл ммкіндік рбір Cognos Insight жмыс орны (.cdd) файлы шін блек тешеледі.
1. Файлды архивтеу бадарламасы кмегімен Cognos Insight жмыс орны (.cdd)
файлдарын шыарып алыыз.
2. М тін дегіші кмегімен cdfDashboardModel.xml файлын ашыыз.
3. expPointConsTotalShow="true" тлсипатын dashboards элементіне осыыз.
4. Файлды сатаыз ж не шыарып алынан файлдарды Cognos Insight жмыс орны
(.cdd) файлына ысыыз.
5. Cognos Insight жмыс орны (.cdd) файлын Cognos Insight ішінде ашыыз.
Осылайша динамикалы трде мшені біріктіру бл жмыс орнына ол жетімді
болды.

10.2.2.1 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.2.2.1 нсасында жаа ммкіндіктер бар.

Тор ырында бркені аттарды крсету
Бркеніш аттарды арсы ойындылардаы таырыптармен бірге крсете аласыз.
Бркеніш аттарды крсету шін, аныталан бркеніш аттары бар жолды немесе
баанны о жа тймешігінен басыыз, Т#лсипатты к#рсету тймешігін басыыз
ж не барлы бркеніш аттар тізімінен бркеніш атты тадаыз. Бркеніш атты
м тіні таырыппен бірге крсетіледі
Бркеніш атты крсетілуін тазхалау шін,аныталан бркеніш аттары бар жолды
немесе баанны о жа тймешігінен басыыз, Т#лсипатты к#рсету тймешігін
басыыз ж не Кез келгенін к#рсетпеу тймешігін басыыз.

Тексеру нктелеріндегі бркеніш аттарды крсету
Тексеру нктелерінде бркеніш аттарды крсете аласыз.
Егер тексеру нктесіндегі лшемділік олжетімді бркеніш аттарын амтитын болса,
белгішесінен кейін Іздеу крсетіледі

.

басыыз ж не крсету шін бркеніш аттарды тадаыз. @лшемділіктегі рбір
мше, крсетілуге мшелерді тізімі шін аныталан бркеніш аттар м тінін амтуы
керек.

>рекет тймешігіні мше параметрін іздеу
Мше параметрін амтитын рекет тймешігін іске осатын кезде, мшелерді ріпті
лкен-кішілігі ескерілетін "contains" іздеуін олдана отыра іздей аласыз. Алдында,
іздеу ріпті лкен-кішілігі ескерілетін "starts with" іздеуі болан. @згерту мшелерді
табуа оай болды.
Мысалы, S1000 - Табыс деп аталатын мше табыс м нінде іздеу арылы табылады,
алайда осыдан брын осы іздеу параметрін олдана отыра таба алмайтын.
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Барлы Виджеттерді лыптау
Бадарламадаы виджеттер IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
атты лыпталуы ммкін. Бл IBM Cognos Insight бадарламасындаы виджеттерді
лыпталмауынан кімші емес пайдаланушыа тыйым салады.
Алдында, кез келген Cognos Insight пайдаланушысы м тін- ріптеріні лкен-кішілігі
ескерілетін м зірлерін олдана отыра виджеттерді лыптан аша алан. Осы
шыарылымдарда, виджеттер Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында,
кімшілер емес пайдаланушылар оларды Cognos Insight бадарламасында аша
алмайтындай етіп, атты-лыптанады.
9осымша апарат алу шін, TM1 Performance Modeler жаттамасын араыз.

10.2.2 нс асында ы жаа ммкіндіктер
IBM Cognos Insight 10.2.2 нсасыны жаа ммкіндіктері бар.

Бкіл жмыс кеістігін басып шы ару
IBM Cognos Insight бадарламасында рбір ойындыны бір-бірлеп басып шыаруды
орнына енді барлы жмыс кеістігін бірден басып шыаруа болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Жмыс кеістіктерін шыарып алу” бетте 115
Бкіл IBM Cognos Insight жмыс кеістігі суретіні атты кшірмесін алу шін,
жмыс кеістігіні белгілі ойындыларын немесе бкіл жмыс кеістігін басып
шыарыыз.

Динамикалы м$ндер
IBM Cognos Insight бадарламасы енді жалыз мшелерді крсететін немесе айас
сраудан лшейтін виджеттер болатын, динамикалы м ндерді амтиды. Мысалы,
егер айас кесте нім жолы арылы жыл бойынша пайданы крсетсе, осы жыл шін
жалпы пайданы крсететін жмыс кеістігіні ойындысыны таырыбына
динамикалы м нді осуа болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Динамикалы м нерлерді кірістіру” бетте 96
Жмыс кеістігіндегі белгілі м нді блектеу шін динамикалы м н виджетін IBM
Cognos Insight жмыс кеістігіне жасауа болады. Мысалы, жалпы пайда м нін
жмыс кеістігіні жоары жаында оны з виджетіне орналастыруа болады.

Шартты пішімдеуді олданып яшы тарды блектеу
Арнайы шарттара с йкес келетін яшытарды блектеу шін енді IBM Cognos
Insight жмыс кеістіктеріне шартты м нерлерді осуа болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Шартты м нерлерді жасау” бетте 84
Табаларды арнайы жолын амтитын м ндерді немесе яшытарды ауымында
яшытарды анытау шін IBM Cognos Insight жмыс кеістігіндегі айас кестеге
шартты м нерлерді олдануа болады.

Тегіс емес ж$не теестірілмеген иерархияларды
импорттау а олдау
Тегіс емес ж не теестірілмеген иерархияларды енді IBM Cognos Insight арылы
импорттауа болады. Сіз бастапы рылымды сатауды немесе реттеуді тадай
аласыз.
Блім 1. Жаа ммкіндіктер
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Тегіс емес иерархиялар
Тегіс емес иерархияларда кейбір дегейлер деректерде жо болдаы. Мысалы, келесі
кестеде мемлекет дегейі екі жолда жо болады.
Кесте 1. Импорттамас б рыны тегіс емес иерархияны мысалы
Айма немесе ел

К)й

ала

А9Ш

Калифорния

Сан-Франциско

А9Ш

Калифорния

Лос-Анджелес

А9Ш

Вашингтон

Ватикан аласы

Ватикан аласы

Егер тегіс емес рылымды сатасаыз, бос рістер орын толтырыш мшелерімен
толтырылады. Мысалы, Кесте 1 былай крінуі ммкін:
v А9Ш
– Калифорния
- Сан-Франциско
- Лос-Анджелес
– Вашингтон КО (Штат)
- Вашингтон
v Ватикан аласы
– Ватикан сити (Штат)
- Ватикан сити (ала)
Егер тедестірілмеген иерархия болатын тегіс емес иерархияны жасырсаыз, бос
яшытар імпортталан лшемде пайда болмайды. Мысалы, Кесте 1 былай крінуі
ммкін:
v А9Ш
– Калифорния
- Сан-Франциско
- Лос-Анджелес
– Вашингтон
v Ватикан аласы
– Ватикан аласы

Теестірілмеген иерархиялар
Теестірілмеген иерархияларда жапыра мшелеріні барлыы бірдей дегейде
болмайды. Мысалы, келесі кестеде кейбір жапыра мшелері 2-дегейде, ал кейбір
жапыра мшелері 3-дегейде.
Кесте 2. Импорттамас б рыны теестірілмеген иерархияны мысалы
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1-де*гей

2-де*гей

3-де*гей

A ызметкері

B ызметкері

E ызметкері

A ызметкері

B ызметкері

F ызметкері

A ызметкері

C ызметкері

A ызметкері

D ызметкері
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Егер теестірілмеген рылымды сатасаыз, бос яшытар импортталан лшемде
пайда болмайды. Мысалы, Кесте 2 бетте 6 былай крінеді:
v A ызметкері
– B ызметкері
- E ызметкері
- F ызметкері
– C ызметкері
– D ызметкері
Егер иерархияны теестірсеіз, тменгі дегей толтырылады, бостары жоары
дегейде алады. Бл иерархияны теестіірлмеген иерархиядан тегіс емес иерархияа
айналдырады. Мысалы, Кесте 2 бетте 6 былай крінеді:
v A ызметкері
– B ызметкері
- E ызметкері
- F ызметкері
– C ызметкері (2-дегей)
- C ызметкері
– D ызметкері (2-дегей)
- D ызметкері
'зара байланысты т)сініктер:
Блім 3, “Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау”, бетте 17
Деректерді IBM Cognos Insight бадарламасына деректерді крделілігіне, сондай-а,
лшемдер, крсеткіштер ж не тлсипаттар ретінде деректерді крсетілу жолына
байланысты бірнеше жолмен импорттауа болады.

Болдырмау ж$не айта жасау
IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде орындалатын кейбір рекеттерді енді кері
айтаруа ж не айталауа болады.
45 рекетке дейін болдырмауа немесе айта орындауа болады.
Шектеу: Келесі рекеттерді айта кері реттеу шін Болдырмау белгішесін
пайдалануа болмайды:
v Мшелерді, лшемдерді ж не текшелерді осу немесе жою сияты деректер лгісін
згертііз.
v Аартпаларды осу немесе жою.
v IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI) процестерін орындайтын рекет
тймелерін іске осу.
v Есептеулерді згерту.
v Импорттауды ж не экспорттауды іске осу.
v
v
v
v

IBM Cognos Express немесе IBM Cognos TM1 серверіне осылу.
Басып шыару, жариялау немесе орта пайдалану.
Cognos Insight орнатылымына немесе басымдытарына згертеді.
Jяшытарды стау немесе шыару.

Блім 1. Жаа ммкіндіктер
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Деректерді синхрондау
Енді виджет, ойынды немесе жмыс кеістігі арылы IBM Cognos Insight жмыс
кеістігінде деректерді ндестіруге болады. Мысалы, А ойындысындаы шыарып
алу нктесіндегі деректер згертулерін В ойындысындаы айас кестедегі
деректерге ндестіруге болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Виджеттерді ндестіру” бетте 99
Виджеттерді IBM Cognos Insight бадарламасында ндестірген кезде, бір виджеттегі
деректерге жасалан згерістер ндестірілген виджеттерге сер етіледі. Oндестіру
ойындылар бойынша, жмыс кеістіктері бойынша немесе ойындыдаы кішірек
топтар бойынша олданылуы ммкін.

Мазмн блігіндегі виджеттер мен ойындылар
Енді IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде ойындылар мен виджеттерді тізімін
арап шыуа болады. Арнайы ойындылара немесе виджеттерге шарлау шін ж не
ойынды немесе виджет параметрлерін згерту шін осы тізімді пайдалануа болады.
жаа блігі болып табылады. Блім
Ж мыс ке*істігі блімі мазмн аумаыны
аымдаы жмыс кеістігінде ойындылар мен виджеттерді барлыыны тізімін
береді. Ж мыс ке*істігі ауымынан келесі рекеттерді орындауа болады:
v Виджет шін п рмендерді тізіміне ол жеткізу шін виджетті тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз. Осы п рмендер Виджет 8рекеттері м зірінде
жетімділермен бірдей болады.

олд

v Оны атын згерту немесе жою шін, ойындыны тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз.
v Жмыс кеістігіндегі сол нысана шарлау шін ойындыны немесе виджетті
ныыз.

Кп а ынды сраулар німділікті жа сартады
Срауларды деу німділігін IBM Cognos Insight бадарламасында срауларды
бірнеше деу аындарына блу арылы жасартуа болады.
Кп аынды сраулар IBM Cognos TM1 бадарламасына рбір срауды блек абыта
орындау арылы абытарды бадарламасы тегерімін автоматты трде жктеуге
ммкіндік береді. Бл р трлі деу тиімділікті ж не лкен сраулар мен ережелер
шін деу уаытын тиімді жетілдіре алады.
100% ммкіндіктен аз іске осылатын серверлер ана кп аынды срау
жетілдірулерінен пайда табады. Мысалы, сізде 8 абыты орындайтын 8 келесі
сраулар бар болса, ешбірі кп аынды срауларды атыстырмайды. 9-шы келесі
деу срауын осу н тижесінде срауды деу аындары бірнеше абытар арылы
блінеді.

&атысушы немесе арап шы ушы кріністері
Енді IBM Cognos TM1 кімшілері Cognos TM1 бадарламаларына IBM Cognos
Insight бадарламасынан осылан кезде, атысушы мен арап шыушы кріністері р
трлі орналасулармен крінуі ммкін.
Бадарлама авторлары IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында
бадарламаларды жасаан кезде, олар атысушылар ж не арап шыушылар шін
блек кріністерді анытай алады. Cognos TM1 кімшілері Cognos TM1
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бадарламасына Cognos Insight бадарламасынан осылан кезде, олар жмыс істегісі
келетін кріністі тадай алады: атысушы немесе арап шыушы. Cognos Insight
бадарламасында осы кріністерді баса орналасулармен бірге крсете алады.
Мысалы, атысушы крінісі бірнеше ашу нктелерімен бірге арсы срауды крсете
алады; мнда, арап шыушы крінісі тек диаграмманы ж не арсы срауды крсете
алады.
Осы басаша орналасуларды Cognos Insight бадарламасында жасауа болады.
Cognos TM1 кімшісі жмыс кеістігін кері Cognos TM1 бадарламасына жариялаан
кезде, олар жариялайтын крініс жмыс кеістігі орналасуын амтиды. Сондытан
Cognos TM1 кімшісі атысушы крінісінде осылан болса, олар жмыс кеістігіні
орналасуына згерістер жасай алады ж не оны сол бадарламаны атысушы крінісі
ретінде жариялай алады.
Contributor ж не Reviewer кріністері туралы толы апаратты TM1 Performance
Modeler жаттамасынан араыз. @нім мен нсасына арналан осы жата IBM
білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) кірііз.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Cognos TM1 жйесіне осылу” бетте 179
IBM Cognos TM1 кімшілері Cognos TM1 жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан лшемдер мен текшелерді импорттау, жмыс кеістігін жариялау
немесе жоспара лес осу шін осыла алады.
“Cognos Express жйесіне осылу” бетте 193
IBM Cognos Express кімшілері Cognos Express жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан лшемдер мен текшелерді импорттау, жмыс кеістігін жариялау
немесе жоспара лес осу шін осыла алады.

Стратегиялы карталарды метрикалар бойынша сзуге
болады
Крсеткіштер жйесі енді виджеттерін IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде жаа
жолмен сзуге болады: виджеттердегі нысандара мезерді апаратын метрикаларды
тадау арылы.
Мысалы, жмыс кеістігі арсы срауды, стратегиялы картаны, сер диаграммасын
ж не згермелі диаграмманы амтиды. Барлы трт виджетті бір-бірімен
ндестірііз. Алдында, рбір виджетте крсетілетін деректерді згерту шін, рбір
виджетті жалпы шолу аймаында тадауларды згертуге болады. Енді стратегиялы
картадаы нысана мезерді апаран кезде, метрикаларды да тадауа болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Крсеткіштер жйелерін осу” бетте 173
IBM Cognos TM1 серверінеIBM Cognos Insight бадарламасында осыланда, жмыс
кеістігінде IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жасалан
крсеткіштер жйесін круге ж не пайдалануа болады.

Крсеткіштер жйесі виджеттері бойынша кішірейту
немесе лкейту
IBM Cognos Insight бадарламасындаы крсеткіштер жйесі виджеттерінде
лкейтуге немесе кішірейтуге болады.
Жасы толы деректі немесе кеірек кріністі крсету шін рбір виджетті жалпы
пайдалануа
крініс аймаында ;лкейту ж не Кішірейту белгішелерін
болады. Мысалы, жмыс кеістігі лемні картасындаы рбір нім жолыны
Блім 1. Жаа ммкіндіктер
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пайдасын крсететін згермелі крсеткіштер жйесі виджетін амтиды. Сол
айматаы елдер мен аудандар туралы осымша деректерді арау шін картаны
блігін лкейтуге болады немесе бкіл картаны арауды кішірейтуге болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Крсеткіштер жйелерін осу” бетте 173
IBM Cognos TM1 серверінеIBM Cognos Insight бадарламасында осыланда, жмыс
кеістігінде IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жасалан
крсеткіштер жйесін круге ж не пайдалануа болады.

Метрикаларды со

ы диаграммасында жаю ж$не жию

IBM Cognos Insight бадарламасындаы сер диаграммасында енді метрикаларды
шыарып алуа ж не тасалауа болады.
Кбірек немесе азыра метрикаларды крсету шін метрикаларды жанындаы
ныыз. Мысалы, сер
Шыарып алу ж не Тасалау белгішелерін
диаграммасы кезелген метрика сияты Тсірілім параметрін, ал сер етілген метрика
сияты Тсірілімнен кейін жалпы пайда параметрін крсетеді. Тсірілімнен кейін
жалпы пайда параметрін шыарып алыыз ж не Тсірілімнен кейін жалпы пайда
параметріні Блектеуден брыны пайда метрикасына сер ететінін араыз.
Осылай оларды бір-біріне алай сер ететінін тсіну шін метрикаларды тізбегін
орындауа болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Крсеткіштер жйелерін осу” бетте 173
IBM Cognos TM1 серверінеIBM Cognos Insight бадарламасында осыланда, жмыс
кеістігінде IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жасалан
крсеткіштер жйесін круге ж не пайдалануа болады.

Та ырыптар а ымда ы тілде
&р трлі тілдер шін р трлі таырыптар болатын жмыс кеістіктерінде
пайдаланушылар енді IBM Cognos Insight бадарламасыны тіліне олданылатын
таырыпты ана креді, ол Мені* басымды тарым параметрінде орнатылады.
'зара байланысты т)сініктер:
“Тіл мен м дениет басымдытары” бетте 14
IBM Cognos Insight жйесі сізді тілііз бен м дени стандарттарыызды анытау
шін Cognos Insight жйесі ай жерден іске осылатынына байланысты р трлі
параметрлерді пайдаланады. Бл апарат сізге сізді тіл ж не м дени
тешелімдеріізді Cognos Insight жйесі ажет болса оларды згерте алатындай етіп
ай жерден табатынын тсінуге кмектеседі.

Деректерді таратуды тарма $дісін айталау
IBM Cognos Insight енді деректерді таратуды тарма дісін айталауды амтиды.
Деректерді таратуды тарматы дісін айталау м нді біріктіруді барлы
тарматарына немесе тек ана нл емес м ндерді амтитын тарматара кшіруді
осады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“9айталау тарматарын олданып деректерді тарату” бетте 81
IBM Cognos Insight бадарламасында біріктіруді тарматы (еншілес) трлеріне
крсетілген м нді кшіретін айталау дісі кшірмелерін олданыыз. Осы дісті
олданан кезде, м нді біріктіруді барлы тарматарына немесе брыннан нл емес
м ндерді амтитын сол тарматара кшіруге болады.
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Блім 2. Cognos Insight жйесін іске осу
IBM Cognos Insight IBM Planning Analytics Local рамдасы сияты орнатылады,
немесе оны IBM Cognos Express ішінен немесе IBM Cognos TM1 ішінен, баса IBM
Cognos німдеріне атынастыруына байланысты орната ж не іске оса аласыз.
Тменде крсетілген тізім Cognos Insight бадарламасын іске оса алатын ртрлі
жолдарды сипаттайды. Cognos Insight бадарламасы Cognos Insight баса Cognos
німдеріне Cognos TM1 немесе Cognos Express сияты осылуына байланысты іске
осу жолы.
Cognos Insight ж8не Cognos TM1 бадарламасы
Cognos TM1 бадарламасына осылан болсаыз, Cognos Insight
бадарламасын жмыс кеістіктерін жасау ж не жоспарлара лес осу шін
Cognos TM1 бадарламалар порталынан бастаыз.
Cognos Insight ж8не Cognos Express бадарламасы
Cognos Express ішіне осылсаыз, Cognos Insight бадарламасын Cognos
Express Басты бетінен жмыс орындарын жасау шін іске осыыз, жмыс
орындарын басалармен блісііз немесе жоспарлара атыстырыыз.

Cognos Insight терезесі
IBM Cognos Insight терезесіні бліктерімен зііз танысыыз.
Cognos Insight терезесі келесі бліктерді амтиды:
>рекеттер белгішесі
басу жмыс кеістіктерін жасау, ашу, сатау,
>рекеттер белгішесін
басып шыару, экспорттау ж не жабу параметрлерін амтитын м зірді
шыарады.
Ай ас кесте мен диаграмма виджет
Cognos Insight жмыс кеістігіні. Виджетті бір трі айас кестені немесе
торды ж не диаграмманы амтиды. Айас кестедегі деректер диаграммада
крсетілетін деректерге байланысады, сондытан айас кестедегі деректер
згертілгенде, диаграмма деректері де ж не диаграммадаы деректер
згертілгенде, айас кесте де згертіледі.
Виджетті* ралдар та тасы
Виджет ралдар татасы виджетте жмыс істеген кезде крсетіледі. Ол
виджетке арнайы болып табылатын, виджетте пайда болатын диаграмманы
трін згертуге болатын К#рсету т)рін #згерту белгішесі
белгішелерді амтиды.

секілді,

Шолу аймаы
Шолу аймаы айас кесте немесе диаграмма шін крсетіледі. Шолу аймаы
айас кестеде, диаграммада немесе айас кесте мен диаграммада крсетілетін
лшемдер мен крсеткіштер трін айтады. Шолу аймаы ш блімге
блінеді: жолдар, баандар ж не м тінм н. Бл блімдер жолдарда,
баандарда ж не айас кестені м тінм нінде, диаграммада немесе айас
кесте мен диаграммада крсетілетін лшемдерді ж не крсеткіштерді
крсетеді. Мысалы, німдерді лшемі шолу аймаыны жолдар блімінде
крсетілсе, німдер де айас кестені жолдарында крсетіледі.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016
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Мазм н аймаы
Мазмн аймаы аымдаы жмыс кеістегінде жмыс істеуге болатын
текшелерді, лшемдерді, крсеткіштерді ж не тлсипаттарды барлыын
крсетеді. Мазмн татасынан мазмн татасындаы элементтерді дей,
жылжыта, жоя, жасай ж не импорттай аласыз. Сонымен атар, мазмн
татасы импорт процесін крсетеді, осылайша деректерді арнайы импорттан
жаарта аласыз.
Сонымен оса, мазмн татасындаы нысандарды іздей аласыз. Арнайы
шарта с йкес келетін нысандарды тапыыз келсе немесе наты нысан
атына сенімсіз болан кезде сзгілеуге арналан табаларды тере аласыз. Бл
іздеу шарта с йкес келетін тарматаы барлы нысандарды табады.
Зерттеу н)ктелері
Ашу нктесі лшемдегі элементтерді тізімі болып табылады. Айас
кестедегі, диаграммадаы немесе айас кесте мен диаграммадаы деректерді
сзу шін элеметтерді тадауа болады.
ойындылар
Жмыс кеістіктерін бірнеше ойындыа блуге болады. 9ойындылар
аумаынан ойындыларды жасауа, жоюа ж не айта атауа болады.
ойындыны* нобайлары белгішесі
9ойынды нобайлары белгішесін ну рбір ойындыны кішкентай
сызбаларын крсетеді, сондытан ойынды атауларыны орнына осы
сызбаларды олданатын баса ойындыа шарлауа болады.
Келесі сурет Cognos Insight терезесіні бліктерін крсетеді.

12

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

Сурет 1. Cognos Insight терезесіні бліктері

Cognos Insight басымды тары
IBM Cognos Insight бадарламасын ерекше жмыс режимдрін осу ж не ажырату,
айматы параметрлерді орнату ж не басаIBM Cognos німдерімен байланыс
орнатумен оса, тешеуге болады.
Келесі параметрлерді Мені* те*шелімдерім терезесіне орнатуа ж не оан
:
>рекеттер белгішесі арылы атынасуа болады
v Жетілдірілген арнайы ммкіндіктерге арналан визуалды тспалдарды крсетііз.
v Cognos Insight бадарламасы басталан кезде крсетілетін жмысты бастау бетін
ажыратыыз.
v Деректерді импорттаан кезде, ирархиялы анытауышты ажыратыыз.
v Жаа кріністерді ндестіруді ажыратыыз.
v Жаа жмыс кеістіктерінде арсы ящыты екі рет басу арылы депкі рекетті
згертііз. Jяшыты деу депкі рекет болып табылады ж не депкі рекетті
тмен жылжып згертуге болады.
v Деректерді импорттааннан кейін жмыс кеістігінде лшемдерді бастапы
крінісін згертііз. Иерархияларды бірінші дегейге кеейту депкі рекет болып
табылады ж не барлы дегейлерді тасалау немесе барлы дегейлерді кеейту
шін депкі рекетті згерте аласыз.
Блім 2. Cognos Insight жйесін іске осу
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v Жмыс кеістіктеріні мазмн тілін згертііз.
v Екі баытты тілді олдауды осыыз ж не жмыс кеістгі шін м тін баытын
тадаыз.
v URI-мекенжайларын IBM Cognos Express ж не IBM Cognos TM1 серверлеріне
атынасу шін осыыз.

Тіл мен м$дениет басымды тары
IBM Cognos Insight жйесі сізді тілііз бен м дени стандарттарыызды анытау
шін Cognos Insight жйесі ай жерден іске осылатынына байланысты р трлі
параметрлерді пайдаланады. Бл апарат сізге сізді тіл ж не м дени
тешелімдеріізді Cognos Insight жйесі ажет болса оларды згерте алатындай етіп
ай жерден табатынын тсінуге кмектеседі.

Cognos Insight ж$не Cognos TM1 ба дарламасы
Cognos Insight жйесін IBM Cognos TM1 бадарламалар порталынан орнатанда не
іске осанда, сіз порталда орнатылатын нім тілі мен мазмн тілі Cognos Insight
жйесінде кездесетін тіл мен м дени стандарттарды анытайды. Мысалы, егер сіз
нім тілін Француз тілі (Канада) ж не мазмн тілін Аылшын тілі (Канада) деп
орнатсаыз, Cognos Insight пайдаланушы интерфейсі Француз тілінде болады, ал
м дени стандарттар Канадалы аылшын тілінде болады. Егер тіл параметрлері
згерсе, тіл мен м дени стандарттарды жаарту шін Cognos Insight жйесінде
жмыс кеістігін жауып, айтап аша аласыз.
@німді орнату туралы ж не мазмн тілін Cognos TM1 Applications порталына
орнату туралы толы апаратты TM1 Applications жаттамасынан араыз. Бл
жаттаманы IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)
атынастыра аласыз.
Cognos TM1 серверіне осылмаан болсаыз, мазмндыCognos Insight >рекеттер
ну, Мені* басымды тарым п рменін тадау ж не одан кейін
белгішесін
мазмн тілдері тізімінен тадау арылы орнатуа болады. Басымды амалды жйе
немесе портал арылы аныталан м дени стандарттарды айта жазады. Бл сіз баса
айма не елдегі пайдаланушылар шін жмыс кеістігін жасаанда ж не сол
пайдаланушылара жмыс кеістігі алай пайда болатынын кргііз келгенде
пайдалы болып табылады. Мысалы, сіз Оттавада, Канада, Француз тілінде
(Канадалы) жмыс істейсіз, біра сіз жасап жатан жмыс кеістігін Франциядаы
ызметкерлер тобы олданатын болады. Жмыс кеістігіні сізді
пайдаланушыларыыз шін алай пайда болатынын кру шін Cognos Insight
жйесіні мазмн тілін Француз (Франция) деп орната аласыз.
Cognos TM1 кімшісі Cognos TM1 серверінде атауларды локализациялауды осты,
одан кейін текшелер, лшемдер, элементтер мен тлсипаттар Microsoft Windows тіл
параметрі арылы аныталандай жергілікті тілде крсетіледі. Локализациялау
осылмаан болса, нысан атауларыCognos TM1 серверінед бастапыда жасаландай
крінеді.

Cognos Insight ж$не Cognos Express ба дарламасы
Cognos Insight жйесін IBM Cognos TM1 бадарламалар порталынан орнатанда не
іске осанда, сіз порталда орнатылатын нім тілі мен мазмн тілі Cognos Insight
жйесінде кездесетін тіл мен м дени стандарттарды анытайды. Мысалы, егер сіз
нім тілін Француз тілі (Канада) ж не мазмн тілін Аылшын тілі (Канада) деп
орнатсаыз, Cognos Insight пайдаланушы интерфейсі Француз тілінде болады, ал
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м дени стандарттар Канадалы аылшын тілінде болады. Егер тіл параметрлері
згерсе, тіл мен м дени стандарттарды жаарту шін Cognos Insight жйесінде
жмыс кеістігін жауып, айтап аша аласыз.
@німді орнату туралы ж не мазмн тілін Cognos TM1 Applications порталына
орнату туралы толы апаратты TM1 Applications жаттамасынан араыз. Бл
жаттаманы IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)
атынастыра аласыз.
Cognos Express серверіне осылмаан болсаыз, Cognos Insight жйесінде мазмн
рекеттер м зірін ну, Мені* те*шелімдерім
тілін >рекеттер белгішесін
параметрін ну ж не одан кейін мазмн тілдеріні тізімінен тадау арылы орната
аласыз. Басымды амалды жйе немесе портал арылы аныталан м дени
стандарттарды айта жазады. Бл сіз баса айма не елдегі пайдаланушылар шін
жмыс кеістігін жасаанда ж не сол пайдаланушылара жмыс кеістігі алай пайда
болатынын кргііз келгенде пайдалы болып табылады. Мысалы, сіз Оттавада,
Канада, Француз тілінде (Канадалы) жмыс істейсіз, біра сіз жасап жатан жмыс
кеістігін Франциядаы ызметкерлер тобы олданатын болады. Жмыс кеістігіні
сізді пайдаланушыларыыз шін алай пайда болатынын кру шін Cognos Insight
жйесіні мазмн тілін Француз (Франция) деп орната аласыз.

&ос ба ытты тіл олдауы
IBM Cognos Insight бадарламасындаы ос баытты тіл олдауы сізге келесі
ммкіндіктерді олдануа рсат береді:
v Жмыс ауымында крсетілген м тін баытын згертііз (дерек мазмны).
v Cognos Insight пайдаланушы тешеліміндегі шаылысу мазмны (бадарлама
мазмны).
Дерек ж не бадарлама мазмны шін жеке тілдерді олдана аласыз. Мысалы,
Аылшын тілін бадарлама мазмнына олданыыз келуі ммкін ж не Иврит тілін
дерек мазмнына олдануды алайсыз.

М$тін ба ыты
Cognos Insight бадарламасында м тінді о жатан сол жаа немесе сол жатан о
жаа крсетуді тадауа болады. Сонымен атар, м тінм ндік м тін баытын
тадауа болады. Кейбір жадайларда кейбір м тінді сол жатан о жаа ж не
кейбір м тінді о жатан сол жаа крсетуді алайсыз. Мысалы, араб, иврит, урду
ж не парсы тілдері о жатан сол жаа жазылады. Алайда сол тілдердегі сандар,
сондай-а латын, кириллица немесе грек м тіндеріні кірістірілген сегменттері
солдан оа арай жазылады. Мндай жадайларда м тін баытын м тінм нді
трыда м тіндегі алашы ріпке негізделіп орнатыыз. &ріп о жатан сол жаа
арпіне тиесілі болса, м тін баыты сол жатан о жаа болады. &йтпесе, м тін
бадары сол жатан о жаа болады. Сандар ж не наты табалар м тінні
баытына ыпал етпейді. Мысалы, м тін араб рпіні алдында санмен басталатын
болса, баыт о жатан сол жаа болады. М тін латын рпіні алдында санмен
басталса, баыт сол жатан о жаа болады.
Жмыс кеістігіні м тін баытын згерту деректер, виджет белгілері ж не кмек
сздер, аартпалар ж не электронды пошта мекен-жайлары, файл жолдары ж не
URL мекен-жайлары сияты рылымды м нтінмен оса, пайдаланушы енгізген
барлы апарата сер етеді.

Блім 2. Cognos Insight жйесін іске осу
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Ша ылыстыру
Cognos Insight пайдаланушы интерфейсі элементтерін, мысалы м зір элементтері,
рал таталары ж не терезе м тіні сияты элемменттерді шаылыстыруды
аламайтын шыарсыз. 9ос баытты олдауды іске осан кезде шаылысу автоматты
трде болады ж не ол сізді Microsoft Windows тілдік параметрлеріізге байланысты
болады.

&осба ытты олдауды осу
Жмыс кеістігіндегі м тін баытын згерту шін IBM Cognos Insight
бадарламасында екі баытты тілдерді олдауды осыыз ж не Cognos Insight
пайдаланушы интерфейсінде мазмнды шаылыстыруа рсат беру шін іске
осыыз.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Мені* басымды тарым тймешігін басыыз.
2. Екі баытты олдау блімінде Екі баытты олдауды осу сбелгісін ойыыз.
3. М тін баытын згерту шін:
a. Мазм н )шін м8тін баытына негізделу тізімінен Cognos Insight
бадарламасында м тін баытын крсету шін параметрді тадаыз. 9ос
баытты тілдерге олдау крсетуді оссаыз, М8тін баыты белгішесі
м тін виджеттеріні ралдар татасында крсетілген.
b. 9осымша: Жмыс кеістігінде крсетілген м тін баытын айта анытау шін
М8тін баыты белгішесін басыыз ж не м тін баытын тадаыз.
4. М тінді шаылыстыру шін жйе тілін Араб немесе Иврит тіліне Microsoft
Windows баылау татасында орнатыыз.
Шаылыстыруды ос баытты олдауды іске осу тексеру орабын тазалау
арылы немесе жйе тілін баса тілгезгерту арылы ажырата аласыз.
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Блім 3. Деректерді Cognos Insight ба дарламасына
импорттау
Деректерді IBM Cognos Insight бадарламасына деректерді крделілігіне, сондай-а,
лшемдер, крсеткіштер ж не тлсипаттар ретінде деректерді крсетілу жолына
байланысты бірнеше жолмен импорттауа болады.

Деректерді импорттаудан брын
Дерек кзін IBM Cognos Insight ішіне импорттаудан брын, андай деректерді
импорттауа болмайтынын ж не Cognos Insight импортталан деректерді алай
саластыратынын тсінуііз керек.

Жылдам импорттау
9арапайым деректер файлын Cognos Insight кенептеріне немесе Жмысты бастау
бетіне Жылдам импорттау параметрін пайдалану шін апаруа болады. 9арапайым
деректер файлы мына шарттара с йкес келеді:
v 10 бааннан аз
v 100,000 жолдан аз (Microsoft Excel жмыс кітаптары шін)
v Файл лшемі 10 мегабайттан кіші (блгіш тірлері бар м ндер немесе адамды
шегініс блгіштері бар м ндерді амтитын файлдар шін)
v Бір ана баан таырыбыны жолы
v Біріктірілген яшытар жо
Егер деректер бл шарттара с йкес келмесе, Cognos Insight жйесі крделірек
деректер жиынын импорттауа нсау болатын Импорттау шеберін ашады.

Cognos Insight деректеріізді алай салыстырады
Деректерді импорттаанда Cognos Insight жйесі сізді деректерді кз деректеріізге
байланысты салыстыру шін осымша дереккз зияттылыын пайдаланады.
Импорттау барысында, Cognos Insight деректеріізді алай салыстыру жайлы
жасайтын тадауларды кез келгенін айта анытай аласыз. Сонымен оса Мені*
те*шелімдерім терезесіндегі барлы импорттара арналан айындауыш
иерархияны ажыратып тастай аласыз.
Тменде крсетілген тізім лгі ішіндегі деректерді ртрлі трлерін анытайды:
Текше Осы текше деректерді сатайтын контейнер болып табылады. Осы текше
лшемдерді орнатымы бойынша аныталады.
'лшем
@лшем деректерді сипаттаушы санаты болып табылады. Мысалы, текше
@німдер, Ттынушылар ж не Орналасу атты лшемдерді амтуы ммкін.
Де*гей
Дегей иерархиядаы байланысаг деректерді сынады. Мысалы, @німдер
лшеміізде @нім желісі ж не @нім трі аталатын дегейлер болуы ммкін.
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Т#лсипат
Тлсипат іскерлік баалаысы келетін деректерді сипаттамасы болып
табылады. Мысалы, @німдер лшеміізде Тс ж не @лшем аталатын
тлсипттар болуы ммкін.
К#рсеткіш
@лшем бірлік іскерлігіізді аншалыты жмыс істейтінін анытайтын м н
болып табылады. Мысалы, іскерлігіізді німділігін кру шін Сатылым
клемі немесе Табыс сияты крсеткіштерді олдана аласыз.
Cognos тізім есебін немесе бумасын импорттасаыз, Cognos Insight бастапы трде
аныталан лгіні олданады. Cognos Insight депкі бойынша келесі т сілмен баса
дерек кздерін салыстырады:
v Тпнса файлды бірінші бааны ж не крсеткіштер айас кестеде крсетіледі.
Баса баандар лшемдер ретінде шолу аумаында ол жетімді болады.
v М тін баандары лшемдер ретінде осылады.
v Сандар баандары егер олар сандар болып табылса, крсеткіштер ретінде
осылады. Мысалы, Cognos Insight жйесі Табыс деп аталатын баанды крсеткіш
ретінде ж не Телефон нмірі деп аталатын баанды тлсипат ретінде тсунуі
ммкін.
v Cognos Insight импорттаан деректерде деттегі пішімге сыымдалан кез келген
кн боланда, Cognos Insight иерархиялары бар толы Григориан кнтізбесін
жасайды. Бл сізге з деректеріізді тосан, жыл немесе ай бойынша сіз
импорттаан деректер бл апаратты амтымаса да круге ммкіндік береді.
v Деректерді бірінші жолы рбір баанны таырыптары ретінде пайдаланылады.
v &р лшемге жалпы сан осылады.
v Сізді крсеткіштеріізді р айсысы шін е логикалы жыйма трі тадалан.
Мысалы, егер сізді трпі деректеріізде Баасы шін баан ж не 9ны шін баан
болса, Cognos Insight жйесі Баа крсеткіші шін Орташа жыйма трін ж не
9ны крсеткіші шін 9осынды жыйма трін тадауы ммкін.
v Таырып тлсипаттары саталан.
v Іскерлік кілттер саталан.

Бліктелген м$тін файлдарын импорттау
Келесі файл пішімдерімен оса, бліктелген м тін файлдарын IBM Cognos Insight
бадарламасына импорттауа болады: CSV, TAB, CMA, ASC ж не TXT. &депкі
салыстыруды абылдауа немесе лгіні анытау шін згертулерді жасауа болады.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
Microsoft Windows айматы параметрлері мен жйе тілі файл шифрымен с йкес
келмесе, Cognos Insight TXT ж не CSV файлдарын мра шифрлауымен импорттауа
олдау крсетілмейді. Бл м селені шешу шін, файлды UTF-8 шифрымен сатап,
файлды шифрлауды с йкестендіру шін Microsoft Windows айматы параметрлерін
ж не жйе тілін згертііз.
Егер дерек кзіізде онды м ндер болса, біра бірінші 100 жазбаларда онды м ндер
болмаса, Cognos Insight деректерді бтын сан ретінде анытайды. Алайда, онды
орындар саталады ж не пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
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Деректерді пішімдеу туралы апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте
104 араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін Деректерді импорттау параметрін тадаыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Т)р рісінен Файл тадаыз.
4. Шолу басыыз ж не импорттайтын файлды тадаыз.
5. 9осымша: Файл деректері блімінде келесі рекеттерді орындаыз:
a. Блгіш тірді крсетііз.
b. Арнайы тілге онды табалар блгіштерін ж не мыды табалар
блгіштерін пайдаланыыз келсе, Пішімдеу рісінен сол тілді тадаыз.
c. Деректерді бірінші жолын крсетііз. Сіз бл рісті импорттауды енгізу
м тінін немесе м тіндік файлдаы бірнеше таырып жолдарын жалтару шін
олдана аласыз.
d. Деректерде баан белгілері немесе стігі деректемелер бар не жотыын
крсетііз.
e. 9осулы кйінде жмыс істеп, деректерді айта импорттау процесін
орындауды жоспарлаыыз келсе, ашытаы IBM Cognos TM1 серверінен
ашылатын файлды орнын крсетііз. 9осулы кйінде жмыс істеу жайлы
толы апарат шін “Cognos Express серверлеріндегі жоспарлар” бетте 189
немесе “Cognos TM1 серверлеріндегі жоспарлар” бетте 165 блімін араыз.
6. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
7. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
8. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
9. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
10. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
d. Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
e. Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
f. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
g. 9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
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масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
11. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
12. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
13. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
14. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
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Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
15. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
16. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
17. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
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Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.
18. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

Microsoft Excel файлдарын импорттау
Microsoft Excel файлдарын IBM Cognos Insight бадарламасына импорттауа ж не
депкі жылжытуды абылдауа болады немесе лгіні анытау шін згертулерді
жасауа болады.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
Microsoft Excel файлынан импорттауды жоспарлау ммкін емес. Интерактивті
жа*арту немесе Дыбыссыз жа*арту параметрлерін деректерді Microsoft Excel
дерекорында жаарту шін олдану керек.
Microsoft Excel жмыс кітаптарында олданылан кейбір формулалар мен
функциялар импортталмаан. Осы шешім Microsoft Excel жмыс кітабындаы
згертілген баанны кшірмесін жасауа арналан ж не Paste Special п рменін
згертілген баанны м ндерін жаа баана ою шін пайдаланыыз. Сонымен
атар, жмыс кітабын CSV файлы сияты сатай аласыз, содан кейін CSV файлын
импорттай аласыз.
Жылдам импорттау егер Microsoft Excel жмыс кітабында бірнеше жмыс
паратары болса, тек аымдаы жмыс параындаы деректер ана импортталады.
Мысалы, 3-жмыс параындаы деректі импорттауа, 3-жмыс параы бар жмыс
кітабын крінетін жмыс пара ретінде сатаыз. Жмыс кітабынан импорттаан
кезде, тек 3 жмыс параындаы деректер ана импортталады. 'лшемдерді
импорттау немесе Деректерді импорттау п рмендерін олданатын баса параметр.
Егер дерек кзіізде онды м ндер болса, біра бірінші 100 жазбаларда онды м ндер
болмаса, Cognos Insight деректерді бтын сан ретінде анытайды. Алайда, онды
орындар саталады ж не пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
Деректерді пішімдеу туралы апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте
104 араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін Деректерді импорттау параметрін тадаыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Т)р рісінен Файл тадаыз.
4. Шолу басыыз ж не импорттайтын файлды тадаыз.
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5.
6.
7.
8.

Файлды* толы деректері п рменін кеейтііз.
Деректерде баан белгілері бар не жотыын крсетііз.
Деректер тізім немесе айас кесте ретінде рылымдананын крсетііз.
9осымша: Пайдаланатын жмыс параын, жолдарды ж не баандарды
крсетііз.
9. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
10. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
11. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
12. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
13. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
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d.
e.

f.

g.

атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.

Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
14. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
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15. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
16. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
17. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
18. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
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Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
19. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
20. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.
21. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

&атысты деректер кздерінен импорттау
IBM Cognos Insight бадарламасында атысты деректерді импорттау атысты
дереккзді ж не срауларды анытауды тсінгеніізді талап етеді. ODBC
осылымдарыны импортталатын деректер кздері шін орнатылатынын амтамасыз
етііз.
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Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.

Осы тапсырма туралы
Байланысан кйде жмыс жасаанда, серверде аныталан ODBC реляциялы
дереккзін пайдаланасыз. 9осулы кйінде жмыс істеу жайлы толы апарат шін
“Cognos Express серверлеріндегі жоспарлар” бетте 189 немесе “Cognos TM1
серверлеріндегі жоспарлар” бетте 165 блімін араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін Деректерді импорттау параметрін тадаыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. К#з т)рі рісінде Реляциялы деректер к#зі (ODBC) параметрін тадаыз.
4. Жйеізге аныталан ODBC реляциялы дереккзін тадаыз.
5. Срау растырышын ашыыз. Сонымен атар, срауа SQL енгізуге болады.
6. Сраудаы деректерді алуа пайдаланатын баандарды крсету шін, Деректер
к#рінісі ойындысын басыыз ж не баандар немесе кестелерді Метадеректер
зертеушісі рісінен диаграммаа апарыыз. Баандар немесе кестелерді зііз
оса аласыз. Срау деректерді алу шін, диаграммаа тікелей осатын
баандарды пайдаланады. Срау диаграммаа осатын кестелерге байланысты
баандарды пайдаланады.
7. Баандар ж не кестелер арасындаы атынаса негізделген біріктірулерді жасау
шін С рау схемасы блігін басып, келесі рекеттерді орындаыз:
a. Кестелерді Метадеректер зарттеушісі рісінен диаграммаа апарыыз. Срау
баса кестелермен байланысу шін, диаграммаа осатын кестелерді
пайдаланады. Срау деректерді алатын кестелерге байланысты баандарды
пайдаланбайды.
b. 9арым-атынаса арналан элементтерді тадаыз ж не Біріктіруді жасау
тймешігін басыыз.
белгішесі
c. 9атынаса тбегейлігін крсетііз. Тбегейлік наты деректерді екі рет
санауды болдырмауа, жлдызды схема лгілеріндегі орта тйы
біріктірулерді олдауа, бастапы дереккздерді жйесіне кіруді жасартуа
ж не лшемдер немесе фактілер ретінде рекет ететін элементтерді анытауа
пайдаланылады.
9атынастар мен тбегейлік туралы осымша апарат алу шін IBM Cognos
Framework Manager Пайдаланушы Н саулыы блімін араыз. @нім мен
нсасына арналан осы жата IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter) кірііз.
8. SQL срауын олмен деуге, SQL к#ру ойындысын басыыз. Деректі к#ру
ойындысында немесе С рау диаграммасы ойындысындаы орындалан
рекеттер SQL к#ру ойындысында крсетіледі.
9. Сраумен анааттансаыз, OK тймешігін басыыз.
10. Срау растырушысында немесе олмен жасалан сраудан айтарылан
деректерді алдын ала арап шыуа, Жа*арту тймешігін басыыз.
11. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:

28

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
12. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
13. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
14. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
15. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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d.
e.

f.

g.

атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.

h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
16. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
17. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
18. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
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Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
19. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
20. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
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крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
21. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
22. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.
23. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

IBM SPSS стстистикаларын импорттау
IBM SPSS статистикасын IBM Cognos Insight ішіне импорттап, депкі салыстыруды
абылдауа немесе лгіні анытау шін згертулерді жасауа болады.

Бастаудан брын
IBM SPSS дерек орынан импорттаана дейін, IBM SPSS Access Pack Package
бадарламасына осылан ODBC драйверін жктегеніізді тексеруііз керек. SPSS
Access Pack Package бадарламасы IBM SPSS Statistics немесе IBM SPSS Modeler
бадарламаларын сатып алан кезде, ол жетімді болады. ODBC драйверін жктеп
аланан кейін, сонымен атар дерек орына ODBC осылымын анытауыыз керек.
ODBC осылымдарын анытау туралы осымша апаратты операциялы жйедегі
пайдаланушы жаттамасын араыз.
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Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
Егер дерек кзіізде онды м ндер болса, біра бірінші 100 жазбаларда онды м ндер
болмаса, Cognos Insight деректерді бтын сан ретінде анытайды. Алайда, онды
орындар саталады ж не пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
Деректерді пішімдеу туралы апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте
104 араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін Деректерді импорттау параметрін тадаыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Т)р рісінен IBM SPSS Статистикалары тадаыз. 9осылым дегіші терезесі
крсетіледі.
4. 9осылым дегіші терезесінен дерек орын тадаыз ж не тіркелгі деретеріізді
енгізііз.
5. Дерек орындаы срауларды анытау ж не згерту шін, срау растырышты
ашыыз.
6. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
7. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
8. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
9. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
10. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
d. Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
e. Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
f. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
g. 9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
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i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
11. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
12. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
13. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
14. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
15. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
16. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
17. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.

36

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

18. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

Cognos TM1 текше кріністерін импорттау
IBM Cognos TM1 текше кріністерін IBM Cognos Insight ішіне импорттап, депкі
салыстыруды абылдауа немесе лгіні анытау шін згерістер негізуге болады.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
IBM Cognos TM1 серверіне осылан кезде тек екі импорттау кздері ол жетімді
болады: IBM Cognos TM1 Текше к#рінісі ж не IBM Cognos TM1 'лшем жиыны.
Cognos TM1 текше кріністері ж не лшем жиындары Cognos TM1 кімшісі арылы
аныталан. Cognos TM1 серверіне осылан кезде, импорттау шеберінен круге
болатын текшелер, кріністер, лшемдер ж не жиындар атынасуа рсат еткен
элементтерді крсетеді.
Егер дерек кзіізде онды м ндер болса, біра бірінші 100 жазбаларда онды м ндер
болмаса, Cognos Insight деректерді бтын сан ретінде анытайды. Алайда, онды
орындар саталады ж не пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
Деректерді пішімдеу туралы апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте
104 араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін Деректерді импорттау параметрін тадаыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Т)р рісінен IBM Cognos TM1 текше к#рінісін тадаыз.
4. Импорттайтын текше ж не кріністі тадаыз.
5. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
6. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
7. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
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b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
8. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
9. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
d. Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
e. Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
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f. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
g. 9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
10. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
11. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
12. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
13. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
14. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
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15. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
16. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.
17. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

Жаа лшемдерді текшеге импорттау
IBM Cognos Insight бадарламасындаы жаа лшемдерді брыннан бар текшеге
брыннан бар жмыс кеістігіне бастапы импорттаан осымша деректерді осатын
кезде импорттай аласыз.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.

Осы тапсырма туралы
Сізді жмыс кеістігііз осымша деректерді немесе жаа деректерді ажет еткенде
жаа лшемдерді импорттай аласыз. Мысалы, ай бойынша табысты крсететінIBM
Cognos Report Studio есебін импорттадыыз ж не импорттааннан бері есепке жаа
лшем, география осылады. Жаа лшемді осу шін жмыс кеістігіндегі
деректерді жаарта аласыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін 'лшемдерді импорттау параметрін тадаыз
Ке*ес: Деректер кзі файл болып табылса, импорт шеберін іске осуа арналан
мазмн аймаындаы текшеге арналан компьютерден сйрей аласыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Дерекк#з аумаындаы деректер трін тадаыз ж не Cognos Insight жйесі ай
жерде дереккзге атынаса алатындыын анытаыз.
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4. Бадандар блігінде тек импорттаыыз келетін лшемдерді ана тадаыз.
5. Жаа лшемдерді салыстыру жолына згертулар жасау шін осымша
тймешігін басыыз.
6. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. Егер сіз депкі салыстыруды жойыыз келсе, Барлы салыстыруларды
тазарту параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
7. Жаа лшемні сипаттамаларын тешеу шін, тменде крсетілген рекеттерді
орындаыз:
a. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
b. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
d. Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
e. Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
f. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
g. Егер кз деректері екі бааннан трса, біреуі тектік деректер элементтеріне
арналан біреуі с йкес еншілес деректер элементтеріне арналан
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болса,осымша блімін кеейтііз ж не Тектік-еншілес сбелгісін
тадаыз. Осы параметр Тектік м)шелер элементін ж не Еншілес м)шелер
элементін Ма сат элементтер бліміндегі тадалан лшемге осады.
Элементтерді К#з элементтері аумаынан иерархияны анытауа арналан
Ма сатты элементтер бліміндегі Тектік м)шелер ж не Еншілес м)шелер
элементтеріне сйреіз.
h. 9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
i. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
j. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
8. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
9. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
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батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
10. Импорттау параметрін тадаыз. Барлы #лшемдер тізіміндегі мазмн
аумаында жаа лшем пайда болады.
11. Жаа лшемді с йкес текшеге апарып, оны Барлы #лшемдер алтасы мен
текше арасында орта пайдалану немесе текшеге кшірмелеу керектігін
крсетііз.

Cognos TM1 лшем жиындарын импорттау
IBM Cognos TM1 лшем паратарын IBM Cognos Insight ішіне импорттап, депкі
салыстыруды абылдауа немесе лгіні анытау шін згерістер негізуге болады.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
IBM Cognos TM1 серверіне осылан кезде тек екі импорттау кздері ол жетімді
болады: IBM Cognos TM1 Текше к#рінісі ж не IBM Cognos TM1 'лшем жиыны.
Cognos TM1 текше кріністері ж не лшем жиындары Cognos TM1 кімшісі арылы
аныталан. Cognos TM1 серверіне осылан кезде, импорттау шеберінен круге
болатын текшелер, кріністер, лшемдер ж не жиындар атынасуа рсат еткен
элементтерді крсетеді.
Егер дерек кзіізде онды м ндер болса, біра бірінші 100 жазбаларда онды м ндер
болмаса, Cognos Insight деректерді бтын сан ретінде анытайды. Алайда, онды
орындар саталады ж не пішімдеуді онды сандарды осу шін олданыла аласыз.
Деректерді пішімдеу туралы апарат алу шін, “@лшемдерді пішімін згерту” бетте
104 араыз.

Процедура
1. Деректерді алу, одан кейін 'лшемдерді импорттау параметрін тадаыз
Ке*ес: Деректер кзі файл болып табылса, импорт шеберін іске осуа арналан
мазмн аймаындаы текшеге арналан компьютерден сйрей аласыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
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3. Т)р рісінен IBM Cognos TM1 'лшем жиындарын тадаыз.
4. Импорттайтын лшем ж не жиынды тадаыз.
5. Деректерді импорттауды аятау шін келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Импортталан деректерден айас кесте жасау шін Импорттау тймешігін
басыыз.
v Импортталан деректі тек Мазмн аумаында кру шін осымша, одан
кейін Жиынты тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу
сбелгісін алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.
6. &депкі салыстырулара згертулер жасау шін осымша тймешігін басыыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі сізді деректерді “Деректерді
импорттаудан брын” бетте 17 блімінде крсетілгендей салыстырады.
Салыстыру трін лшемге, дегейге, тлсипата немесе крсеткішке згертуге
болады.
7. Cognos Insight деректеріізді салыстыруын згерту шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
a. &депкі салыстыруды жою шін, Барлы салыстыруларды тазарту
параметрін тадаыз.
b. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, деректерді бір дегейде
салыстыру шін Барлы салыстыруларды айта жасау, одан кейін
Иерархияларды аны тама*ыз параметрін басыыз.
c. Есептерді немесе файлдарды импорттаан кезде, салыстыруларды Cognos
Insight амтамасыз еткен депкі салыстырулара айтарыыз келсе, Барлы
салыстыруларды айта жасау, одан кейін Иерархияларды аны тау
параметрін басыыз.
Ке*ес: Мені* те*шелімдерім терезесіндегі Импорттау кезінде
иерархияларды аны тау сбелгісін жою арылы барлы есеп ж не файл
импорттарына арналан иерархияны анытауды ажыратып тастай аласыз.
8. Текшені сипаттарын арап шыу шін:
a. Салыстыру рісінен текшені тадаыз.
b. Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
c. Деректердегі нл м ндері бос яшытар сияты ызыл болуды орнына
саталанын тексеру шін Н#л м8ндерін са тау сбелгісін тадаыз.
d. Тпкі деректердегі бос яшытар шін тадалан депкі м ндермен ауыстыру
шін Бос жолдарды 8депкі м8ндермен ауыстыру сбелгісін тадаыз.
&депкі м н >депкі dimension_name болып табылады.
e. Кз деректерінде тек бір крсеткіш болса, деттегі крсеткіштер лшемін
'лшем бірлік #лшемін жасау сбелгісін тазарту арылы жоя аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз 8депкі к#рсеткіштер #лшемін импорттау барысында жоюды
та*даса*ыз, кейін осы текшеге жа*а #лшемдерді оса алмайсыз.
9. @лшемді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. @лшемді уаыт лшемі ретінде салыстыру шін 'лшем т)рі рісінен Уа ыт
тймешігін басыыз.
b. Ма сатты элементтер аумаынан лшемді тадаыз.
c. Бірегей емес элемент атауларын амтитын лшемді импорттасаыз,
Сипаттар ауымында осымша блімін кеейтіп, Тектік элементтерді*
атауларын амту сбелгісін ойыыз. Осы параметр элемент аттарын
здеріні басты аттарды алдына оларды бірегей ету шін ояды. Блгіш
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табасы тектік атын элемент атынан ажырату шін осылады. Блгіш
табасын згерте ж не таырыптар сияты бірегей аттарды пайдалану шін
тадай аласыз.
Бірегей емес элемент атыны мысалы Солтстік Америка лшемі болып
табылады. Онтарио Калифорния дегейіні еншілес элементі, сонымен
атар Канада дегейіні еншілес элементі болып табылады. Калифорния ел
немесе айма дегейіні еншілес элементі ж не Канада ел немесе айма
дегейі болып табылады. Егер мына элемент аттарын бірегей ету шін
тадасаыз, Калифорния дегейіні еншілес элементі болып табылатын
Онтарио элементі Калифорния - Онтарио деп ж не Канада дегейіні
еншілес элементі болып табылатын Онтарио элементі Канада - Онтарио деп
аталады.
d. Бл лшемге орытынды осындысын енгізу шін орытынды элементін
жасау сбелгісі тадаланын тексерііз.
e. Кз деректерін теестірілмеген иерархия ретінде анытау шін,
Те*естірілмеген к#з деректері сбелгісін ойыыз да, бірдей тередіктегі
еншілес мшелерді барлыын белгілеу арылы иерархияны
теестіретініізді немесе иерархияны теестірілмеген кйде
алдыратыныызды тадаыз.
f. Кз деректерін тегіс емес иерархия ретінде анытау шін, Тегіс емес к#з
деректері сбелгісін ойып, тегіс емес рылымды сатайтыныызды ж не
бос яшытара андай толтырыш деректерін кірістіретініізді тадаыз.
g. 9рылымдаы лшемді жылжыту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз лшемдерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
h. 9осымша: Осы лшемде элементтерді алай срыптау керектігін крсетііз.
Элементтерді срыптау лшемдегі тектік деректер элементтеріні ретін
анытайды. Ешбір депкі элемент срыптауы элементтерді дереккзден
енгізілген ретін сатайды . Сонымен атар сіз элементтерді атауы, дегейі,
лшемдегі тередігі, иерархияда пайда болатын реті бойынша срыптай
аласыз. Дегей не иерархия бойынша срыптау осымша сценарийлеу
масаттары шін олданыла алады. Мысалы, @нім жолы лшемі ішінде келесі
элементтер болады: Гольф жабдытары, Саяхат жабдытары ж не Сырты
ораныс. Сіз бл элементерді атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы
ретінде алдыра аласыз.
i. 9осымша: Элементтер ішіндегі рамдастарды алай срыптау керектігін
крсетііз. 9рамдастарды срыптау лшемдегі элементтерді еншілес
элемент ретін анытайды. Ешбір депкі рамдас срыптауы рамдастарды
дереккзден енгізілген ретін сатайды. Сонымен атар рамдастарды атауы
бойынша срыптауа болады. Мысалы, алдыы адамдаы мысалды
Кемпинг рал-жабды элементі тменде крсетілген рамдастарды
амтиды: Шатырлар, Jйтауа арналан алталар, ж не Шыратар. Сіз бл
рамдастарды атауы бойынша срыптай аласыз немесе осы ретінде алдыра
аласыз.
j. Бл импорттау брыннан бар деректерді алай жаартатынын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
10. 9аржы жылыыз басталатын айды анытау шін К)н лшемін тадап, аржы
жылы басталады тізімінен айды тадаыз.
11. К)н лшемін сол тосандар, айлар ж не кндер шін деректер бар не жотыына
арамастан, барлы кндермен толтыру шін Барлы жылдарды толтыру
сбелгісін тадаыз.
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12. Дегейді белгілеу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Де*гей параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Дегейлердегі бірнеше элементтерді бір уаытта анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтері тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Де*гей тймешігін басыыз.
c. Ие #лшемі рісінде осы дегей тиесілі лшемді тадаыз.
Мысалы, Жылдар, Тосандар, Айлар ж не Кндер бастапы беттері сынды
блек баандар болады. &р баан блек лшем ретінде аныталады. Жылдар
иерархиясын жоарыда ж не Кндердікін тменде жасау шін Тосандар,
Айлар ж не Кндерді жылды дегейлері ретінде жоарыда анытаыз.
d. 9рылымдаы дегейді жылжыту шін, Де*гей индексі рісін згертііз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз дегейлерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
13. Дегейге тлсипат осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан тлсипат ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында Т#лсипат параметрін Салыстыру т)рі тармаыны
астында тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта тлсипат ретінде анытау шін К#з
элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін Т#лсипат тймешігін басыыз.
Салыстыру трін Т#лсипат параметріне згертілетін кезде, тлсипат е
жаын дегейді еншілес элементіне айналады. Егер дрыс дегейге
кірістірілмесе, тлсипатты с кес дегейге жылжытуыыз ммкін.
c. Тлсипат шін деректер трін тадаыз.
d. 9осымша: Тлсипат трін згертііз.
Осы таырып деректер элементіне арналан сипаттаушы белгісін береді.
Мысалы, кз деректері нім кодын крсететін SKU баанын амтиды
ж ненім атын крсететін Элемент аты баанын амтиды. Матсат
деректердегі Элемент дегейіні тлсипатына Элемент атын жасайсыз,
сондытан жмыс кеістігііз нім аты белгішелерін Элемент лшемінде
крсетеді. Бастапы баан атын бірегей емес кез келген таырыптара
арналан таырыпа осу шін Бірегейлігін тексеру тймешігін басыыз.
Деректер бірнеше трлі тілдер шін м ліметтерді амтыса, тлсипаттарды
таырыптар ретінде анытауа ж не рбір таырыпты тілін тадауа болады.
Таырып шін тілді тадамасаыз, депкі тіл олданылады.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдаланыла
алатын деректер осады. &рбір бркеншік атты бірегей аты болуы керек.
e. Осы сипат жататын лшем мен дегей трін тадаыз.
14. Текше шін крсеткіштерді анытау шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. К#з элементтері аумаынан крсеткіш ылыыз келетін элементті тадаыз.
b. Сипаттар аумаында 'лшем параметрін Т)рлендіру т)рі тармаыны
астынан тадаыз.
Ке*ес: Бірнеше элементтерді бір уаытта крсеткіш ретінде анытау шін
К#з элементтері аумаынан элементтерді тадап, оларды тіртуірді о жа
батырмасымен шертііз, одан кейін 'лшем бірлік тймешігін басыыз.
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c. Крсеткішке арналан дерек трін крсетііз.
Ма*ызды: Егер сізді тпкі деректерііз алашы 100 шыарылым ішінде
онды сандарды амтымаса, сізді жмыс кеістігі деректерінде онды сандар
болмайды. Алайды, онды деректер импорттау барысында саталады. Сіз бл
крсеткішті пішімін онды сандарды амту деп згерте аласыз. @лшем
бірліктерді пішімдеу туралы толы апарат шін “@лшемдерді пішімін
згерту” бетте 104 нысанын араыз.
d. 9рылымдаы лшемді згерту шін, 'лшем индексі рісін тадаыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз крсеткіштерді ретін Ма сатты элементтер
аумаында апару арылы згерте аласыз.
Ке*ес: Деректер импортталанын растау шін санау крсеткішін жасаыз.
Айас кестедегі санау бааны сіз импорттаан жолдар санын крсету керек. Бл
сан сізге кез келген айталанатын не жо жолдарды жылдам белгісін береді.
Санау крсеткішін жасау шін cube_name 'лшем бірліктер лшемін Ма сатты
элементтер аумаынан тадаыз ж не Санау к#рсеткішін жасау сбелгісі
тадаланын тексерііз.
15. Баанды импорттаудан шыару керек болса, оны Деректерді алдын ала арап
алу аумаында тіртуірді о жа батырмасымен шертііз ж не Салыстыруды
жасамау тймешігін басыыз.
16. Есептелетін баанды осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Есептелетін баан осу тймешігін басыыз.
b. Сипаттар аумаында рнекті деректер трін ж не салыстыру трін
анытаыз.
c. @рнекті 'рнек рісіне терііз. @рнектер нктелі тірмен (;) аяталуы керек.
Мысалы, атын, тегін, кесіні атын біріктіретін есептелген баанды осу шін
тменде крсетілген рнектерді анытаыз:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Импорттау барысында осуа болатын рнектер - IBM Cognos TM1
TurboIntegrator рнектері, сондытан сіз тек Cognos TM1 TurboIntegrator
рнегімен йлесімді функцияларды ана пайдалана аласыз. @рнектерді
авторлау туралы толы апаратты “Есептеулер” бетте 60 блімінен араыз.
d. @рнекті н тижелерін кру шін Алдын ала арау тймешігін шертііз.
17. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Егер сіз импортталан деректерден айас кесте жасаыыз келсе, Импорттау
тймешігін басыыз.
v Егер сіз импортталан деректерді тек Мазмн аумаында кргііз келсе,
Келесі тймешігін басып, Ая талан со* Текше К#рушіде ашу сбелгісін
алып тастап, Импорттау тймешігін басыыз.

Бар лшемдерді осу
IBM Cognos Insight Жмыс кеістігінде брыннан импорттаан немесе лшемдерді
растыран болсаыз, оларды деректерді импорттаан кезде, жаа текшеде
олдануды алауа болады.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасы деректерді депкі бойынша алай салыстыратынын
арау шін “Деректерді импорттаудан брын” бетте 17 араыз.
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Осы тапсырма туралы
Бар лшемді импортталатын деректерде амтуа болады. Мысалы, нса лшемін
жасап, р трлі сценарийлерді анытау шін оны жаа импортталатын деректерге
осыыз. Мндай жадайда жаа импорттау шін нсаны крсету масатында
импорттауды иынды ммкіндігін олдану ажет. Немесе импортталатын жаа
текшеде амтуды алайтын бар німдерді лшемі болуы ммкін. Сондай кезде,
брыннан бар лшемге арналан кз баанын салыстырасыз.

Процедура
1. Деректерді пайдалану м зірінде 'лшемдерді импорттау тймешігін басыыз.
2. 9осымша: Импорттау атауы рісіне осы импортталатын рдіс шін атауды
енгізііз. Импорттау рдістері рдісті тадауа болатын мазмн аумаында атау
арылы крсетіледі ж не сол импорттау шін деректерді жаартыыз.
3. Импортталатын деректер кзін тадаыз.

4.
5.
6.
7.

Ке*ес: Деректер кзі файл болса, импорттау шеберін бастау шін мазмн
аумаындаы текшеге компьютерден файлды сйреп апаруа да болады.
Импорт шеберіндегі осымша тймешігін басыыз.
Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
Текше элементі шін осымша блімін тадап, Импорттаудаы бар #лшемдерді
олдану аумаында текшеде амтылатын бар лшемдерді осыыз.
Кзді салыстыру баандары брыннан бар лшемге арналан. Бастапы м н
лшем шін трленетін баанды амтымайтын болса, иынды аймаында Та*дау
п рменін тадап, лшемдегі с йкес мшені тадаыз. Мысалы, текшеге арналан
деректерді таайындайтын Нсалар лшеміндегі Негізгі мшені тадайсыз.

Деректерді жаарту
IBM Cognos Insight жмыс кеістігін бір дерек кзіндегі жаа м ндермен жаарту
керек болса, деректерді айта импорттауа болады.

Осы тапсырма туралы
Егер сізді дерекорыыздаы м ндер згерсе ж не сіз жаа деректерді
импорттаыыз келсе, дерекорды жаарта аласыз. Мысалы, сіз компанияызды
тосан бойынша орташа сатылымын крсететін электронды кесте импорттадыыз
ж не сіз импорттаан уаыттан бері орташа м н ктерілді, себебі сатылым
жоарылады. Сіз жмыс кеістігін жаарту шін ондаы деректерді жаарта аласыз.
Сіз бір уаытта бір дерекор деректерін ана жаарта аласыз. Егер сізді жмыс
кеістігііз бірнеше дерекор деректерін амтыса, р дерекор шін жаартуды
орындаыз. Деректерді IBM Cognos Insight жйесіне импорттаанда, р импорттау
процесі Барлы импортталан деректер тізіміндегі мазмн блігінде крсетіледі.
Арнайы импорттау рдісін іске осуа немесе деуге болады.
Жаа деректермен жаартыыз келетін жмыс кеістігін IBM Cognos Express
немесе IBM Cognos TM1 северіне жарияласаыз, жмыс кеістігі деректерін
жаартатын осы прцедураны пайдалануды орнына текшені дерекорына осу
арылы деректерді Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жаарту
керек. Компьютердегі деректерді жаартуды тадасаыз, содан кейін оны Cognos
Express немесе Cognos TM1 серверіне жарияласаыз, жарилау процесі жаа Cognos
TM1 серверді брыннан бар Cognos TM1 бадарламасындаы деректерді
ауыстыруды орнына жасайды. Текшені деректер кзіне осу туралы апаратты алу
Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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шін, нім мен нсасы шін IBM білім орталыы (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) жатын ашыыз.

Процедура
1. Мазмн аумаын ашу шін, мазмн аумаы белгішесін ныыз
.
2. Жаартыыз келетін деректер бар текшені тінтуірді о жа батырмасымен
шертіп, келесі п рмендерді бірін орындаыз:
v Брын анытаан трлендіруді сатап, тек деректерді жаарту шін
Импорттауды іске осу параметрін тадап, іске осылатын импорттау
процесін тадаыз. Импорттау рдістері импорттау шеберіні алашы
адамында енгізілген аты арылы немесе депкі аты арылы аныталады,Жа*а
импорттау ж не импорттау саны. Импорттау рдісін іске оссаыз,
орындалатын осымша адамдар болмайды.
v Осы текшені импорттаан кезде аныталан р трлі трлендірулерді анытау
шін, Импорттауды #*деу тймешігін басып, одан кейін делетін импорттау
рдісін тадаыз. Импорттау рдістері импорттау шеберіні алашы
адамында енгізілген аты арылы немесе депкі аты арылы аныталады, Жа*а
импорттау ж не импорттау саны. Одан кейін 4 адама барыыз.
Ке*ес: Сонымен атар сіз деректерді мазмн аумаындаы Барлы
импорттаулар алтасын кеейту ж не іске осылатын импорттау процесін екі рет
басу арылы айта импорттауа болады.
3. @делетін рбір импорттау рдісі шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Салыстыру згертулерін жасау шін осымша тймешігін басыыз.
b. Егер сіз депкі салыстыруды жойыыз келсе, Барлы салыстыруларды
тазарту параметрін тадаыз.
c. Сипаттар аумаын ашу шін Сипаттарды к#рсету тймешігін басыыз.
d. 9ажет болса, К#рсеткіш #лшемі тізімінен текшедегі крсеткіштерді амтитын
лшемді крсетііз.
e. Деректерді жа*арту 8рекеті тізімінен текшені жаарту жолын крсетііз.
Жаа м ндер брыннан бар м ндерге осыла алады немесе жаа м ндер
брыннан бар м ндерді ауыстыра алады.
f. Деректерді алдын ала арау татасында жаартыыз немесе осыыз
келетін деректерді баандарын тадап, р деректер элементіні салыстыру
трін анытаыз. Брыннан бар текшеге апаран кез келген баандар
крсеткіштер немесе тлсипаттар болуы ммкін. Оларды лшемдер не
дегейлер етіп згерту ммкін емес.
g. Егер тек наты деректерді немесе крсеткіштерді импорттау керек болса,
иерархияны параты дегейіне белгілеу жасаыз.
Крсеткіштерді белгілеу трін згертуге болады. Мысалы, бдан брын
"Баа" деп аталатын крсеткішті импорттадыыз делік. Енді "Бірлікті баасы"
деген крсеткішін импорттап, "Бірлікті баасы" ішіндегі деректерді "Баа"
крсеткішіне осыыз келеді. "Бірлікті баасы" крсеткішін "Баа"
крсеткішіне Импорттау шеберіні ішінде белгілейсіз.
4. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Импортталан деректерді тек ана мазмн аумаында крсетілуін аласаыз,
Жиынты тймешігін басып, Ая таланда текшені арап шыу ралын
ашу сбелгісін ойыыз да, Импорттау п рменін тадаыз.
v Импортталан деректерді айас кестеде крсетілуін аласаыз, Импорттау
тймешігін басыыз.
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Н$тижелер
Егер процесті деректерді жаарту шін жоспарласаыз, жаттан негізгі рекеттерді
нім ж не нса шін іздеіз. Барлы Cognos жатына IBM білім орталыынан
(http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter) ол жеткізуге болады.

Блім 3. Деректерді Cognos Insight бадарламасына импорттау
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Блім 4. деректі талдау
IBM Cognos Insight ішінде деректі зерттеп, срыптап ж не кірістіргенде, р трлі
перспективалардаы апараттарды кресіз ж не іскери шешімдер абылдау шін
талдауыызды пайдалана аласыз. Мысалы, тенденцияларды крсету шін, сызыты
диаграмманы пайдалануа болады.

Деректерді енгізу
Деректеріізді тікелей IBM Cognos Insight айас кестесіне енгізуге ж не арапайым
есептеу тапсырмаларын орындау шін п рмендерді пайдалануа болады. Сондай-а,
деректерді кшірме жасап, яшытара оюа ж не Microsoft Excel жмыс кітабынан
немесе CSV файлынан импорттауа болады.

Процедура
1. Jяшытаы м ндерді згерту шін, яшыты тадап, жаа м ндерді енгізііз,
содан кейін Енгізу тймешігін басыыз немесе крсеткі пернелерін баса бір
яшыа жылжыту шін пайдаланыыз.
Енгізу тймешігін басатын кезде, деректер кк жолдан крінеді ж не баан
жоары деректері ккпен белгіленеді. Бл сіз енгізген деректер IBM Cognos
Express немесе IBM Cognos TM1 серверіндегі бастапы м ндерден
ерекшеленетінін крсетеді. Баса яшытар сіз деректер енгізген яшыа
байланысты болса, Enter тймешігін басанда, осы яшытардаы н тижелер
оларды м ндері сервердегі бастапы м ндерден ерекшеленетінін крсету шін,
н тижелер кк тске боялады.
Баса яшыа жылжуа крсеткі пернелерін пайдалананда, жоспара
атыссаыз, дерек жасыл тспен крсетіледі. Бл яшытаы деректер згергенін,
біра лі абылданбаанын крсетеді. 9айта есептеулер орындалмады ж не
атысты яшытар жаартылмады. Жеке деректермен жмыс жасасаыз, сіз
жмыс орнын сатаана дейін дерек кк тспен крсетіледі.
тймешігін басу арылы сатайтын кезде,
@згертулерді Са тау белгішесі
згертілген м ндер Cognos Express немесе Cognos TM1 серверіне саталады.
Сосын деректегі згерістерді басаларды кре алатынын крсету шін, дерек
ара тспен крсетіледі.
Диаграммада крсетілетін деректерді ауымы келесі лгідегідей болуы керек:
0.000000001 to 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999.
Oлестірілген кйде жмыс істеп жатан кезде деректерді жойсаыз, деректерді
жіберген уаыта дейін олар серверде ол жетімді болады. Себебі деректер
лестірілген кйде жергілікті саталады.
2. Деректерді яшыа енгізу шін тменде крсетілген п рмендерді пайдалана
аласыз. Енгізу тймешігін басан кезде мына п рмендер деледі ж не тек
аымдаы айас кесте шін олдана алады. Мына п рмендер бас ріптерді
ескермейді.
Кесте 3. Деректерді енгізуге арналан прмендер
П8рмен

Сипаттама

K

Мыды м ндерді енгізеді
Мысалы, яшыа 5000 енгізгенде, 5K н тижесі шыады.
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Кесте 3. Деректерді енгізуге арналан прмендер (жаласы бар)
П8рмен

Сипаттама

M

Миллионды м ндерді енгізеді.
Мысалы, яшыа 10,000,000 енгізгенде, 10M н тижесі шыады.

9осу, +

Jяшы м ніне сан осады.
Мысалы, Add50 яшы м ніне 50 санын осады.

Sub

Jяшы м нінен санды алады.
Мысалы, Sub50 яшы м нінен 50 алады.

Арттыру, Inc, >

Пайызды сан кмегімен яшы м нін арттырады.
Мысалы, inc6 немесе 6> яшы м нін 6% шамасына арттырады.

Азайту, Dec, <

Пайызды сан кмегімен яшы м нін азайтады.
Мысалы, Dec6 немесе 6< яшы м нін 6% шамасына азайтады.

Jстап тру, Hol

Деректен таралан яшы м нін стап трады.

Босату, Rel

Jсталан яшытарды шыарады.

Кбейту, б

Jяшы м нін сана кбейтеді.
Мысалы, "Mul50" р яшы м нін 50-ге кбейтеді.

Блу, Бл

Jяшы м нін сана бледі.
Мысалы, "Div50" р яшыты м нін 50-ге бледі.

Арту

Енгізілген пайызды млшерге бтін арту м нін олданады.
Мысалы, "Grow5" лшемдегі р санан 5% осады.

Д р же, Pow

Бір яшыты санын енгізілген д режеге арттырады.
Мысалы, яшытаы сан 10 делік. "Pow3" енгізілгенде, 10 м ні 1000-а
айналады.

>

Біріктіруді м нін о жатаы барлы еншілес элементтерге не
паратара немесе нл емес м ндері бар еншілес элементтерге
кшіреді.

<

Біріктіруді м нін сол жатаы барлы еншілес элементтерге не
паратара немесе нл емес м ндері бар еншілес элементтерге
кшіреді.

|

Біріктіруді м нін тмендегі барлы еншілес элементтерге не
паратара немесе нл емес м ндері бар еншілес элементтерге
кшіреді.

^

Біріктіруді м нін жоарыдаы барлы еншілес элементтерге не
паратара немесе нл емес м ндері бар еншілес элементтерге
кшіреді.

: ( ос нкте)

Кшіруді тотатады.

3. Жол немесе баанны таырыбын згерту шін, таырыпты тадаыз, жаа ат
енгізііз ж не Енгізу тймешігін басыыз.

Деректерді сзу
&р трлі арау нктелеріні м ліметтерін талдау ж не оны жасыра тсіну шін
IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде крсетілетін лшемдерді, крсеткіштерді,
тлсипаттарды ж не деректерді сзііз.

54

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

Ай ас кестедегі ж$не диаграммаларда ы лшемдерді
енгізу ж$не ауыстыру
Деректерді IBM Cognos Insight ішіндегі р трлі басымдытан арап шыу шін
айас кестелерде ж не диагаммаларда крсетілетін элементтерді ауыстырыыз.

Осы тапсырма туралы
Виджет айас кестені ж не диаграмманы амтыса, айас кестеге жасалатын
згертулер диаграммаа сер етеді ж не диаграммаа жасалатын згертулер айас
кестеде сер етіледі.

Процедура
1. Айас кестеде немесе диаграммада крсетілетін лшемдерді, крсеткіштерді
немесе тлсипаттарды згерту шін, келесі рекеттерді бірін орындаыз:
элементті жолдара, баандара немесе айас кестені
v Мазмн аумаынан
м тінм ніне сйреп апарыыз.
v x-осьтері, жолаты диаграммадаы жола немесе диаграмма тсініктемесі
сияты элементті мазмн ауымынан диаграмма элементіне сйреп апарыыз.
v Жолдар блімінен

, баандар блімінен

м тінмен блімінен
апарыыз.

немесе шолу аймаыны

элементті шолу аймаыны баса бліміне сйреп

2. Айас кестеде немесе диаграммада, шолу аймаында крсетілетін лшемдегі,
крсеткіштегі немесе тлсипаттаы элементтер трін сзу шін, лшемді,
крсеткішті немесе тлсипатты тадап, алаан толы деректер дегейін
тадаыз. Ашу нктелерін немесе ашу аймаын олдану арылы бкіл жмыс
кеестігінде крсетілетін элементтерді сзуге болады. 9осымша апарат алу шін,
“@лшемдер ж не тлсипаттар арылы сзгілеу” ішін араыз.
3. Айас кестедегі жолдар мен баандарды ауыстыру шін, Ауыстыру белгішесі
тймешігін басыыз.

лшемдер ж$не тлсипаттар ар ылы сзгілеу
IBM Cognos Insight жмыс кеістігіндегі айас кестелерде ж не диаграммаларда
крсетілетін деректерді сзу шін ашу нктелерін немесе ашу ауымын олданыыз.
Ашу нктелері мен ашу ауымы да лшемдер мен тлсипаттарды анытау жолыны
с йкестігін ж не оларды осылмаандыын анытайды.

Осы тапсырма туралы
Ашу нктелері — лшемдегі элементерді тізімдейтін виджеттер. Тек ана тадалан
элементтерді крсету шін жмыс кеістігін сзу масатында рбір элементті
тадауа болады. Мысалы, бір зерттеу нктесі айларды, екінші Зерттеу нктесі
німдерді ж не шінші зерттеу нктесі оймаларды крсетеді. 9атар, Апан ж не
Наурыз айларын тадасаыз, осы айларды райсысында ай оймалар андай тауар
ткізгенін кресіз. @німдер ж не оймалар 9атар, Апан немесе Наурыз
айларыны деректері болса ана блектенеді. Сосын екі німді, соан с йкес айларды
тадасаыз, деректерді кейінгі натылауын кресіз. 9атар, Апан немесе Наурыз
айларында блектелген оймаларда кем дегенде екі німні біреуі сатылды.
@лшемдер сияты тлсипаттардан ашу нктелеін жасауа болады. Тлсипаттар баса
жолмен лшем элементтерін топтауды осады. Мысалы, нім лшемі бес німді
Блім 4. деректі талдау
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амтиды. @німдерді шеуі осы жылы жаа болады, ал німдерді екеуі бес жылдан
брын жасалан. @лшемні айсы элементтері жаа ж не айсысы ескі болатынын
анытау шін ж не одан кейін айас кестені ж не диаграмманы жаа немесе ескі
німдерді ана крсету масатында сзу шін тлсипатты олдануа болады. Бл
жаа німдермен ескісін салыстыруа кмектеседі.
Ашу ауымы ашу нктесіне сас, біра ашу ауымы барлы лшемдерді,
тлсипаттарды ж не крсеткіштерді амтиды ж не ашу ауымы жмыс кеістігі
жанына бекітіледі.

Процедура
1. Ашу аймаын арап шыу шін Ашу параметрін тадап, Ашу аймаын арап
шыу тймешігін басыыз.
лшем немесе тлсипат шін ашу нктелерін жасау
2. Мазмн аумаынан
масатында, кенеп арылы сзуді аласаыз рбір лшемді немесе тлсипатты
сйреп апарыыз. Ашу нктесіні виджеті кенепке осылан.
Ке*ес: @лшемді тлсипаттар болса, ашу нктесіні таырыбын ж не содан кейін
тізімнен лшем немесе тлсипатты басу арылы ашу нктесінде крсетілген
элементті згерте аласыз.
3. &рбір ашу нктесінде немесе ашу аумаында жмыс кеістігі виджеттерде
крсетілетін элементті згерту шін бір немесе бірнеше элементтерді тадаыз.
4. Блектелетін тадалан элементтермен байланыстырылатын тадалан
элементтерді ж не элементтерді болуын аламасаыз, Ашу тймешігін басып,
атысты элементтерді аны тау параметрін тадаыз.
5. Тадалан элементтерді ж не тадалан элементтерге атысты элементтерді
аламасаыз, Ашутймешігін басып, Алдымен атысты элементтерді к#рсету
параметрін тадаыз.
6. Ашу нктелеріндегі тадауларды алып тастау шін, келесі рекеттерді бірін
немесе бірнешеуін орындаыз:
v Зерттеу нктелеріндегі тадауларды тазалауды аласаыз, Зерттеу тймешігін
басыыз, содан кейін К#рсетілген зерттеу н)ктесін тазалау тймешігін
басыыз.
v Ашу нктелеріндегі тадауларды алып тастау шін, Ашу тймешігін басып,
Барлы ашу н)ктелерін алып тастау п рменін тадаыз.

Н$тижелер
Бірнеше мшелерді тадаанда, рбір тадалан мшеге арналан деректер
блектенбейді.
Егер айас ойындыдаы деректер топтастырылса, Зерттеу нктелері ішіндегі
мшелерді тадау жалпы соманы згертеді. Мысалы, айас кесте р тосанда барлы
німдер бойынша пайданы крсетеді делік. Егер зерттеу нктесі ішінде арнайы нім
тадалса, айас кесте таырыпты лі де барлы німдерді крсетеді, алайда жалпы
сома тек тадалан нім шін крсетіледі.
'зара байланысты т)сініктер:
“Зерттеу нктесіндегі кп тадау кейбір яшытарда #N/A крсетеді” бетте 220
IBM Cognos Insight жйесіндегі зерттеу нктесінде екі немесе одан да кп мше
тадаанда, айас кестелерді бар виджеттердегі яшытар кейде есептелген м ндерді
крсетеді, кейде #N/A крсетеді.
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Деректерді іздеу
@лшемде кп элемент бар кезде, IBM Cognos Insight ішінде ізделетін зерттеу
нктесін элементті іздеу шін пайдалана аласыз.

Процедура
1. Егер лшем зерттеу нктесінде болмаса, оны кенепке сйреіз.
басыыз.
2. Зерттеу нктесіні таырып жолында, Іздеу белгішесін
3. Крінетін м тін ясында таба жолын жазыыз.
'зара байланысты тапсырмалар:
“@лшемдерге мшелерді осу” бетте 108
Мшелерді IBM Cognos Insight лшемдеріне р трлі дегейлердегі айас кестеге
жолдарды ж не баандарды осу арылы осуа болады.

Мазмн та тасында іздеу
Мазмн татасындаы нысандарды іздей аласыз.

Осы тапсырма туралы
Арнайы шарта с йкес келетін нысандарды тапыыз келсе немесе наты нысан
атына сенімсіз болан кезде мазмн татасындаы сзгілеуге арналан табаларды
тере аласыз. Іздеу барлы текшелерді, лшемдерді, сілтемелерді, процестерді,
шаруларды, крсеткіш жйелерін табады ж не шарта с йкес импорттайды.

Процедура
Мазмн татасындаы табаларды арнайы атарларын амтитын нысандарды
аттарын іздеу шін табаларды іздеу ж шігіне енгізііз. Бл іздеу - іздеу шартына
с йкес келетін н тижелерді тікелей сзгісі. Бл нысандар нысан атыны кез келген
бліміндегі шарта с йкес мазмн татасында пайда болады.

Жо ары ж$не тмен жылжыту
Деректерді р трлі дегейлерін арап шыу шін, IBM Cognos Insight айас
кестесінде немесе диаграммасында деректерді жоары ж не тмен жылжытуа
болады.

Осы тапсырма туралы
Жоары ж не тмен жылжыту крсетілгендегідей аныталады:
Жоары жылжу
Жоары жылжыту деректерді тектік элементіне арналан деректермен
жоары жылжытатын деректерді ауыстыру дегенді білдіреді. Жоары
жылжыту деректерді салыстыруа арналан. Мысалы, айас кесте Ыдыс
жуыш жашина німі жолына арналан жылды табысты амтиды. Кір
жуыш машина німі жолына барлы нім жолдарын жылды табысты
крсету шін жоары жылжытасыз. Деректерді осы крінісі ыдыс жуу
німіні жолынан жинаталан сату клемін баса нім сызытары шін
жинаталан сауда клемімен салыстыруды осады.
Т#менге жылжу
Тменге жылжыту деректерді еншілес элементіне арналан деректермен
тменге жылжытатын деректерді ауыстыру дегенді білдіреді. Деректер
туралы толы егжей-тегжейін кру шін тменге жылжытыыз. Мысалы,
Блім 4. деректі талдау
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айас кесте Ыдыс жуыш жашина німі жолына арналан жылды табысты
амтиды. Кір жуыш машина нім жлыны ішіндегі рбір кір жуыш машина
німі шін жинаталатын табысты талдауа тменге жылжытыыз.
Айас кестедегі элементтерді жоары ж не тмен жылжыта аласыз:
v Айас кете яшытары.
Егер айас кесте яшыы жол мен баан ішінде пайда болса, баана немесе жола
жоары ж не тмен жылжытыыз келетінін тадай аласыз. Мысалы, яшы
а*тар баанында ж не Саны жолында пайда болады. Jяшыты тінтуірді о жа
батырмасымен шертіп, Т#менге жылжу тадаанда, а*тар баанын немесе Саны
жолынбаса аласыз.
v Жол мен баан таырыптары.
Сонымен атар диаграммадаы крсетілген элементтерді жоары немесе тмен
жылжыта аласыз:
v М ндік белгілердегі элементтер, м ндік белгілер таырыбы немесе осьті белгілері
сияты белгілер.
v Жол диаграммасындаы жолдар немесе баан диаграммасындаы сияты деректер.
Ке*ес:
Мінез-лыты яшы ішіндегі деректерге тмен жылжытылатын айас кесте
яшыына екі рет басу арылы згерте аласыз. Ай ас кестеге екі рет басу бліміндегі
Зерттеу м зіріненТ#мен жылжыту тймешігін басыыз. Мінез-лыты деттегісіне
айтару шін, Ай ас кестеге екі рет басу бліміндегі Зерттеу м зірінен '*деу
тймешігін басыыз. Тадайтын параметр жмыс кеістігімен саталады, сондытан
ммыс кеістігі пайдаланушылары жмыс кеістігін ашан кезіндегі сас параметрді
алады.
Сонымен атар, яшы ішіндегі деректерге тмен жылжытылатын айас кестедегі
яшыты екі рет басу арылы жасайтын жмыс кеістіктеріне арналан деттегі
нып, Мені*
мінез-лыты згерте аласыз. >рекеттер белгішесін
басымды тарым тймешігін басып, одан кейін ]яшы ты екі рет н ыанда жа*а
ж мыс ке*істіктері )шін 8депкі 8рекет блімінде Т#мен апару п рменін тадаыз.
Мені тешелімдерім терезесіндегі тадалатын параметр тек жасалатын жаа жмыс
кеістіктерін ана олданады ж не осы параметр жмыс кеістігімен саталмайды.

Процедура
1. Диаграммадаы немесе айас кестедегі деректер элементіне тінтуірді о жа
тймешігін басыыз, Жоары жылжыту немесе Т#мен жылжыту тймешігін
басыыз, егер ажет болса, тменге немесе жоарыа жылжытыыз келетін
деректер элементін басыыз. Егер Жоары жылжыту опциясы пайда болмаса,
осы деректер элементінде еш тектік деректер жо, сондытан жоары жылжыта
алмайсыз. Егер Т#менге жылжыту опциясы пайда болмаса, осы деректер
элементінде еш еншілес деректер жо, сондытан тменге жылжыта алмайсыз.
Ке*ес:
Элементті тменге ж не жоарыа жылжытатын диаграммадаы элементті немесе
айас кестедегі жол немесе баан таырыбын екі рет баса аласыз. Мезерді
элементке апаран кезде, курсор згерістері жоары немесе тменге жылжытатын
элементті андай каталог ішінде екі рет басатынын крсетеді.
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Диаграммада немесе айас кестеде крсетілетін аымдаы деректерді еншілес
элементтерін крсететін шолу аймаындаы элементті баса аласыз.
Диаграммадаы немесе айас кестедегі жоары жылжыйтын тектік элементті
басыыз ж не диаграммадаы немесе айас кестедегі тменге жылжыйтын
еншілес элементті басыыз.
2. Деректер элементінде орындаан барлы жоары ж не тменге жылжу
рекеттерін жою шін

жолдар аумаындаы,

баандар аумаындаы

м тінмін аумаындаы элементті басып, Барлыын к#ру - item_name
немесе
п рменін тадаыз.

Жо ар ы немесе тменгі н$тижелерді крсету шін
сзгілеу
IBM Cognos Insight айас кестесінде тек жоары немесе тменгі н тижелер
крсетілетіндей сзгілеуге болады.

Осы тапсырма туралы
Айас кестеге сзгілерді келесі жолмен олдануа болады:
v Деректердегі е жоары м ндерді тез анытау шін тек жоары н тижелерді
крсету. Мысалы, сіз ай айлар е жоары табыса ие екендігін білгііз келеді,
сондытан табыс бойынша тек жоары ш н тижені крсету шін сзгілей
аласыз.
v Деректердегі е тмен м ндерді тез анытау шін тек тменгі н тижелерді
крсету. Мысалы, сіз ай ызметкерлер саяхаттауа е аз доллар кетіргенін білгііз
келеді, сондытан тек тменгі бес н тижені крсету шін сзгілей аласыз.

Процедура
1. Тек жоары немесе тменгі н тижелерді крсеткенін алайтын баан не жол
таырыбын басыыз.
2. Элементті тінтуірді о жа батырмасымен басып, Жоары немесе Т#менгі
тймешегін ныыз, одан кейін крсеткііз келетін м ндер санын тадау шін
параметрлерді бірін шертііз. Егер сіз Пайдаланушы параметрін бассаыз,
келесі рекеттерді бірін тадау арылы айас кестеде крсеткілген н тижелерді
шектеу алатын жаа терезе пайда болады:
v Жоары немесе тменгі н тижелерді пайдаланушы санын енгізу. Мысалы,
табыс бойынша жоары 50 пайдаланушыны крсету шін 50 м нін енгізе
аласыз.
v Жоары немесе тменгі н тижелерді пайдаланушы пайызды крсеткішін
енгізу. Мысалы, табысты жоары 10% лесін жасайтын пайдаланушыларды
крсету шін 10 м нін енгізе аласыз.
v Жоары немесе тменгі н тижелер жинаталатын санды енгізу. Мысалы,
табысты алашы 10 миллион долларын жасайтын пайдаланушыларды крсету
шін 10000000 м нін енгізе аласыз.
3. Негізделген тізімінде жоары немесе тменгі н тижелерді крсеткііз келетін
крсеткішті тадаыз.
4. OK тймешігін басыыз.
5. Жоары немесе тменгі сзгіні жою шін сзгіленген элементті тінтуірді о
жа батырмасымен басып, Жоары немесе Т#менгі, одан кейін Жоары
немесе Т#менгі жо параметрін тадаыз.

Блім 4. деректі талдау
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Срыптау
IBM Cognos Insight ішінде М нні ауымын су немесе кему т ртібінде срыптау
деректерді йымдастыруды ж не талдауды жеілдетеді.

Процедура
1. Срыптайтын толы жол немесе баанды тадаыз.
2. Таырыпты тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не С рыптау тймешігін
басыыз.
3. М ні немесе белгісі бойынша срыптаыыз келсе, крсетііз ж не сосын 'су
ретінде с рыптау немесе Кему ретінде с рыптау тймешігін басыыз.

Есептеулер
Есептеулер м селелерді шешуде ж не шешімдерді абылдауда маызды орын алады.
Олар сізге пайданы элементтері арасындаы байланысты анытауа кмектеседі.
Мысалы, IBM Cognos Insight бадарламасында ауыту ж не ауыту пайызы сынды
есептеулер шыындар мен пайданы салыстырандаы ж не наты сатылымдар мен
болжамды сатылымдарды салыстарандаы шыын - пайда талдауын шыаруа
кмектеседі.

лшем есептеулері
@лшем есептеулері айас кестедегі жолдан немесе бааннан орындалады. Мысалы,
айас кесте 2008 ж не 2014 аралыында рбір жылдаы пайдалар мен шыындарды
крсетеді. Жаа баанды осасыз ж не оны рбір жылдаы шыындарды шегергенде
пайдаларды есептеуін крсету шін пайдаланасыз.
@лшем есептеулерін жазан кезде келесі тжырымдарды ескерііз:
v Нлден жоары біра бірден кем санды пайдалансаыз, санны кіріспесін нлден
бастаыз. Мысалы, 0.10.
v Аттара дара тырнашалар ж не квадратты жашаларды пайдаланыыз. Мысалы,
['item_name'].
v &рбір есептеуден кейін нктелі тір (;) ойыыз.
v Д лдікті жасатру шін бос орынды пайдалана аласыз.
v Бас ріптер ж не кіші ріптерді екеуін де пайдалана аласыз. Синтакс пернетата
регистріні есебіне байланысты емес.
Cognos Insight бадарламасында рнектер ситы сас синтаксис бар IBM Cognos
TM1 ішінде есептеледі. @рнектерді авторлау туралы толы апаратты алу шін TM1
Reference жаттамасындаы келесідегі блімдерді айта араыз:
v Ережелер функциялары
v TM1 TurboIntegrator функциялары
TM1 Reference жаттамасын нім шін IBM білім орталыы (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter) ішінен атынастыра аласыз.

Текше есептеулері
@лшем есептеулерінен басаша текше есептеулері лгіні басару ж не орындау
сияты жалпы лгілеу рекеттерін аятау шін ережелерді жасауды арапайы жолы
болып табылады. Деректер зінен осымша апарат алу арылы лгіні маыздыра
ету шін есептеуді осуа болады.
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Ауысым крсеткіштерін немесе пайданы амтитын біріктіруді атыстырмайтын
есептеулерді жасау ажет болса, есептеуді деушіде формула рнектерін руа
болады. @лшемдер мен текшелер шін олданылатын функцияларды олдануа
болады.
Есептеуді деушіні пайдалану арылы тадалан яшыа андай есептеулерді
олданылатын ж не текшедегі есептеулерді немесе ережелерді бар екенін
згертуге болады. Текше есептеуімен байланыстырылатын ереже блогыны т ртібін
згерту шін ереже дегішін пайдалануа болады.
Келесі растыру текше есептеулеріні пайдаларыны кейбірі:
v Есептеу иыс жадайын растыру шін баса текшелерден деректерді алыыз.
Мысалы, лшемде бар есептеу аныталатынан баса тлсипаттарды пайдалануа
болады.
v Біріктірілген дегейлерді тармаына есептеулерді олданыыз.
v Жол элементтеріне есептеулерді олданыыз.
v Анытама элементіні тлсипаттары.
v Тарма дегейі мен біріктірілген дегей шін стандартты IBM Cognos TM1
функцияларын олдану
Есептеу ауымы текшедегі немесе текше крінісіндегі тадаудан алынады. Есептеуді
жасаан кезде, тек ана жол мен баан лшемдері амтылады. Есептеу кез келген
м тінм н лшемдерінде барлы мшелер шін олданылады. Жолды немесе
баанны барлы мшелері тадалан болса, есептеу лшем мшелеріні барлыына
олданылады. @лшем депкі есеп атында немесе м тінм нде амтылмайды.
Модельдеуші келесі жолдарды бірінде лшем шін мше тадауларын осу, жою
ж не згерту арылы тадауды ауымын згерте алады:
v Есептеуді деушіде лшем м тінм ні аймаын олданыыз.
v Тектік текшені м тінм н аймаына немесе аймаынан оларды сйреп апару
арылы лшемдерді осыыз немесе жойыыз.
Деректер мен текше есептеулері есептеулер жасалатын текшеден лшемді жойан
немесе оан осан кезде біріктіруді жзеге асырады. Дегенмен бірі осылан болса
жаа лшемге сілтемелерді реттелетінін амтамасыз ету керек. Жаа іскери
талаптара реттеу шін текшелерді алдын ала енгізген ж не айта растыран кезде,
осы сатау пайдалы болады.

&арапайым лшем есебін осу
IBM Cognos Insight айас кестесінде жолдара ж не баандара осу, алу, кбейту,
блу амалдарын олдана аласыз. Сонымен атар, тешелетін есептеуді жасай аласыз.

Бастаудан брын
Есептеуде пайдаланыыз келген деректер жолдар ж не баандарда крінуі керек.
@рнектерді жасау туралы толы апаратты алу шін TM1 Reference
жаттамасындаы келесідегі блімдерді айта араыз:
v Ережелер функциялары
v TM1 TurboIntegrator функциялары
TM1 Reference жаттамасын нім шін IBM білім орталыы (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter) ішінен атынастыра аласыз.
Блім 4. деректі талдау
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Процедура
1. Есептеуге бір немесе осымша жолдар немесе баандарды тадаыз.
2. Жолдар ж не баандарды тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не Есептеу
тймешігін басыыз.
3. Есептеу п рмендеріні бірін тадаыз: осу, алу, кбейту, блу немесе Те*шеу
тймешігін басыыз.
4. Те*шеу тймешігін бассаыз, келесі рекеттерді аятаыз:
a. 'рнек рісінде есептеуді енгізііз. [’ енгізгеннен кейін, элементтерді
тадауа пайдаланатын тізім крінеді.
b. Бірінші д лелдер жиыны осыланын немесе бірінші д лелдер олданыланын
крсетііз.
c. OK тймешігін басыыз.
5. Жол немесе баанды айта атау шін, оны блектеп алып, жаа атты жазыыз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.

Н$тижелер
Жаа есептеулер шін депкі рекеттер кез келген тектік жиынтытардан есептеу
м нін шыару болып табылады. Тектік жиынтытара есептеу м нін енгізу шін
есептеуді тінтуірді о жа батырмасымен басып, Есептеу, одан кейін Осы есептеуді
#*деу тймешігін шертііз. Одан кейін Тектік жиынты астынан Есептеу м8нін
енгізу тймешігін басыыз.

Текше есептеуін жасау
IBM Cognos Insight бадарламасында текше есептеуін жасау шін, амалдаыштарды,
функцияларды, тлсипаттарды ж не м тін жолдары мен сандар сияты м ндерді
жалыз м нді баалайтын рнекке біріктірііз.

Осы тапсырма туралы
Есептелген деректер элементтеріне арналан формулалар арапайым немесе крделі
болу керек. 9арапайым формулалар баса лшем мшелеріні, санды траты
м ндерді ж не арифметикалы амалдаыштарды тіркесін амтиды. Крделі
формулалар осы элементтер мен функцияларды ж не баса текшедеректері шін
сілтемелерді амтиды. Есептелген деректер элементін текшеге осан кезде, ол
лшемні элементіне айналады.
Барлы ережеден шыарылан м ндерді дрыс біріктірілгендігін амтамасыз ету
шін, есептеуді жасаан кезде, арналар автоматты трде жасалады. Ережелерді
ережені деушіде ажырату немесе зііздікін олдану арылы арналарды жаартуа
немесе ережелерді жасауа болады.
Траты м н ретінде тадалан лшем пайдаланушы анытаан тлсипаттарды
амтитын болса, @нім трі, рнектегі элементтер сияты тлсипаттарды олдануа
болады. Тарматы дегейді есептеу сияты жйе анытаан тлсипаттар немесе
есептеу лшемі шін біріктірілген дегейдегі есептеу тлсипаттары крсетілмейді.
Текше есептеуінде сілтеме жасалатын лшем тлсипаты оны лшемні барлы
мшелері шін сол тлсипатты м ндеріне сілтеме жасайтынын білдіреді. Сондай-а,
текшені р трлі лшемдеріні мшелеріне сілтеме жасауа болады.
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Процедура
1. М н есептелетін яшыты немесе яшытарды ауымын тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Текшені есептеуді жасау тймешігін басыыз. Баанды
тадаан кезде, есептеуді деуші есептеуді рбір лшеміне олданылатынын
білдіреді. Дегенмен, белгілі тлсипатта сзу жасалатын лшемге олданылатын
есептеулерді жасауа болады.
2. Текшені есептеу )шін атауды енгізу рісіне есептеу шін маыналы атауды
енгізііз, сонда оны анытауа болады ж не OK тймешігін басыыз. &депкі
атау текшені аты, лшем немесе жол, жол мшесі, баандаы лшем ж не баан
мшесі. М тінм н аймаындаы лшем мшелеріні тадауы орындалады.
3. Есептеуді ауымын згерту шін, келесі адамдарды орындаыз:
a. Есептеуді дегішті м тінм н аймаында лшемді тадап, М)шені
та*дауды #*деу тймешігін басыыз.
b. лшем мшесі шін ауымды тадау терезесінде сбелгілерді алып тастау
немесе жою арылы лшем мшелерін немесе ішкі жинатарды жояды
немесе осады.
c. 9осымша: М тім н аймаында есептеу ауымынан лшемді жою шін,
лшемні м тім н сзгісін тінтуірді о жа тймешігімен нып, Жою
тймешігін басыыз. Есептеу дегішіні м тінм н аймаында барлы
лшемдерді жойсаыз, есептеу текшені барлы яшытарына олданылады.
d. @лшем мшелерін ауыма осу шін, лшемді Терминдер ойындысынан
есептеу дегішіні м тінм н аймаына апарыыз ж не талап етілетін
мшелерді тадаыз.
4. Жасалатын рнекті трін тадаыз:
v 'рнек тармаыны астында тарматы дегейдегі рнекті баалау шін,
Тарма ты де*гей #рнегі ойындысын ныыз.
v @рнекті біріктірілген дегейде баалау шін, 'рнек тармаыны астында
Біріктірілген де*гей #рнегі ойындысын ныыз.
Ескерту: Тарматы ж не біріктірілген дегейдегі рнектерді екеуі шін
бірдей рнекті пайдалану шін, Тарма ты ж8не біріктірілген т)рін біріктіру
сбелгісін ойыыз.
v 'рнек тармаыны астында жол дегейін айтару шін, Жол #рнегі
ойындысын ныыз.
Ескерту: Есептеуді масатты аймаы санды ж не жол элементтерін
амтитын болса, жол рнегі тек жолдар ретінде пішімделетін есептеуді
ауымында амтылан яшытара ана олданылады. Жол м нін айтару
шін, м тінм н аймаы кейбір жола пішімделген яшытарды амту керек.
5. 'рнек жолаына есептелген элементті анытайтын формуланы енгізііз.
Формуланы жасау шін келесі элементтерді тіркесімін пайдалануа болады:
6. Терминдер ойындысынан есептеудегі лшем элементін пайдалану шін, лшем
мшесін 'рнек жолаына сйреп апарыыз. Текшені барлы лшемдері
тармата крсетіледі. Иерархия бар болса, текшедегі немесе кріністегі
лшемдер тармата иерархиялы трде крсетіледі.
Мшелер толыымен к сіби мшелер ретінде крсетіледі. Атау таба орнын
амтитын болса, ол жаша алынады.
7. &ліпбилік элементті тадау шін, арапайы ойындысыны Амал т)рі
тізімінде Арифметикалы , параметрін тадаыз ж не одан кейін рекетті
тадаыз. IBM Cognos Insight келесі т ртіпте арифметикалы амалдаыштарды
баалайды:
a. Дегейлі м н
Блім 4. деректі талдау
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b. Кбейту
c. Блу
d. 9осу
e. Алу
Баалауды р трлі т ртібін кштеу шін тырнашаны олдану керек. 2*3+4
рнегі (2*3)+4 сияты бірдей н тижені шыарады, себебі кбейтуге
басымдылы беріледі.
8. Уаытты немесе салматы лшемді тадау шін, арапайым ойындысыны
>рекет т)рі тізімінде Орташа параметрін тадап, рекетті тадаыз.
9. Кірістірілген Cognos TM1 функциясын амту шін, Функциялар
ойындысынан функцияны 'рнек жолаына сйреп апарыыз. &рбір
функцияны ыса сипаттамасы 9уатты деуге олдау ауымыны Ке*естер
ойындысында крсетіледі.
&ртрлі функцияларды толы тсініктемесін, TM1 Reference жаттамасында
Cognos TM1 нсаыз шін араыз. Planning Analytics жаттамасы желідегі
кйде табыла алады (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Терминдер ойындысыны баса текшесінен деректер элементін кірістіру шін,
м нді импорттау масатында сілтемені ныыз немесе сілтемені жасаыз:
v Сілтемені тадау шін, Импортталан м8ндер алтасын шыарып алыыз.
v Сілтемені жасау шін, Терминдерді импорттау тймешігін басыыз.
11. IF-THEN-ELSE сияты шартты рнекте жолды немесе санды тлсипаттарды
олдану шін, Терминдер ойындысында лшемні астында Т#лсипаттар
алтасын шыарып алыыз ж не тлсипат мшесін 'рнек жолаына сйреп
апарыыз.
12. Дайын боланда, н тижелерді круді немесе есептеуді сатауды тадауа болады.
v @згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін
басыыз.

Бас а текшелерден деректерді сілтеме жасайтын текше
есебін жасау
IBM Cognos Insight бадарламасында текшені есептеуді анытау шін, масатты
текшеге сілтеме жасау арылы баса текшеде бар деректерге сілтеме жасауа болады.

Осы тапсырма туралы
Текше ережелеріне сай есептеулерді баса текшеде жасау шін бір текшедегі
деректерді пайдалануа болады. Мысалы, пайда мен шыынды амтитын м ліметтерді
текшедегі сатулар деректеріне апаруа болады.
Элементтерді саны арылы бааа негізделген формуланы олданатын пайданы
есептеуді аладыыз делік. Текшедегі баалара арналан деректер есептеу
жасалатыннан баса болады; баа туралы м ліметтерді амтитын масаттаы
текшедегі деректерден басаша. Сырты деректерге сілтеме шін Баа текшесіне
сілтеме жасау арылы оны импорттау керек.
Есептеу дегішінде сілтемені жасаан кезде, ол ереже ретінде орындалады. Сілтеме
ереже ретінде орындаланда, есептеу кз текшесінде блек саталады, біра ажет
кезде масатта олданылады ж не крсетіледі. Кз текшесіндегі есептеу
згертулерінде деректер жаартылан болса, згертулерге масатты текшеде
автоматты трде сер етіледі. Дегенмен, деректер кз текшесінде ана
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саталатындытан, деректер м ндері шін барлы деулер кз текшесінде кріну
керек. Масатты текшелерде крсетілетін деректер м ндерін ереже сілтемелерінде
згерту ммкін емес.

Процедура
1. М н есептелетін яшыты немесе яшытарды ауымын тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Текшені есептеуді жасау тймешігін басыыз.
Ауымны мысалы трт аржылы тосандаы наты м ндер мен бюджет шін
пайда болып табылады.
2. Текшені есептеу )шін атауды енгізу рісіне есептеу шін маыналы атауды
енгізііз, сонда оны кейінірек анытауа болады ж не OK тймешігін басыыз.
&депкі атау текшені аты, лшем немесе жол, жол мшесі, баандаы лшем ж не
баан мшесі. М тінм н аймаындаы лшем мшелеріні тадауы орындалады.
3. Есептеуді деу ралында жасалатын рнекті трін тадаыз:
v 'рнек тармаыны астында тарма дегейіндегі рнекті баалау шін,
Тарма де*гейіндегі #рнек ойындысын ныыз.
v 'рнек тармаыны астында біріктірілген н тижелердегі н тижені баалау
шін, Біріктірілген де*гейдегі #рнек ойындысын ныыз.
Ескерту: Тарматы- ж не біріктірілген-дегейдегі рнектерді екеуі шін
бірдей рнекті пайдалану шін, Тарма ты ж8не біріктірілген т)рін біріктіру
сбелгісін ойыыз.
v 'рнек тармаыны астында жол дегейін айтару шін, Жол #рнегі
ойындысын ныыз.
Ескерту: Жол м нін айтару шін, м тінм н аймаы жолы пішімделген
яшытарды амту керек.
4. Терминдер ойындысында Терминдерді импорттау тймешігін басыыз.
5. Есептеу )шін атауды енгізу рісіне оай анытауа болатындай есептеу
сілтемесі шін сипаттама атауды енгізііз.
Терминдерді импорттау шін сілтемені анытау терезесінде есептеуді амтитын
текшедегі лшем мшесіне сырты деректерді жылжыту арылы сілтемеден
деректерді пайдалануды алайтыныызды крсетііз.
6. Терминдерді импорттау шін сілтемені анытау терезесінде есептеуде сілтеме
жасалатын деректерді амтитын текшені тадаыз.
Есептеуде аныталан текше масатты текше ретінде автоматты трде
аныталады.
@лшем екі текшеде де олданылса, екі лшем автоматты трде жылжытылады.
Барлы баса лшемдер шін кз ж не масатты текше немесе тадалан лшем
мшелеріндегі блік арасында байланысты орнату керек.
7. 9осымша: 9ажет болса, кз ж не масатты текше немесе тадалан лшем
мшелеріндегі блік арасында байланысты орнатыыз.
8. Жылжытумен анааттанан кезде, есептеу сілтемесін сатау шін, OK
тймешігін басыыз.
Сілтеме кзіні масатты текшеде олданылатын есептеуді ауымына с йкес
келетінін амтамасыз ету шін, сілтеме тексеріледі. Бл растау рнекті жарамды
н тижелерді айтаратынын амтамасыз етеді.
Сырты текшені деректерін амтитын сілтеме Терминдер тармаында
Импортталан м8ндер алтасында крсетіледі.
9. Формулаа оны элемент ретінде осу шін, 'рнек жолаына сілтеме апарыыз.
10. Дайын боланда, н тижелерді круді немесе есептеуді сатауды тадауа болады.
Блім 4. деректі талдау
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v @згертулерді олдану ж не есептеуді н тижелерін арау шін, олдану
тймешігін басыыз.
v Есептеуді сатау ж не есептеуді деушіні жабу шін, OK тймешігін
басыыз.

Аралы жиынды есептеу
IBM Cognos Insight деректерді блігін шін аралы жиынды есептеуге болады.
Мысалы, сізді айас кесте нім жолы табысын жыл бойынша крсетеді, сіз жаа
жабдытау бліміні бастыын таайындаана дейінгі жылдарды аралы жиынын
ж не жаа жабдытау бліміні бастыы таайдаланнан кейінгі жылдарды аралы
жиынын есептегііз келеді.

Процедура
1. Аралы жиында осыыз келетін деректер шін Ctrl+жол немесе баан
таырыптарын шерту.
2. Аралы жиын жасау шін келесі дістерді бірін олданыыз:
v Тадауыызды тінтуірді жа батырмасымен басып, Есептеу, одан кейін
тадалан мшелерді осатын параметрді шертііз (мысалы, Элемент 1 +
Элемент 2).
v Тадауыызды тінтуірді жа батырмасымен басып, Тектікті кірістіру
тймешігін ныыз.
3. Аралы жиынды баан таырыбын немесе жолын тадау арылы айта атап, жаа
атты енгізііз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.

&иыс жа дайды блектеу шін жолдарды немесе
ба андарды салыстыру
9осымша зерттеуді ажет етуі ммкін апаратты анытау шін жолдарды немесе
баандарды IBM Cognos Insight бадарламасында салыстыруа болады.

Процедура
1. Салыстыратын екі жол немесе баанды тадаыз.
ж не содан кейін жолдар мен баандарды
2. Есептеу белгішесін басыыз
салыстыру жолын тадаыз.
Жаа жол немесе баан салыстыру н тижесін крсету шін мына белгішелерді
крсетеді:
бірінші элементті екінші элементтен 10 пайыз
v 'те жа сы белгішесі
жоары екенін крсетеді.
бірінші элемен екінші элементтен не 10 пайыз
v Орташа м8н белгішесі
жоары не 10 пайыз тмен емес екенін крсетеді.
бірінші элемент екінші элементтен 10 пайыз тмен
v Нашар белгішесі
екенін крсетеді.
3. @те жасы, орташа немесе нашар болып аныталан м ндерді згертуге келесі
рекеттерді орындаыз:
a. Есептеу, одан кейін Осы есептуді #*деу тймешігін басыыз.
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b. @те жасы м ніні анытамасын згертуге, 1.1 санына згертііз.
c. Нашар м ніні анытамасын згертуге, 0.9 санына згертііз..

Ауыт уды есептеу
Ауытуды есептеу арылы IBM Cognos Insight ішіндегі кез келген баан не жол
немесе деректер арасындаы айырмашылыты таба аласыз.

Осы тапсырма туралы
9адамдар деректер мысалы ретінде рбір німні жолына табысты болжауды ж не
наты табысты пайдаланады.

Процедура
1. Пайдаланатын жолдар ж не баандарды тадаыз.
блімінен бір лшемнен мшесінен баса бір лшемді алу
2. Есептеу белгішесі
шін тадаыз. Мысалы, Болжам табыс - На ты табыс тймешігін басыыз.
3. Жол немесе баанды айта атау шін, оны блектеп алып, Ауыту тймешігін
басыыз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.

Ауыт у пайызын есептеу
IBM Cognos Insight бадарламасындаы екі жол немесе баанны арасындаы
проценттік ауытуды есептеу арылы табасыз. Пайызды ауытуды есебі - бірінші
сана блініп, 100 санына кбейтілген екі санны арасындаы айырмашылы.

Осы тапсырма туралы
9адамдар деректер мысалы ретінде рбір німні жолына табысты болжауды ж не
наты табысты пайдаланады.

Процедура
1. Пайдаланатын жолдар ж не баандарды тадаыз.
2. Жолдар немесе баандарды тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не Есептеу,
одан кейін Те*шелетін тймешігін басыыз. Есептеу терезесі 'рнек рісінде
депкі рнекпен пайда болады.
3. 'рнек рісіндегі крсетілген рнекті жасаыз: ['first_data_item'] ['second_data_item'] / ['first_data_item'] * 100.
Ке*ес: Сіз @рнек рісінде [’ енгізгенде, текшедегі лшемдері бар тізім пайда
болады. @рнек рісіне енгізуді орнына лшемді осы тізімнен тадай аласыз. Сіз
[’ енгізген кез келген уаытта сондай тізім пайда болады.
Мысалы, келесі рнекті жазыыз: (['actualrevenue'] - ['forecastrevenue'])
/ ['forecastrevenue'] * 100.
4. Есептеу ретіні* астында, Біріншіден Ішкі жиындарды топтастыру, сосын
есептеуді одану тадаланына сенімді болыыз. Бл параметр Cognos Insight
жйесі жиынты м ндерге есептеу орындайтынын білдіреді. Алдымен
есептеулерді олдану, одан кейін осу п рменін тадау бірінші р жол мен
баана есептеулерді олданып, одан кейін есептеу н тижелерін орытындайды.
5. 'нім рісінде Пайызды ауытуды жазыыз.
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6. OK тймешігін басыыз.
7. Есептелген деректерді пайыз белгісімен пайда болатындай пішімдеу шін
яшыты тінтуірі о жа батырмасымен шертіп, 'лшем бірлікті
пішімдеуmeasure_name параметрін басыыз.
8. Пішімдер тізімінде Сан тймешігін басыыз.
9. осымша ойындысындаы теріс ж не о Суффикс рістерінде % белгісін
енгізііз.

лшемдегі бірігей элементтерді есептеу
IBM Cognos Insight бадарламасында м ндерге ие лшемдегі бірегей элементтер
санын есептеу шін есептеуді жасауа болады. Мысалы, кейбір ызметкерлер
бонустар алатынын ал, кейбіреулері алмайтынын білесіз, біра айас кестені Бонус
баанындаы бонус м ндері бар ызметкерлер санын есептеу шін ызметкерлер тым
кп. 9анша ызметкер бонус аланын жылдам анытау шін есептеуді олдануа
болады.

Осы тапсырма туралы
ConsolidatedCountUnique функциясын деректерден тратын яшытар санын
есептеу шін олдануа болады. Мысалы, 2013 жылы Гольф жабдыыны нім
желісін анша ала сатанын анытау шін келесі рнекті олдануа болады:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Процедура
1. Есептелген м ндерді крсетілуін алайтын баанды тінтуірді о жаымен
басыыз ж не содан кейін Есептеу > Осы есептеуді #*деу тймешігін тадаыз.
2. 'рнек рісіне есептеуді мына пішімде енгізііз:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Егер мына айнымалылар текшені бліктерін крсететін болса:
v 'Dimension1' мендерді есептейтін лшемні атауы. Мысалы, 9ызметкерлер
баанындаы анша яшыта сыратты жазбалар бар екенін білу керек болса,
ызметкерлер лшемін крсетуге болады.
v 'Текше' жмыс істеп отыран текше атауы болып табылады.
v 'Element1', 'Element2', ж не 'Element3' текшедегі барлы лшемдерді ж не
оларды алай сзілгенін крсетеді. Мысалы, текшеде Кн лшемі, География
лшемі ж не Жмыс тріні лшемі болса, деректерді '2012', 'Канада' ж не
'Толы-уаыты' параметрлеріне сзгілеуді крсете аласыз.

Барлы ынан орташа м$нді есептеу
IBM Cognos Insight бадарламасында біріктірілген немесе барлы еншілес
элементтерді орташа м нін есептеу шін есептеуді пайдалануа болады.

Осы тапсырма туралы
ConsolidatedAvg функциясын біріктірілген немесе барлы, м нні еншілес
элементтерінен орташа м нді айтару шін олдануа болады. Мысалы, егер айас
кесте табысты нім жолындаы жыл бойынша крсетсе, келесі рнекті барлы жыл
шін орташа табыс м нін табу шін пайдалануа болады немесе біріктірілген орташа
табысты р жылды барлыында жылды орташа табысты табу шін пайдалануа
болады:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );
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Процедура
1. Есептеу н тижелерін крсететін айас кестедегі баанды тінтуірді о жаымен
басыыз ж не содан кейін Есептеу > Осы есептеуді #*деу тймешігін басыыз.
2. 'рнек рісіне есептеуді мына пішімде енгізііз:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Егер мына айнымалылар текшені бліктерін крсететін болса:
v Сан 0, 1 немесе 2 болуы ммкін. Нл (0) ішінде есептеудегі барлы еншілес
элементтер болады; 1 біріктірілген салма лшеуді елемейді; ж не 2 бос
м ндерді елемейді.
v 'Текше' жмыс істеп отыран текше атауы болып табылады.
v 'Element1', 'Element2', ж не 'Element3' баса лшемдерді ж не оларды алай
сзілгенін крсетеді. Бл эелементтер оны басты лшемдері текше тізілген
т ртіпте болу керек. Мысалы, текшеде Кн лшемі, География лшемі ж не осы
т ртіпте Жмыс тріні лшемі болса, деректерді '2012', 'Канада' ж не
'Толы-уаыты' параметрлеріне сзгілеуді крсете аласыз.

Импорттау барысында деректер ау ымын пайдалану
М ндерді ауыман анытау керек болан кезде IBM Cognos Insight бадарламасына
импорттау барысында ауым есептеулерін жасауа болады. Мысалы, 0 ж не 500,000
арасындаы табыс ауымын жасауа, 500,000 ж не 1,000,000 арасындаы табыса
баса ауым ж не 1,000,000 астам табыса баса ауым жасауа болады. Содан кейін
рбір ауыма тмен, орташа ж не жоары сияты м тінді крсетуге болады.

Осы тапсырма туралы
Ауымдарды ажетінше жасау шін IF ж не ElseIf функцияларын пайдалануа
болады. (>) лкен немесе (<) кіші белгілерді немесе екеуін де олданып ауымдар
жасауа болады.
Мысалы, тменгі, орташа ж не жоары ойма сандарын анытау шін келесі рнекті
пайдалануа болады:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Санды емес деректерге жолатарды пайдалануа болады. Бл жадайда, салыстыру
белгісіні (тедік белгісі сияты) алдына @ белгісін пайдалану керек. Мысалы, келесі
м тіндік деректерді есеп жолатары:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Процедура
1. Импорттау щеберіні осымша бетіндегі Есептелген баанды осу тймешігін
басыыз. 'рнек деп аталатын жаа элемент Бастап ы элементтер тізімінде
ж не Ма сатты элементтер иерархиясында крсетіледі.
2. Сипаттар татасындаы салыстыру т)рі блімінен 'лшем тймешігін басыыз.
@лшем ретінде аныталан рнек, лшем ж не дегей Ма сатты элементтер
иерархиясында крсетіледі.
3. Бастап ы #лшемдер тізімінен рнекті тадаыз.
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4. Сипаттар татасындаы Бастап ы элемент рісіне рнек атауын енгізііз.
Тадаан атау мазмн татасындаы, айас кестедегі ж не жмыс кеістігіндегі
диаграммалардаы рнекті анытайды.
5. Сипаттар татасындаы 'рнек рісіне есептеуді мына пішімде енгізііз:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Егер мына айнымалылар рнек бліктерін крсететін болса:
v Баан жолатара блу керек бастапы элементті идентификаторы болып
табылады.
v Value1 бірнінші жолаты анытау шін керек тмендегі м н.
v Value2 екінші жолаты анытау шін керек тмендегі м н.
v 'Text1' бірінші жолатаы м ндерге крсететін м тін болып табылады.
v 'Text2' екінші жолатаы м ндерге крсететін м тін болып табылады.

Маржиналды табысты есептеу
9айырымдылы маржаны IBM Cognos Insight ішінде ай німдерді табысты, ай
німдерді орташа ж не ай німдерді пайдасыз екенін крсету шін беруге
болады.

Осы тапсырма туралы
Бл апаратты сатылым болжамын ж не сатылымны трткісін, келесі жылды
німдеріні ассортиментін жоспарлауда пайдаланыыз. Oстеме шыындар сынды
бірлік нына осылмаан осымша ндарды блуге лшемдер оса аласыз.
9осымша нды пропорционалды тарата аласыз ж не оларды маржиналды кірісті
есептеуге оса аласыз.
Бл адамдар бірлік нын ж не мысал ретінде тізімделген тауарларды нын
пайдаланады. &рбір німні маржиналды кірісін есептеіз.

Процедура
1. Пайдаланатын жолдар ж не баандарды тадаыз.
2. Есептеу белгішесі
тймешігін басыыз, содан кейін бір лшемнен баса бір
лшемді алу шін басыыз. Мысалы, Бірлік баасы - Тауарларды нын
тадаыз.
3. Есептеуі бар жаа жол немесе баанды айта атау шін, оны блектеп, маржиналды
кірісті жазыыз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.
4. Е лестісін тадау шін, Маржиналды кіріс таырыбын ж не С рыптау
тймешігін басыыз.
5. М ні немесе белгісі бойынша срыптаыыз келсе, крсетііз ж не сосын 'су
ретінде с рыптау немесе Кему ретінде с рыптау тймешігін басыыз.

Ішкі жиындарды лшемдерде крсету жолын згерту
IBM Cognos Insight ішінде Есептеулер немесе жиынтыты лшемдерде крсету
жолын згерте аласыз.
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Процедура
1. @згертетін лшемні таырыбын немесе лшемні яшыын тышанны о жа
батырмасымен басыыз.
2. Жыйма тймешігін басыыз ж не жыйма трін тадаыз:
v Жиынты тймешігін лшемді райтын мшелерді жиынтыын крсетуге
басыыз
v Орташа м8н тймешігін лшемді райтын мшелерді орташа м нін
крсетуге басыыз
v Минимум тймешігін лшемді райтын мшелерді минимум м нін
крсетуге басыыз
v Максимум тймешігін лшемді райтын мшелерді максимум м нін
крсетуге басыыз
v Санау тймешігін бом м нді алып тастаанда, лшемді райтын мшелерді
санын крсетуге басыыз
3. М8нді келесідегідей к#ру тймешігін басып, м н пішінін басыыз.

Уа ыт жыйма есептеулерін жасау
IBM Cognos Insight ішіндегі уаыт жыйма крсетілген кнге атысты кндер ауымы
шін деректерді есептейді. Мысалы, жыл кнге есептеуі уаыт жыймасы болып
табылады.

Процедура
1. Айас кестедегі лшемді тінтуірді о жа батырмасымен шертіп, Уа ыт
жыймалары параметрін тадаыз.

2.

3.
4.
5.

Ке*ес: Уаыт лшемі айас кестеде жо болса, мазмн аймаындаы уаыт
лшеміне тінтуірді о жа тймешігін басу арылы уаыт жыймасы есептеуін
дей немесе жасай аласыз ж не '*деу тймешігін, содан кейін Уа ыт
тймешігін басыыз. Уаыт лшеміні атауы
жыймалары белгішесі
дереккзде олданылатын атауа с йкес келеді. Мысалы, егер сізді деректер Кн
деп аталатын бааны бар электронды кесте болса, онда Cognos Insight жйесі
импорттау барысында жасаан лшем Кн деп аталады.
Сілтеме кнін тадаыз. Келесі адамда тадалатын кндер ауымы осы адамда
тадалатын сілтеме кніне атысты болады. Мысалы, егер сіз 21-ші азан, 2011
жыл сілтеме кні ретінде ж не Апта к)нге параметрін кндер ауымы ретінде
тадасаыз, айас кесте 21-ші азан аптасы шін сол кнге дейін деректерді
есептейді.
Кндер ауымын тадаыз.
Уаыт жыймасын деу шін айас кестедегі лшемді тінтуірді о жа
батырмасымен шертіп, Уа ыт жыймалары параметрін тадаыз.
Жмыс кеістігінде бгінгі кнге жаын барлы параметрін уаыт жыймаларын
жаарту шін айас кестедегі лшемді тінтуірді о жа батырмасымен шертіп,
Уа ыт жыймаларын жа*арту параметрін тадаыз.

Барлы есептеулерді деу
IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде аныталатын барлы есептеулерді дегііз
ж не крсеткііз келсе, астында жатан Cognos TM1 текше ережелерін дей аласыз.

Осы тапсырма туралы
Мына жерде текше ережесіні лгісі бар:
Блім 4. деректі талдау
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[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Осы текше ережесі тменде крсетілген рамдастарды амтиды:
v Айматы анытама: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Жіктеуші параы: N:
v Формула: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Аятау белгісі: ;
Осы текше ережесі текше "Тиімді крсеткіштер" лшеміндегі "Сатып алу ны"
элементінен кез келген м нді пайдаланатынын айтады, содан кейін ол м нге айта
оралуды орнына, осы жмыс кеістігі паратаы "Киллограм баасы" немесе е
тменгі дегейі бойынша кбейтілген "Киллограм бойынша сатып алынан саны"
с йкес келетін м ніні німіне оралады.

Процедура
1. Виджет 8рекеттері белгішесі
тймешігін басыыз.

тймешігін ж не Текше ережерін орнату

2. Текше ережелеріне арналан міндетті деулерді жасап, OK тймешігін басыыз.

Келесі $рекет
Текше ережелері туралы толы апаратты TM1 Rules жаттамасынан тменде
крсетілген таырыптарды айта араыз:
v Текше ережелерін шолу
v Ережені рамдастары
v Ережелер алай жмыс жасайды
@нім мен нсасына арналан осы жата IBM білім орталыынан
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) кірііз.
'зара байланысты т)сініктер:
“Мысалы: мшелерді салыстыру шін ережелерді пайдалану”
IBM Cognos Insight бадарламасындаы ережелер яшы м ндерін функцияларды,
санды амалдарды, шартты рнектерді ж не куб ішіндегі сілтемелерді пайдалану
арылы есептеуге ммкіндік береді.

Мысалы: мшелерді салыстыру шін ережелерді пайдалану
IBM Cognos Insight бадарламасындаы ережелер яшы м ндерін функцияларды,
санды амалдарды, шартты рнектерді ж не куб ішіндегі сілтемелерді пайдалану
арылы есептеуге ммкіндік береді.
Сіз Calculate опцияларын IBM Cognos Insight ішінде пайдаланатын кезде,
олдананда аланан салыстыруды орындайтын ережелер автоматты трде
жасалады. Ережелерді деу немесе айта крсету шін, Текше ережелерін орнату
п рменін Виджет 8рекеттері белгішесін

тймешігін баса аласыз.

п рменінен
Екі мшені тадаан кезде Салыстыру п рменін Есептеу белгішесі
пайдалана аласыз, рбір мше сіздер шін жасалатын ереже бойынша бааланады.
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"Тамаша" деген жасыл щеберді крсететін жаа жол немесе баанды кресіз
немесе ктілгеннен 10 пайыза жоары, сары гауар тас "орташа" деген бааны
ж не ызыл тртбрыш "тмен" деген бааны білдіреді
білдіреді
ктілгеннен 10 пайыз тмен деген жазу крсетіледі.

немесе

Келесі ереже тамаша, орташа ж не нашар терминдерді анытайды:
[’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
)
);

Осы ереже нсауы Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue мшесін
(Measures лшеміндегі), Forecast Revenue м ні 90% пайыздан кем болса, онда
Actual Revenue, Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue мшесіні м ні -1
болады. Егер Forecast Revenue м ні Actual Revenue м ніні 110% млшерінен кп
болса, Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue мшесіні м ні "1" болады.
&йтпесе, Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue мшесіні м ні "0"
болады.
Бл жадайда, Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue м ніні "-1"
крсеткіші жасыл шебермен бейнеленеді. Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue м ніні "1" крсеткіші ызыл тртбрышпен крсетіледі. Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue м ніні "0" крсеткіші сары гауар таспен бейнеленеді.
Осы крнекі индикаторлар крсетілетін шектік м ндерді згерту шін, ережені
деуге болады. Мысалы, шасыл шеберді Actual Revenue м ні Forecast Revenue
м нінен 20%-а асанда, ызыл тртбрышты Actual Revenue м ні Forecast
Revenue м нінен 20%-а тмен боланда крсетілгенін аласаыз, ережелерді
тмендегідей згерту керек:
[’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
)
);

Ережелері бар крделі бадарламаны дамытуды кешенді лгісі бар ережелерді
толы сипаттамасын TM1 Rules жаттамасынан араыз. Ережелерде пайдаланыла
алатын барлы функцияларды сипаттамаларын TM1 Reference жаттамасынан
араыз. Осы жаттара IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) ол жеткізуге болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Барлы есептеулерді деу” бетте 71
IBM Cognos Insight жмыс кеістігінде аныталатын барлы есептеулерді дегііз
ж не крсеткііз келсе, астында жатан Cognos TM1 текше ережелерін дей аласыз.
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73

М$ндерді пайыздар ретінде крсету
&депкі бойынша, крсеткіштер IBM Cognos Insight жйесінде дерекорыызды
наты м ндері ретінде пайда болады. Енді сіз жиынтыты м ндер пайыздарын
крсету арылы р м нні атысты лесін салыстыра аласыз.

Процедура
Жалпы м нні пайызы сияты яшы м ндерін крсету шін яшыа тінтуірді о
жа батырмасын басып, М8нді келесідегідей к#рсету тймешігін басыыз, сосын
опцияны тадаыз. Пайызды крсететін яшытар клекеленген болады. Бл
клеке осы яшытардаы м ндер лшемдегі элементтерді білдіретін м ндерге
арсы ретінде есептелгендігін анытайды.

Деректерді тарату
Бірнеше деректерді яшытара ж не айас кестеге тарату шін, IBM Cognos Insight
бадарламасында алдын ала аныталан деректерді тарату параметрлерін олданыыз.
Мысалы, деректерді таратуды м нді яшытарды ауымы бойынша тегіс тарату шін
ж не яшытарды ауымындаы барлы м ндерді алаан пайызда орындау шін
олдануа болады.
Деректерді тарату иерархиядаы деректер элементтерін анытау шін келесі
шарттарды олданады:
Жапыра немесе жапыра тар
Жапыра дерегіні элементтері е тменгі еншілес деректер элементтері
болып табылады. Мысалы, деректер иерархиясы жыл дегейін, ай дегейін
ж не кн дегейін амтыса, кн дегейінде еншілес деректер элементтері
болмайды, одан кейін кн жапыра болады.
Біріктіру
Біріктіру тектік деректер элементі болып табылады. Мысалы, деректер
иерархиясы жыл дегейін, ай дегейін ж не кн дегейін амтыса, кн
дегейінде еншілес деректер элементтері болмайды, одан кейін жыл мен ай
біріктірулер болады.
;здіксіз
Oздіксіз яшытар — бір-біріні жанындаы немесе жолда не баанда
осылатын яшытар. Мысалы, айас кестедегі жылдарды крсететін здіксіз
яшытар 2011, 2012 ж не 2013 болады. Oздіксіз емес яшытар 2011 ж не
2013 болады.
Деректерді таратуды бірнеше трі бар ж не рбір тр р трлі жадайларда ол
жетімді болады ж не оларда бірнеше артышылытар болады. Келесі кесте
айырмашылытарды тсіндіреді.
Кесте 4. Деректерді тарату дістерін салыстыру
Деректерді тарату 8дісі

Осы 8дісті сынатын
та*даулар

9атысты пропорционалды Тектік деректер элементін
амтитын жалыз яшы
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Б л та*дау не істейді
Бір тектік деректер элементіні
еншілес деректер элементтерінен
баса тектік деректер элементіні
еншілес деректер элементтеріне
пропорцияны амтиды.

Кесте 4. Деректерді тарату дістерін салыстыру (жаласы бар)
Деректерді тарату 8дісі

Осы 8дісті сынатын
та*даулар

Б л та*дау не істейді

Те дегейлер

Тектік деректер элементін
амтитын жалыз яшы

Тектік деректер элементі шін е
тменгі еншілес деректер
элементтерін бойынша
деректерді те таратады.

Те тарату

Тектік деректер элементін
амтитын жалыз яшы

Тектік деректер элементі шін
жылдам еншілес деректер
бойынша деректерді те
таратады.

Бірдей дегейдегі деректер
элементтеріні здіксіз
ауымы
9айталау

Жалыз яшы
Бірдей дегейдегі деректер
элементтеріні здіксіз
ауымы

Тадалан яшытарды м нмен
ауыстырады, м нді тадалан
яшытара осады немесе м нді
тадалан яшытардан алады.

Oздіксіз емес яшытар
Тегіс сызы

Жалыз яшы
Бірдей дегейдегі деректер
элементтеріні здіксіз
ауымы

Jлайтылан пайыз

Жалыз яшы
Бірдей дегейдегі деректер
элементтеріні здіксіз
ауымы

9айталау тарматары

Тектік деректер элементін
амтитын жалыз яшы

Екі соы нкте арасындаы те
аралытарда яшытарды
ауымын м ндермен таратады.

Jлайтылан пайыз арылы
ауымдаы м ндерді кезекпен
арттырады.

Тектік деректер элементі шін е
аз еншілес деректер элементтерін
ауыстырады.

Деректерді таратуды екі трі, с йкес пропорционалды, те жапыратар еншілес
деректер элементтерінде м ндері жо біріктірілген яшыа м нді енгізген кезде ол
жетімді болады. Мшені айас кестеге осыыз, ол баан жиынтыымен бос баанды
жасайды. Баанны орытынды яшыына м нді енгізген кезде, Деректерді тарату
диалог терезесі крсетіледі ж не с йкес пропорционалды таратуды немесе те
жапыратарды таратуды олданып деректерді еншілес яшытара таратуды
тадаыз.

С$йкес пропорцияны олданып деректерді тарату
IBM Cognos Insight бадарламасында біріктіру пропорцияны жапыратарына
(еншілес), анытама яшыыны жапыратарына м ндерді тарату шін, атысты
пропорционалды тарату дісін олданыыз. Анытама яшыы тарату іске осатын
текшеде немесе блек текшеде орналасуы ммкін. Дегенмен, сілтеме яшыы
таратылым баптандырылан яшыы да бірдей біріктірулерді блісуі керек.
Келесі мысал бастапы яшы ж не сілтеме яшыы бірдей текшеде болатын атысты
пропорционалды таратуды крсетеді.

Блім 4. деректі талдау
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Кесте 5. !атысты пропорциялы таратуды крсететін ай$ас кесте
Мемлекет
немесе айма

1 то сан

а*

А п

Нау

Аргентина

0

0

0

0

Бельгия

0

0

0

0

Бразилия

100

10

20

70

Канада

0

0

0

0

Чили

0

0

0

0

Дания

0

0

0

0

Алдыы мысал 1 тосан мен Бразилия иылысындаы яшытаы 100 жалыз
біріктірілген м нді крсетеді. 1 тосанны жапыратары атар, апан ж не наурыз
болады. Осы мысалдаы келесі заттар шын болады:
v 9атар 100 м ніні 10% болатын 10 м нін амтиды.
v Апан 100 м ніні 20% болатын 20 м нін амтиды.
v Наурыз 100 м ніні 70% болатын 70 м нін амтиды.
1 тосан мен Аргентина иылысынан таратылатын атысты пропорционалды іске
оссаыз ж не 400 м ні таратылан кезде, >рекетті жа*арту п рменін Ауыстыру
ішінде крсетсеіз, 1 тосан, Аргентина 1 тосан, Бразилия жапыратарына
пропорционалды трде таратылады:
v 9атар 400 м ніні 10% болатын 40 м нін амтиды.
v Апан 400 м ніні 20% болатын 80 м нін амтиды.
v Наурыз 400 м ніні 70% болатын 280 м нін амтиды.

Процедура
1. Деректерді тарату іске осылатын біріктірілген яшыты тадаыз.
2. Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > атысты
пропорционалды тарату тймешігін басыыз.
3. Текше тізімінде орналасан анытама яшыты текшесін тадаыз.
4. 9ажет болса, анытама яшыты анытайтын р трлі лшем элементін тадау
шін, 'лшем тймешіктеріні кез келгенін ныыз.
'лшем тймешігін басан кезде, Баыны* ы топты #*деуші ашылып,
лшемні барлы элементтерін крсетеді. Одан кейін жалыз элементті тадап,
OK тймешігін басыыз.
Мысалы, 1 тіркелгісін нып, Баыны* ы топты #*деуші параметріндегі баса
элементті тадап, OK тймешігін басыыз.
Ескерту: Біріктірілген элементтер шін 'лшем тймешіктері ол жетімсіз
болады, себебі таратылатын яшы іске осылады ж не анытама яшыы жалпы
біріктірілген элементтерді орта пайдалану ажет.
5. Та*дау тймешігін басыыз.
Енді Аны тама яшыы рісі 9атысты пропорционалды тарату терезесінде
тадалан яшыпен таратылады.
6. М8н рісіне таратылу ажет м нді енгізііз.
7. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
8. олдану тймешігін басыыз.
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/яшы ты жапыры тары бойынша деректерді те тарату
IBM Cognos Insight бадарламасында біріктірліген яшыты барлы жапыратары
бойынша крсетілген м нді те тарату шін те жапыратар дісін олданыыз. Осы
дісті олданан кезде, біріктіруді барлы жапырытарына м нді таратуды немесе
нл емес м ндерді брыннан амтитын сол жапыратарды ана таратуды тадауа
болады.
Мысалы, жыл, нл м ндері бар Аргентинаны бірнеше жапыратарын абылдайды.
Жыл, Аргентина жапыратарыны барлыы шін 1200 м нін тарату масатында те
жапыратар дісін олданан кезде, н тиже келесідей болады.
Кесте 6. Жалыз біріктіруден таралатын те жапыра$тарды крсететін ай$ас кесте
Мемлекет
немесе айма

Жыл

Q1

Q2

Q3

Q4

Аргентина

1200

300

300

300

300

Бельгия

0

0

0

0

0

Бразилия

0

0

0

0

0

Бірнеше біріктірілген элементтен аныталан яшытан те жапыратар дісін
енгізгенде, крсетілген м н яшыпен байланыстырылан барлы жапыратара
таратылады. Мысалы, тадалан яшы екі біріктірілген элемент арылы аныталады,
жыл ж не с серия мен Седан.
Те жапыратарды таратуды жыл, С Сериялы Седан трінен иылыстыруды іске
оссаыз, одан кейін крсетілген м н жыл жапыратары мен С Сериялар Седан
жапыратары арылы аныталан барлы яшытара таратылады. Мысалы, жыл, С
Серия Седан иылысыны барлы жапыратарына 1200 м нін тарату шін те
жапыратар олданылса, н тиже келесідей болады.
Кесте 7. Екі біріктіруден таралатын те жапыра$тарды крсететін ай$ас кесте
Автомоб.
т)рі

Жыл

Q1

Q2

Q3

Q4

С Сериялы
Седан

1200

300

300

300

300

С Сериялы
1,8 л Седан

150

37.5

37.5

37.5

37.5

С Серия 2,0 л 150
Седан

37.5

37.5

37.5

37.5

С сериялы 2,5 150
л Седан

37.5

37.5

37.5

37.5

Бірнеше біріктіруді элементтері арылы аныталан яшытан те жапыратарды
іске осанда, текшені RAM талаптарын арттыруа болады. Осы м селені баыттау
шін, 10,000 яшытан те жапыратар лгісіне сер етілген жадайларда жйе
ескерту шыарады. Бір миллион яшыа сер етілгеннен кбірек жадайларда,
тарату амалы орындалмайды.

Процедура
1. Деректерді тарату іске осылатын біріктірілген яшыты тадаыз.
2. Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > Те*
жапыра тар тарматарын тадаыз.
Блім 4. деректі талдау
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3. М8н рісіне таратылатын м нді енгізііз.
4. олдану опциясын тадаыз.
Параметр

Сипаттама

Таратылан жапыра

Барлы жапыра

яшы тары

Крсетілген м н тек ана нл емес м ндерді
амтитын аымдаы жапыра яшытарына
ана таратылады.

яшы тары

Крсетілген м н аымдаы м ндерге арамай
барлы жапыра яшытарына таратылады.

5. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
6. олдану тймешігін басыыз.

Деректерді яшы

а те тарату

IBM Cognos Insight бадарламасында тадалан яшытар бойынша крсетілген
м нді те тарату шін те тарату дісін олданыыз.
Мысалы, келесі айас кестеде клбеу аріп пен жлдызша (*) арылы крсетілген 12
яшы ауымы тадалады.
Кесте 8. Тадалан яшы$тар ау$ымы бар ай$ас кесте
Мемлекет
немесе айма

1 то сан

а*

А п

Нау

Аргентина

300

25*

75*

65*

Бельгия

0

45*

85*

55*

Бразилия

0

35*

55*

75*

Канада

0

35*

65*

45*

Чили

0

0

0

0

Дания

0

0

0

0

Осы яшытара 60 м нін те таратан кезде ж не осу жаарту рекетін тадаан
кезде, м н ауым бойынша те таратылады ж не бар яшы м ндеріне осылады.
Н тижесінде рбір яшы м ні келесі мысалда крсетілгендей 5 (60/12=5) арылы
біртіндеп лайтылады.
Кесте 9. Те тарату мні бар ай$ас кесте $олданылады
Мемлекет
немесе айма

1 то сан

а*

А п

Нау

Аргентина

300

30

80

70

Бельгия

0

50

90

60

Бразилия

0

40

60

80

Канада

0

40

70

50

Чили

0

0

0

0

Дания

0

0

0

0

Процедура
1. Деректерді таратуды баптандыруды аласаыз, яшытарды ауымын немесе
яшыты тадаыз.

78

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

2. Тадауды тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > Те*
тарату тймешігін басыыз.
3. М8н рісінде таратуды аласаыз, м нді енгізііз.
4. 9ажет болса, деректерді тарату шін баыттарды крсету масатында Ке*ейту
параметрлерін тадаыз.
5. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
6. олдану тймешігін басыыз.
Енгізілген м н крсетілген баыттарда немесе тадалан яшытарды ауымы
бойынша те таратылады.
Тарату рекеті шін баытты крсетпей жалыз біріктірілген яшы шін те
таратуды олданан кезде, таратылан м н біріктірілген яшыты барлы
жапырытарына пропорционалды таратылады.

/яшы тарда ы деректерді айталау
IBM Cognos Insight бадарламасында айас кестедегі тадалан яшытар бойынша
крсетілген м нді айталау шін айталау дісін олданыыз.
Келесі мысалда деректерді тарату апан мен Бразилия иылысындаы яшыта
басталады ж не 25 м ні о жа пен тменгі м н шін айталанады.
Кесте 10. !айталау дісін крсететін ай$ас кесте
Мемлекет
немесе айма

1 то сан

а*

А п

Нау

Аргентина

0

0

0

0

Бельгия

0

0

0

0

Бразилия

50

0

25

25

Канада

50

0

25

25

Чили

50

0

25

25

Дания

50

0

25

25

Баса тарату дістерінен блек айталау озалмаан яшытар тадаланда ана ол
жетімді болады. Мысалы, Чили мен апан иылысындаы яшыты тадасаыз, осы
яшытара лі де тарату дісін айталауды олдануа болады.

Процедура
1. Деректерді таратуды баптандыруды аласаыз, яшытарды ауымын немесе
яшыты тадаыз.
2. Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > айталау
тймешігін басыыз.
3. М8н рісіне айталанатын м нді енгізііз.
4. 9ажет болса, деректерді тарату шін баытты(тарды) крсету масатында
Ке*ейту параметрлерін тадаыз.
5. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
6. олдану тймешігін басыыз.
Енгізілген м н крсетілген баыттарда немесе тадалан яшытарды ауымы
бойынша айталанады.
Тарату рекеті шін баытты крсетпей жалыз біріктірілген яшы шін
айталауды олданан кезде, таратылан м н біріктірілген яшыты барлы
жапырытарына пропорционалды таратылады.
Блім 4. деректі талдау
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М$ндер ау ымымен яшы тарды тарату
IBM Cognos Insight бадарламасында екі крсетілген штары арасындаы сызыты
тадау арылы яшытарды тарату шін тік сызы дісін олданыыз.
Мысалы, келесі айас кесте 100 ж не 200 яшытарымен алты яшы ауымы
бойынша таратылатын тзу сызыты серін крсетеді.
Кесте 11. Т+зу сызы$ты таратуды крсететін ай$ас кесте
Мемлекет
немесе
айма

а*

А п

Нау

С8у

Мамыр

Маусым

Аргентина

100

120

140

160

180

200

Бельгия

0

0

0

0

0

0

Бразилия

0

0

0

0

0

0

Канада

0

0

0

0

0

0

Чили

0

0

0

0

0

0

Дания

0

0

0

0

0

0

100 бастау м німен ж не 200 аятау м німен тзу сызыты тарату екі ш арасындаы
те аралытардаы м ндермен аралы яшытарды жинатайды.

Процедура
1. Деректерді таратуды баптандырыыз келетін яшыты немесе яшытар
ауымын тадаыз.

2.
3.
4.
5.

6.

Есте са та*ыз: Тзу сызыты таратуды тік тртбрыш ауымдары бойынша
емес, тек ана жалыз жол немесе баан арылы олдануа болады.
Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > Т)зу
сызы тймешіктерді басыыз.
Бастау м8ні рісіне таратуа арналан бастау м нін енгізііз.
Со*ы м8н рісіне таратуа арналан соы м нді енгізііз.
9ажет болса, деректерді таратуа арналан баыттарды, жолдар ішіндегі сол жа
ж не о жа немесе баандар ішіндегі жоары ж не тмен жолдар крсету шін
Ке*ейту параметрлерін тадаыз.
>рекетті жа*арту тймешігін басыыз.

7. олдану тймешігін басыыз.
Деректер крсетілген баыттардаы тзу сызыта немесе тадалан яшытар
ауымы бойынша таратылады.

су пайызын олданып деректерді тарату
IBM Cognos Insight бадарламасында бастапы яшытан басталатын крсетілген су
пайызы арылы ауымдаы барлы м ндерді кезекпен лайту шін су пайызыны
дісін олданыыз.
Мысалы, келесі айас кесте бастапы м н 100 ж не су пайызы 10% болатын алты
яшыты ауымына су пайызы дісін олдану н тижесін крсетеді. Бл мысал
Деректерді ауыстыру рекетін олданады.
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Кесте 12. ,су пайызын таратуды крсететін ай$ас кесте
Мемлекет
немесе
айма

а*

А п

Нау

С8у

Мамыр

Маусым

Аргентина

100.00

110.00

121.00

133.10

146.41

161.05

Бельгия

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Бразилия

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Канада

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Чили

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дания

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 м ніні бастапы м ні маусым, Аргентина арылы аныталан яшыта
крсетіледі. 10% м ніні су пайызын 100 м ніне олдану 110 м нін береді, м н
апанда, Аргентина. 10% м ніні су пайызын 110 м ніне олдану 121 м нін береді,
м н наурызда, Аргентина.

Процедура
1. Деректерді таратуды баптандырыыз келетін яшыты немесе яшытар
ауымын тадаыз.
Есте са та*ыз: 'су % таратуын тік тртбрыш ауымдары бойынша емес,
жалыз жол немесе баан бойынша ана олдануа болады.
2. Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > %
пайызы тймешігін басыыз.
3. Бастау м8ні рісіне таратуа арналан бастау м нін енгізііз.
4. % #су рісіне таратуа арналан су пайызын енгізііз.
5. 9ажет болса, деректерді таратуа арналан баытты, жолдар ішіндегі сол жа ж не
о жа немесе баандар ішіндегі жоары ж не тмен жолдар крсету шін
Ке*ейту параметрлерін тадаыз.
6. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
7. олдану тймешігін басыыз.
@су пайызы крсетілген баыттарда немесе тадалан яшытарды ауымы
бойынша олданылады.

&айталау тарма тарын олданып деректерді тарату
IBM Cognos Insight бадарламасында біріктіруді тарматы (еншілес) трлеріне
крсетілген м нді кшіретін айталау дісі кшірмелерін олданыыз. Осы дісті
олданан кезде, м нді біріктіруді барлы тарматарына немесе брыннан нл емес
м ндерді амтитын сол тарматара кшіруге болады.
Мысалы, Кесте 13 бадарламасында Жыл, м ндері бар Аргентина сияты бірнеше
тарматар бар. 400 м нін Жыл, нл емес м ндермен аымдаы уаытта тарататын
Аргентина тарматарына кшіру шін айталау тарматары олданылса, 400 м ні нл
емес м ндерді амтитын барлы тарматара кшіріледі.
Кесте 13. Жалыз біріктіруден таралатын $айталау тарма$тарын крсететін ай$ас
кесте
Мемлекет
немесе айма

Жыл

Q1

Q2

Q3

Q4

Аргентина

1200

400

400

400

400
Блім 4. деректі талдау
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Кесте 13. Жалыз біріктіруден таралатын $айталау тарма$тарын крсететін ай$ас
кесте (жаласы бар)
Мемлекет
немесе айма

Жыл

Q1

Q2

Q3

Q4

Бельгия

0

0

0

0

0

Бразилия

0

0

0

0

0

Бірнеше біріктірілген элементтен аныталан яшытан айталау тарматары дісін
енгізгенде, крсетілген м н яшыпен байланыстырылан барлы тарматара
кшіріледі. Мысалы, Кесте 14 бадарламасында тадалан яшы екі біріктірілген
элемент арылы аныталады, жыл ж не с серия мен Седан.
Жыл мен С Сериялар Седан тармаындаы біріктірілген яшытан айталау
тарматарын таратуды оссаыз, крсетілген м н Жыл тарматары ж не сериялар
Седан тарматары арылы аныталатын барлы яшытара кшіріледі. Мысалы, 25
м нін блектелген яшыты барлы тарматарына кшіру шін айталау
тарматарын олдансаыз, н тиже келесі трде беріледі.
Кесте 14. Екі біріктіруден таралатын те жапыра$тарды крсететін ай$ас кесте
Автомоб.
т)рі

Жыл

Q1

Q2

Q3

Q4

С Сериялы
Седан

1200

25

25

25

25

С Сериялы
1,8 л Седан

25

25

25

25

25

С Серия 2,0 л 25
Седан

25

25

25

25

С сериялы 2,5 25
л Седан

25

25

25

25

Бірнеше біріктіруді элементтері арылы аныталан яшытан айталау
тарматарын іске осанда, текшені RAM талаптарын арттыруа болады. Осы
м селені баыттау шін, 10,000 яшытан айталау тарматар лгісіне сер етілген
жадайларда жйе ескерту шыарады. Бір миллион яшыа сер етілгеннен кбірек
жадайларда, тарату амалы орындалмайды.

Процедура
1. Деректерді тарату іске осылатын біріктірілген яшыты тадаыз.
2. Jяшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, Деректерді тарату > айталау
тарма тары тарматарын тадаыз.
3. М8н рісіне айталанатын м нді енгізііз.
4. олдану рісінен параметрді тадаыз.
Параметр
Толтырылан жапыра

Сипаттама
яшы тары

All Leaf Cells

Крсетілген м н тек ана нл емес м ндерді
амтитын аымдаы жапыра яшытарына
ана кшіріледі.
Крсетілген м н аымдаы м ндерге арамай
барлы жапыра яшытарына кшіріледі.

5. >рекетті жа*арту тймешігін басыыз.
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6. олдану тймешігін басыыз.

Диаграмма деректерін лайы тау
IBM Cognos Insight диаграммаларыызды лайытау деректермен тек айас кестеде
жмыс істеуді орнына диаграммадаы деректеріізбен атынасуа ммкіндік береді.

Осы тапсырма туралы
Жолата ж не баандар диаграммаларында реттеу шін жолатарды ж не
баандарды штарын сйреп апару арылы Cognos Insight диаграммаларымен
іскерлесуге болады.
Мысалы, егер сіз жыл сайыны саяхаттау бюджетіізді білдіретін айас кесте ж не
баан диаграммасын жасасаыз, жиынты ж не кез келген жиын м ндеріне ]стау
параметрін олдана аласыз ж не диаграммадаы баандарды бюджетті алан
блігін алай стау керектігін шешу шін апара аласыз. Жиынты м н сталып
транда ж не бір м нді арттырсаыз, баса м н кемиді. Бл сізге м ндерді бір
біріне атынасын круге кмектеседі.

Процедура
1. Жгіргіні лайытаыыз келетін баанны тбесіне немесе жолды соына
ойыыз. Табалауыш пайда болады.
2. Табалауышты деректерді лайытау шін апарыыз. М тін рісі мен жгірткісі
бар терезе пайда болады. Сіз жаа м нді м тін рісінде енгізе аласыз немесе
жгірткіні жаа м нді орнатуа лайытай аласыз.
'зара байланысты т)сініктер:
“Диаграммалар” бетте 89
Диаграммалар салысытыру, атынас ж не тенденциямен байланысады. Олар
сандарды білдіреді ж не натылайды. Диаграмманы с йкес трін тадау шін, IBM
Cognos Insight бадарламасында біріншіден диаграмманы байлаынсуа керектігін
анытаыз ж не сол масата с йкес е н тижелі диаграмманы анытаыз. Мысалы,
тенденцияларды крсетуге сызыты диаграмманы пайдаланасыз.

Жолдар немесе ба андарды атыру
IBM Cognos Insight Oлкен клемдегі деректер жиынтыын айналдыру кезінде,
жолдар немесе баандарды атырсыыз, таырыптар немесе с йкес деректерді кз
алдыыздан жоалтпайсыз.

Процедура
1. Жолдар ж не баандарды атыратын яшыты тадаыз.
2. Виджет 8рекеттері белгішесін,
басыыз.

атыру атыру аумаы тймешігін

Жолдар немесе ба андарды жасыру
9ажет емес жолдарды немесе баандарды IBM Cognos Insight бадарламасында
жасыруа болады. Мысалы,есептеуді жасааннан кейін, есептеуде пайдаланылатын,
біра жмыс кеістігінде ажетсіз жолдар мен баандарды жасыра аласыз.

Блім 4. деректі талдау
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Процедура
Бір немесе осымша жолдар ж не баандарды тінтуірді о батырмасымен басыыз
ж не Жасыру тймешігін басыыз. Жасырылан элементтерді крсету шін, жол
немесе баанды тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не Жасырыланды к#рсету
тймешігін басыыз.

Бос жолдар немесе ба андарды басыыз
IBM Cognos Insight ішінде бос яшытары бар жол немесе баандарды жасыра
аласыз. Функция диаграммаларды осанда пайдаланылады, себебі бос яшытарды
осу н тижелерді брмалайды.

Бастаудан брын
Сізде бос м нді жол немесе баан болу керек.

Процедура
Бос яшы тарды басу белгішесі
тймешігін басыыз, содан кейін Жолдар
немесе Баандар тймешіктерін басыыз.
Бл п рменді пайдалананда, нлдер басылмайтынын ескерііз, себебі нлдер м ндер.
Текшедегі депкі м нді згерту туралы толы апаратты UNDEFVALS ызметінен TM1
Reference жаттамасында араыз. @нім мен нсасына арналан осы жата IBM
білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) кірііз.

Шартты м$нерлерді жасау
Табаларды арнайы жолын амтитын м ндерді немесе яшытарды ауымында
яшытарды анытау шін IBM Cognos Insight жмыс кеістігіндегі айас кестеге
шартты м нерлерді олдануа болады.

Осы тапсырма туралы
Мысалы, бюджет срауларына с йкес келетін йымдаы блімдерді жасылмен
автоматты трде блектеуді ж не бюджетке тетін блімдерді ызылмен блектеуді
алайсыз. Назар аударуды талап ететін айматарды табуа болатындай, есептердегі
шартты м нерлер тсі-кодтары м ліметтерін жасаыз.
Шартты м нерлерді келесі трлерін жасауа болады:
Санды ау ым
Пайда ж не шыын сияты санды деректерді блектейді.
Тарма
Жмыс кеістігінде белгілі ліпбилік элементтерді блектейді. Мысалы,
жабды сияты белгілі сзді барлы мысалдарын немесе жалдау ж не
ралдар сияты сз тіркестерін блектеуге болады. Жол шарты ріпті
лкен-кішілігі ескереді.
Бірнеше жол шарттары с йкес болса, тек ана алашы шартты м нер
олданылады.
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Процедура
1. Келесілерді бірін істеіз:
v Жалаз лшем шін шартты жасау масатында, лшемді беретін жол немесе
баан таырыбын ныыз. Мысалы, кн лшемі шін шартты жасау
масатында Деректер бааны таырыбын тадаыз.
v Бірнеше лшем шін шартты жасау масатында айас кестеде лшемдерді
иылысын ныыз. Мысалы, пайда, кн ж не нім жолы шін шартты жасау
масатында осы ш лшем иылысатын айас кесте яшыын ныыз,
мысалы, пайда иылысы, 2004 ж не гольф жабдыы.
2. Шартты м8нерлер белгішесін

нып, Шартты м8нер тймешігін басыыз.

нып, Жа*а шартты м8нер тймешігін басыыз да,
3. осу белгішесін
шартты анытау шін лшемді немесе крсеткішті тадаыз. Егер лшемді
тадасаыз, келесі адаммен жаластырыыз. Егер лшемділікті тадасаыз, 10
адамына барыыз.

4.
5.

6.

7.
8.

Ке*ес: Бар шартты м8нерді олдану п рменін тадау арылы бар м нер бар
жаа м нермен бастауды жасауа болады ж не одан кейін м нерді тадауа
болады.
Санды шарт терезесінде М8нер аты рісіне м нер шін атауды енгізііз.
Мысалы, Бюджет + немесе -.
Ау ым м8ні рісінде аныталатын ауымда алашы санды енгізіп, Enter
пернесін басыыз. Мысалы, 100 деп енгізіп, Enter пернесін басыыз. Сан ауым
блігінде крсетіледі ж не м нер жолдары сан жолыны жоары ж не тменгі
жаында крсетіледі.
Ау ым м8ні рісінде аныталатын ауымда екінші санды енгізіп, Enter пернесін
басыыз. Мысалы, 10 деп терііз ж не Enter пернесін басыыз. Сан ауым
блігінде крсетіледі.
9ажет болса, ауым блігіне осымша сандарды осыыз. Мысалы 0 деп терііз
ж не Enter пернесін басыыз.
9осылан сандарды жоары жаында, тменгі жаында немесе арасында
болатын м ндер шін м нерлерді анытау масатында келесі рекеттерді бірін
орындаыз:
v М8нер баанындаы тізімнен алдын ала аныталан м нерді тадаыз.
Мысалы, 100 ж не 10 арасындаы ауым шін Орташа ж не 10 мен 0
арасындаы ауым шінНашар тймешігін басыыз.
ныыз ж не кп нкте белгішесін ныыз (...)
v '*деу белгішесін
тешелетін м нерді анытау шін. Мысалы, 100 ж не 10 арасындаы ауым
шін кк ді ж не а м тінді алу шін м нерді деіз. Одан кейін Мысалы,
10 ж не 0 арасындаы ауым шін клгін ді ж не а м тінді алу шін
м нерді деіз.

9. 9ажет болса, жасалан ауымдара тспейтін м ндер шін м нерді тадаыз.
10. Жол шарты терезесінде М8нер аты рісіне м нер шін атауды енгізііз.
Мысалы A немесе B деп енгізііз.
ныыз. Жаа м нер жол ауымында крсетіледі.
11. осу белгішесін
12. Амалдаыш баанында тадауларды арау шін Ішінде (м8ндерді та*дау)
параметрін тадап, жасалатын шарт трін тадаыз. Мысалы, амтиды
параметрін тадаыз.
Блім 4. деректі талдау
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13. 9ажет болса, баса шарттарды осыыз. Мысалы, екінші амтиды шартын
осыыз.
14. М8ндер баанына шартты белсендіретін жолды енгізііз. Мысалы, алашы шарт
шін A рпін, ал екінші шарт шін B рпін енгізііз.
15. 9осылатын жол шарттары шін м нерлерді анытау шін келесі рекеттерді
бірін орындаыз:
v М8нер баанында (>депкі) тймешігін басып, алдын ала аныталан м нерді
тадаыз. Мысалы, A рпін амтитын шарт шін Тамаша тймешігін басыыз,
ал B рпін амтитын шарт шін Нашар тймешігін басыыз.
ныыз ж не кп нкте белгішесін ныыз (...)
v '*деу белгішесін
тешелетін м нерді анытау шін. Мысалы, а рпін амтитын шарт шін
жасыл м тінде болу шін м нерді деіз ж не b рпін амтитын шарт шін
ызыл м тін болу шін м нерді деіз.
16. 9ажет болса, жасалан шарттара с йкес келмейтін м ндер шін м нерді
тадаыз.
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Блім 5. Жмыс кеістігі жаса тамасы
@зііз ж не басалар шін дерек орналасуларын осу шін IBM Cognos Insight
ішінде кенепке виджеттер осыыз.

&ойындыларды осу немесе жою
9ойындылар кптеген апаратты амтитын IBM Cognos Insight жмыс кеістігін
йымдастыруды ж не шолуды жеілдетеді. Мысалы, шолуды ойындыа ж не
м ліметтерді басасына бересіз.

Процедура
1. Жаа ойындыны осу шін, >рекеттер белгішесін нып
тймешігін басыыз.

, Жа*а ойынды

2. 9ойындыны тінтуірді о жаымен басып, сосын Атын #згерту тймешігін
басыыз.
Амперсандты (&) ойынды атыны бір блігі ретінде осыыз келсе, екі
амперсандты енгізііз. Мысалы, Табыс & шыындары ойындысын атау шін,
Табыс && шыындарын енгізііз.
3. 9ойынды атындаы табаны пайдалану арылы ойындыа шарлау ммкіндігін
осу шін, табадан брын, (&) тез амперсандты осыыз. Содан со, табаны
астына сызы ойылады.
Мысалы, & Шыындар ойындысын атау шін, Alt+E пернесін кейінірек
Шыындар ойындысына шарлауа пайдаланады.
4. 9ойындыны жою шін, ойындыны тінтуірді о жаымен басып, Мына
ойындыны жою тймешігін басыыз.

Ай ас кестелерді осу
IBM Cognos Insight бадарламасында лшемдерді кру шін, айас кестені
пайдаланыыз ж не деректердегі басты талдауды орындаыз. &депкі параметрі
бойынша, диаграмма да крсетіледі.

Осы тапсырма туралы
Бл тапсырма жмыс кеістігі шін бар текшеге негізделген айас кестені осу шін
ана олданыыз. Бос текшені жасау ж не жмыс кеістігіне арналан бос текшеге
негізделген айас кестені де осу шін,Кірістіру м зірін тадап, Жа*а ай ас кесте
тймешігін басыыз. Бос текше мазмн аумаында ж не кенепте крсетілетін айас
кесте мен диаграммада крсетіледі. Жаа текшені згерту туралы осымша апаратты
“@лшемдерді ж не крсеткіштерді деу” бетте 103 блімінен араыз.

Процедура
1. Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Текшені мазмн кестесінен кенепке сйреіз.
v Енгізу м зірінен Ай ас кесте ж8не Диаграмма тймешігін басыыз, содан
кейін айас кесте мен диаграмманы негіздегііз келетін текшені басыыз.

© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016

87

2. Жмыс кеістігіндегі баса виджетпен айас кесте виджетін туралау шін, нктелі
сызытар крінбейінше жаа виджетті сйреп апарыыз. Oздік сызытар виджетті
айда сйрейтініізді, яни, ол баса виджеттермен бір жолда екендігін крсетеді.

>ртрлі деректерді ай ас кестеде ж$не диаграммада
крсету
Айас кестеде немесе диаграммада бірдей текшені пайдаланылатын р трлі деректер
перспективасын крсету шін IBM Cognos Insight бадарламасында екі виджетті
пайдалануа болады.

Осы тапсырма туралы
Бір виджетте деректерге жасалан згертулерді екінші виджетте крсетілетін етіп
орнатуа немесе екі виджетті бір бірінен т уелсіз болатындай етіп орнатуа болады.
Мысалы, бір жылды німдерін крсететін кенептегі диаграмма ж не айматар
бойынша німдерді крсететін айас кесте бар делік. Белгілі бір айматы тадап,
айас кестедегі барлы баса айматарды жасырсаыз, диаграмма да тадалан
айматы німдерін крсетеді.

Процедура
1. Мазмн аумаындаы текшені сйреіз немесе оны Ай ас кесте ж8не диаграмма
ішкі м зірінен тадаыз.
&депкі параметр бойынша, деректер айас кесте мен деректерді екеуінде де
крсетіледі.
2. Айас кестені жасыру шін Дисплейді #згерту белгішесі
кейін Ай ас кесте тймешігін басыыз.

тймешігін, содан

3. Мазмн аумаынан баса текшені немесе д л сол текшені сйреіз немесе оны
Ай ас кесте ж8не диаграмма ішкі м зірінен тадаыз.
4. Диаграмманы жасыру шін Дисплейді #згерту белгішесін содан кейін
Диаграмма тймешігін басыыз.
5. Диаграммада ж не айас кестеде андай лшемділіктерді крсетілетінін
тадаыз.
6. Тек алдыру керек лшемділіктері бар жаа текше жасау шін, Жа*а текше жасау
тймешігін басып, деректерді кшірілетінін немесе олара сілтеме жасалатынын
анытаыз да, OK тймешігін басыыз. Егер сілтеме жасалу тадалса, бір текшеде
жасалан згертулер автоматты трде екінші текшеде жасалады.

Келесі $рекет
Сондай-а, текшені кшірмесін жасап, кшірмені ішіндегі лшемділіктерді жоюа
болады. Бастапы текшедегі деректерге жасалан згертулер кшірмеде ж не
керісінше жолмен крсетіледі.
'зара байланысты тапсырмалар:
“@лшемдерді орта пайдалану немесе кшіру” бетте 102
@лшемді IBM Cognos Insight ішінде Баса текшеде сер етілген бір текшеге
згертулерді жасау шін орта пайдаланыыз. Н тижесінде талдау текшелер ж не
байланыстырылан айас кестелер бойынша ндестіріледі. Баса параметр екі
текшелердегі лшемні кшірмеін жасайды.

88

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

Дерек а ымы диаграммасын осу
Дерек аымы диаграммасын IBM Cognos Insight жмыс орнына текшелер
арасындаы байланысты крсету шін оса аласыз.

Процедура
1. Ендіру > Дерек Аымы басыыз.
2. Текшелерді мазмн аймаынан дерек аымы диаграммасына жылжытыыз.
3. Диаграмма ішінде келесі рекеттерді орындай аласыз:
v Сол элементтерді крсетілуін баылау шін Ереже Байланыстары, Процесс
Байланыстары, Ережелер, немесе оре тендіргіштерді тадау немесе
тадамау.
v Oлкейтуді + ж не - табалары арылы баылаыз
v Орналасуды айта орнату кбірек исынды трдегі диаграмманы зірлеуге
арналан.
v Диаграмма ішінде текшені жылжыту арылы жаа орына апарыыз.
v Диаграммаа о жа тймешікті басыыз ж не Файла экспорттау тадау
арылы дерек аымын .png пішімінде сатаыз.
v Элементтерді CTRL басу арылы топтап ж не о жаын басыыз ж не содан
кейін Топтау тадаыз. Элементтреді топтамау шін топтыі о жаын басып,
Топтамау трін тадаыз. Сіз сонымен атар жаа диаграмманы топталан
деректен ра аласыз
v Элементті диаграммадан жою шін элементті о жаын басып Жою басыыз
v Элементті топтан жою шін топты о жаын басып ж не Топтан жою басып
ж не содан кейін жоятын элементті тадаыз.

Диаграммалар
Диаграммалар салысытыру, атынас ж не тенденциямен байланысады. Олар
сандарды білдіреді ж не натылайды. Диаграмманы с йкес трін тадау шін, IBM
Cognos Insight бадарламасында біріншіден диаграмманы байлаынсуа керектігін
анытаыз ж не сол масата с йкес е н тижелі диаграмманы анытаыз. Мысалы,
тенденцияларды крсетуге сызыты диаграмманы пайдаланасыз.
'зара байланысты тапсырмалар:
“Диаграмма деректерін лайытау” бетте 83
IBM Cognos Insight диаграммаларыызды лайытау деректермен тек айас кестеде
жмыс істеуді орнына диаграммадаы деректеріізбен атынасуа ммкіндік береді.

Диаграммаларды осу
IBM Cognos Insight ішінде диаграммалар салыстыру, атынас ж не тенденциямен
байланысады. Олар сандар м нін айындайды ж не астын сызады.

Процедура
1. Диаграмманы осатын виджетті тадаыз.
2. Дисплейді #згерту белгішесі
тймешігін, содан кейін тменде крсетілген
п рмендерді біреуін басыыз:
v Тек ана диаграмманы крсетуге Диаграмма тймешігі арналан
v Б#лу к#рінісі, содан кейін Жоарыдаы ай ас кесте немесе Жоарыдаы
диаграмма диаграмма мен айас кесте екеуінде крсетуге арналан
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3. Егер айас кесте мен диаграммада 50 топтама мен 50 санаттан кп болса,
диаграммадаы крсеткілер арылы деректер нктесіні келесі жинаына тііз.
Шарлау баылаулар элементтерін жасыру шін, Диаграмманы #згерту белгішесі
тймешігін ж не Опцияларды к#рсету тймешігін басып, содан
кейін>р ашан деректер беттеуі ба ылауын жасыру тймешігін басыыз.

Диаграмма трлері
Сізге ж не баса пайдаланушылара маызды болатын жолмен деректерді беру шін
IBM Cognos Insight бадарламасында диаграммаларды кптеген трлері болады.
Диаграмманы с йкес трін тадау шін, біріншіден диаграмманы байлаынсуа
керектігін анытаыз ж не сол масата с йкес е н тижелі диаграмманы анытаыз.
Кесте 15. Диаграммалар т+рлері
Диаграмманы* ма саты

Пайдаланатын диаграмма
т)рі

Тенденцияларды уаыт ткен сайын крсетііз.

Гистограмма, сызыты
диаграмма, нктелік диаграмма

Деректерді салыстырыыз.

Жолаты диаграмма, баанды
диаграмма

Барлыына бліктерді атынасын крсетііз немее
пропорцияларын блектеіз.

Дгелек диаграмма

Ішкі жиына лес осан бліктерді крсету ж не уаыт
ткен сайыны згерісті салыстырыыз.

Oлестік сызыты диаграмма

9атысты деректерді топтарын крсетііз.

Жолаты диаграмма, баанды
диаграмма

Уаыт ткен сайыны згеріс лшемін анытаыз.

Ауматы диаграмма

Екі лшем арасындаы арым-атынасты крсетііз.

Нктелік диаграмма

Oш крсеткіштер арасындаы арым-атынастарды
крсетііз.

Кпіршікті диаграмма

Тенденцияларды уаыт ткен сайын крсетііз немесе
деректерді екі крсеткішпен салыстырыыз.

Аралас диаграмма

Жоары ж не тмен м ндерді лгілерін анытаыз.

Тарма картасы

Диаграмма трлеріне келесі пішімдерді тадай аласыз:
v Стандарт
Стандартты диаграмма крсетілген м ндерді салыстырады ж не р трлі ауматар
немесе жеке ызметкерлерді деректері сынды ошау деректі крсетеді.
v лестік
Oлестік диаграммалар жиына атысатын деректер атарына жататын м нді
крсетіп, санаттаы пропорциялы лестерді салыстырады. &рбір лестікті
жоары жаы рбір санатта жиналан орытындыны крсетеді.
v 100 пайыз лестік
100 пайыз лестік диаграммалар жиына атысатын деректер атарына жататын
лестерді крсетіп, барлы санаттаы пропорциялы лестерді салыстырады. Бл
пішім пропорцияларды блектейді. Наты м ндер маызды боланда, баса
пішімді пайдаланыыз.
v ш лшемді
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Oш лшемді диаграммалар крсетілімге крнекі серлі болып крінеді. Наты
м ндер маызды боланда, масатты басару немесе баылауа баса пішімді
пайдаланыыз. Oш лшемді диаграммалардаы ателік оларды дрыс оуды
иындатуы ммкін.

Ба анды диаграммалар
Баанды диаграммалар ошау деректерді салыстыруа немесе уаыт сайыны
тенденцияларды крсетуге пайдаланылады.
Баанды диаграммалар жеке м ндерді салыстыруа тік дерек табалауыштарды
пайдаланады.

Сызы ты диаграммалар
Сызыты диаграммалар уаыт ткен сайыны тенденцияларды крсетуге ж не
деректер атарын салыстыруа пайдаланылады.
Сызыты диаграммалар алыпты нктелерде сызытармен байланысан дерек
трызады.

Дгелек диаграммалар
Дгелек диаграммалар пропорцияларды блектеуге пайдаланылады.
Бірттаса бліктерді атынасын крсетуге шеберді сегменттерін пайдаланады.
Наты м ндерді блектеуге лестік диаграмма сияты баса диаграмма трін
пайдаланыыз.
Дгелек диаграммалар дара дерек атарларын трызады. Бірнеше дерек атарларын
трызыыз келсе, 100 пайыз лестік диаграмма пайдаланыыз.

Жола ты диаграммалар
Жолаты диаграммалар кптеген деректор топтамасын сызу шін ыайлы.
Жолаты диаграммалар жеке м ндерді салыстыруа клдене дерек
табалауыштарды пайдаланады.

Аума ты диаграммалар
Ауматы диаграммалар уаыт ткен сайыны згеріс лшемін анытауа
пайдаланылады. Oлестік ауматы диаграммалар бірттаса бліктерді атынасын
крсетуге пайдаланылады.
Ауматы диаграммалар сызыты диаграммалара сайды, біра сызыты
астындаы ауматар тстер немесе суреттер боялан.

Нктелік диаграммалар
Нктелік диаграммалар санды деректерді ретсіз трде крсетуге пайдаланылады.
Нктелік диаграммалар реттік немесе сансыз, остік бойынша диаграмманы трызуа
бірнеше нктелерді пайдаланады. Нктелік диаграммалар сызыты диаграммалар
сияты болады, біра сызыысыз. Тек деректер нктелері крсетілген.

Блім 5. Жмыс кеістігі жасатамасы

91

Шашыра ы нктелік диаграммалар
Шашыраы нктелік диаграммалар атынастарды екі крсеткіш арасында крсетуге
пайдалы.
Шашыраы нктелік диаграммалар ртрлі лшемдерді трлі-тсті шеберлерін
рбір лшемге арналан ш крсеткішті крсету шін пайдаланады. Осы x-осьі
бірінші крсеткішті ж не y-осьі екінші крсеткішті крсетеді.
Мысалы, нім бойынша бааны ж не табысты крсететін нктелік диаграмманы
жасайсыз. Нктелік диаграмма рбір німге арналан бір шеберден трады. &рбір
нім шебері Бааа, x-осьіне, Табыса ж не y-осіне негізделген диаграммада
трызылады.

Кпіршікті диаграммалар
Кпіршікті диаграммалар атынастарды ш крсеткіш арасында крсетуге пайдалы.
Кпіршікті диаграммалар ртрлі лшемдерді трлі-тсті шеберлерін рбір
лшемге арналан ш крсеткішті крсету шін пайдаланады. Осы x-осьі бірінші
крсеткішті, y-осьі екінщі крсеткішті ж не кпіршіктерді лшемі шінші
крсеткішті крсетеді.
Мысалы, нім бойынша Сатылан санды ж не Бааны, Табысты крсететін
кпіршікті диаграмманы жасайсыз. Кпіршікті диаграмма рбір @німге арналан бір
шеберден трады. &рбір нім шебері Бааа, x-осьіне, Табыса ж не y-осіне
негізделген диаграммада трызылады. Шеберді лшемі @німге арналан
сатылан бааны крсетеді.

Тіркесім диаграммалары
Аралас диаграммалар уаыт ткен сайын екі крсеткішті салыстыруды крсету шін
пайдалы.
Аралас диаграммалар баанды диаграмманы ж не сызыты диаграмманы немесе
бірдей x-осіндегі екеуін де амтиды. Осы баанды диаграмма бірінші крсеткішті
ж не сызыты диаграмма екінші крсеткішті крсетеді. &депкі бойынша, мазмн
аумаындаы алашы крсеткіш баандар арылы крсетіледі ж не екінші крсеткіш
сызы арылы крсетіледі. Егер y-осінде м ндерді бірдей ауымы болмаса,
диаграмманы сол жаындаы y-осі баандар шін м ндерді крсетеді ж не
диаграмманы о жаындаы y-осі сызыа арналан м ндерді крсетеді.
Мысалы, нім бойынша Сатылан санды ж не Бааны, Табысты крсететін нктелік
диаграмманы жасайсыз. Аралас диаграмма табысты крсететін баандардан ж не
сатылан санды крсететін жолдан трады. &рбір нім баан мен жолдаы нкте
арылы крсетіледі.
Шектеу: Аралас диаграммада оларды м ндерін згерту шін баандарды жоары
немесе тмен жылжытуа болмайды. Сызыты диаграммаларда да олдау
крсетілмейтіндіктен, сйреп апаруа сызыты диаграммалар шін олдау
крсетілмейді.

Та ма карталары
Тама карталары жоары ж не тмен м ндерді лгілерін крсетуде пайдалы.
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Тама карталары р лшем шін екі крсеткішті крсету шін боялан р трлі
лшемді тіктртбрыштарды олданады. Тарма картасы тіктртбрыштарды
лшемі р элемент білдіретін жалпыны лесін анытайтын дгелек диаграмма
сияты.
Мысалы, сіз @нім жолы ж не @німмен сатылан Табыс пен Санды крсететін тарма
картасын жасайсыз. Сізді тарма картаыз бірнеше тіктртбрыштардан трады, р
@нім жолы шін бір тіктртбрыш. &р @нім жолыны тіктртбрышы бірнеше
@нім тіктртбрыштан трады ж не тіктртбрыш лшеміні жалпыа атысты лесі
німні Табысын білдіреді, ал тіктртбрышты тсі сатылан німні Санын
білдіреді.

Диаграмма трлерін згерту
Диаграмманы с йкес трін тадау шін, IBM Cognos Insight бадарламасында
біріншіден диаграмманы байлаынсуа керектігін анытаыз ж не сол масата с йкес
е н тижелі диаграмманы анытаыз. Мысалы, тенденцияларды крсетуге сызыты
диаграмманы пайдаланасыз.

Осы тапсырма туралы
Диаграмма трін тадау шін, суреттеуге арналан диаграмма трін арастырыыз.
&р трлі диаграмма трлері заттарды ерекшелеп крсетеді.

Процедура
1. Жмыс жасайтын диаграммасы бар виджетті басыыз.
2. Диаграмманы #згерту белгішесі
трін тадаыз.

тймешігін басып, содан кейін, диаграмма

3. 9осымша: Жинаталан немесе 3D сияты диаграмма пішімін тадаыз.
4. Егер айас кесте мен диаграммада 50 топтама мен 50 санаттан кп болса,
диаграммадаы крсеткілер арылы деректер нктесіні келесі жинаына тііз.
Шарлауды басару элементтерін жасыру шін, Диаграмманы #згерту белгішесін,
Опцияларды к#рсету тймешігін басып, содан кейін >р ашан деректер беттеуі
ба ылауын жасыру тймешігін басыыз.

Диаграммаларда ы жиынты элементтерді крсету
немесе жасыру
IBM Cognos Insight ішінде диаграммадаы жиынты элементтерін крсете немесе
жасыра аласыз.

Процедура
1. Жмыс жасайтын диаграммасы бар виджетті басыыз.
тймешігін
2. 9орытындысын крсету шін, Диаграмманы #згерту белгішесі
басыыз ж не Диаграммалардаы жазбаларды арау параметрін тадаыз. Ішкі
жиынды жасыруа Диаграммалардаы жиынты тарды к#рсетуді тазалаыз.

Кірістірілген дерекке диаграмма жасау
IBM Cognos Insight ішінде кестедегі деректер кірістірілген болса, диаграмманы
осуда сізде осымша параметрлер болады.
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Процедура
1. Жмыс істегііз келген диаграмманы амтитын виджетті басыыз.
2. &депкі параметр бойынша кірістірілген жолдар мен кірістірілген баандар блек
диаграммаларда крсетіледі. Оларды диаграммада крсету шін, Диаграмманы
тймешігін басып, содан кейін Матрица диаграммалары
#згерту белгішесі
элементін тазартыыз.
&р кірістірілген жол не баан шін бір диаграмма крсету шін Матрица
диаграммалары параметрін тадаыз.
Егер бірнеше жолдар мен баандар кірістірілген болса, шеткі жол не баан
диаграммада крсетіледі. Мысалы, жол ретінде кірістірілген ш лшемііз бар
делік: Жылдар, Айматар ж не @німдер (осындай ретте). &депкі параметр
бойынша, "Жылдар" р жыл шін бір диаграмма болатындай диаграмманы
ішінде крсетіледі.
3. Кірістірілген жолдардаы белгілерді жасыру шін, Диаграмманы #згерту
белгішесін басып, содан кейін Опцияларды к#рсету тймешігін басыыз ж не
Жол та ырыптарын арау параметрін тазартыыз.
4. Кірістірілген баандардаы белгілерді жасыру шін, Диаграмманы #згерту
белгішесін басып, содан кейін Опцияларды к#рсету тймешігін басыыз ж не
Баан та ырыптарын арау параметрін тазартыыз.

Барлы диаграммалар а бірдей ості пайдалану
IBM Cognos Insight Диаграммалар бірдей пропорцияларды пайдаланса, бірдей
осьтерді пайдалану жолдар ж не баандарды салыстыруды жеілдетеді.
Диаграммаларда жалпы кіріс маржасы ж не кіріс маржасыны пайызы сияты р
трлі пропорцияларды осты бліспей пайдалансаыз, онда тенденциялардаы
крінуді ж не диаграммаларадаы ауытуды жасартасыз.

Процедура
1. Жмыс жасайтын диаграммасы бар виджетті басыыз.
тймешігін басыыз ж не Осьті
2. Диаграмманы #згерту белгішесі
диаграммалар ар ылы орта пайдалану параметрін басыыз.

Диаграмма осьтеріні дисплейін згерту
IBM Cognos Insight ішінде диаграмманы осьтері кестеде крсетілген жолдар ж не
баандара с йкес болады. Диаграмманы оайыра оылатындай ету шін, деректерді
с йкестендіруге арналан ось ауымдарын згертііз немесе ось м ндерін жойыыз.

Осы тапсырма туралы
Айас кестедегі ж не диаграмма виджетіндегі диаграмманы атар осьі деректерді
баандарда ж не диаграмманы санат осьі деректерді жолдарда трызады.

Процедура
1. Диаграммасы бар виджетті басыыз.
2. Диаграмманы атар осьіндегі м ндерді жасыру шін Диаграмманы #згерту
тймешігін ж не Опцияларды к#рсету тймешігін басып, содан
белгішесі
кейін атарды к#рсету параметрін тазартыыз.
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3. Диаграмманы санат осьіндегі м ндерді жасыру шін, Диаграмманы #згерту
белгішесі, Опцияларды к#рсету тймешігін, содан кейін Санатты к#рсету
тймешігін басыыз.
4. Деректердегі е тменгі м нні асында бастауа арналан ось ауымын згерту
шін, Диаграмманы #згерту белгішесін ж не Опцияларды к#рсету тймешігін,
содан кейін X-осьі ау ымын о*тайландыру немесе Y-осьі ау ымын
о*тайландыру тймешігін басыыз.

М$ндік белгілерді крсету немесе жасыру
IBM Cognos Insight ішінде м ндік белгілер диаграммаа ажет апарат ж не
м тінм н береді. М тінм н кез келген жерде ол жетімді болса, м ндік белгілерді
орынды немдеуге жасыра аласыз.

Процедура
1. Жмыс жасайтын диаграммасы бар виджетті басыыз.
тймешігін ж не Опцияларды к#рсету
2. Диаграмманы #згерту белгішесі
тймешігін басып, содан кейін М8ндік белгілерді к#рсету тймешігін басыыз.
М ндік белгілерді жасыру шін, М8ндік белгілерді к#рсету тймешігін басыыз.

Белгілерді крсету немесе жасыру
IBM Cognos Insight ішінде диаграмманы клдене немесе тік осінде крінетін
белгілерді жасыра аласыз.

Процедура
1. Жмыс жасайтын диаграммасы бар виджетті басыыз.
2. Клдене осьтегі белгішелерді крсету шін, Диаграмманы #згерту белгішесі
тймешігін ж не Опцияларды к#рсету тймешігін басып, содан кейін
атарын к#рсету тймешігін басыыз. Белгілерді крсетуге атарларды
к#рсетуді тазалаыз.
3. Белгілерді тік осте крсету шін арап шыу параметрлері, одан кейін Санатты
к#рсету тймешігін басыыз. Белгілерді жасыру шін Санатты к#рсету
параметрін тазалаыз.

Диаграммаларды жасыру
IBM Cognos Insight ішінде диаграммаларды тек ана айас кестедегі сандады крсету
арылы жасыруа болады.

Процедура
1. Жасыратын диаграммасы бар виджетті басыыз.
2. Дисплейді #згерту белгішесі
тймешігін басыыз.

тймешігін басып, содан кейін Ай ас кесте

&ойындылар бойынша жылжу шін $рекет тймешіктерін осу
IBM Cognos Insight бадарламасында жмыс кеістігінде берілген талдаулармен
пайдалнушыларды баыттау шін, ойындыдан ойындыа туге рекет
тймешіктерін пайдаланыыз. Мысалы, шолу ойындысында, баса ойындылардаы
м ліметтерге ту шін, тймешіктер берііз. Тймешікке суретті пайдалана аласыз.

Блім 5. Жмыс кеістігі жасатамасы
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Процедура
1. Кірістіру, одан кейін Бас арушы т)ймешігі тймешігін басыыз.
Кенепте басарушы тймешігін орналастыру орнын білсеіз, орынды
тймешікті о батырмасымен басыыз ж не Виджетті кірістіру, одан кейін
Бас арушы т)ймешігі тймешігін басыыз.
2. ойындыа #ту рекетін тадаыз шолатын ойындыны тадаыз.
3. &рекет тймешігіні белгісін немесе суретін згерткііз келсе, М8нер
ойындысын тадаыз.
4. OK тймешігін басыыз.
5. &рекет тймешігін деу шін, Виджет 8рекеттері белгішесі
ж не Сипаттамаларды #*деу тймешігін басыыз.

тймешігін

Сценарийді орындайтын $рекет тймешіктерін осу
Cognos TM1 кімшісімен немесе Импортау шеберімен жасалан IBM Cognos TM1
TurboIntegrator сценарийін орындайтын тймешікті оса аласыз.

Бастаудан брын
Сценарийді іске осатын рекетті оспас брын, Cognos TM1 кімшісі IBM Cognos
TM1 Performance Modeler бадарламасын олданып текшені импорттауды осу керек.
Толы апаратты TM1 Performance Modeler жаттамасынан IBM білім орталыы
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/) ішінде араыз.

Осы тапсырма туралы
Деректерді тймешікті басу арылы айта импорттауа арналан Импорт шебері
бойынша жасалан сценарийді пайдаланыыз. &кімші Cognos TM1 серверіне осан
сценарийді олдансаыз, серверге осылуа кілетті болуыыз керек.

Процедура
1. Кірістіру, одан кейін Бас арушы т)ймешігі тймешігін басыыз.
Кенепте басарушы тймешігін орналастыру орнын білсеіз, орынды
тймешікті о батырмасымен басыыз ж не Виджетті кірістіру, одан кейін
Бас арушы т)ймешігі тймешігін басыыз.
2. Орындайтын сценарийді тадаыз.
3. &рбір рісті аятау арылы параметрлерді орнатыыз.
4. &рекет тймешігіні белгісін немесе суретін згерткііз келсе, М8нер
ойындысын тадаыз.
5. OK тймешігін басыыз.
6. &рекет тймешігін деу шін, Виджет 8рекеттері белгішесі
ж не Сипаттамаларды #*деу тймешігін басыыз.

тймешігін

Динамикалы м$нерлерді кірістіру
Жмыс кеістігіндегі белгілі м нді блектеу шін динамикалы м н виджетін IBM
Cognos Insight жмыс кеістігіне жасауа болады. Мысалы, жалпы пайда м нін
жмыс кеістігіні жоары жаында оны з виджетіне орналастыруа болады.
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Осы тапсырма туралы
Динамикалы м н виджетіндегі м н жмыс кеістігіндегі баса деректер сияты
згереді. Мысалы, 2013 жылдан тек ана пайданы крсету шін жмыс кеістігінде
крсетілетін деректерді крсетсеіз, динамикалы м н виджеті бірдей жолмен
сзіледі.

Процедура
Динамикалы м нді жасауды аласаыз айас кесте яшыын тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Динамикалы м8нді кірістіру п рменін тадаыз М н жмыс
кеістігінде крсетілмесе, крсетілетін деректерді згерту шін айас кестеде
сзілетін жолын згертуге болады. Динамикалы м н згертілетін немесе
жойылатын кейбір лгі м тінімен бірге крсетіледі. Тс немесе аріп сияты
м тінні ж не м нні м тін сипаттарын згертуге де болады.

М$тінді осу
М тінді таырып жасауа немесе талдауды негізіндегі басты алышартты анытау
шін IBM Cognos Insight тсіндірмелі м тінін пайдаланыыз. М тінні арібін,
м нерін, тсін ж не клемін згерте аласыз.

Процедура
1. Виджет м тінін осу шін, келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Виджет м тінін оятын кенепті екі рет басыыз.
v Кірістіру, одан кейін М8тін тймешігін басыыз
v Виджетті ойыыз келген жерде кенепті о жаын басып, Виджетті
кірістіру, одан кейін М8тін тймешігін басыыз.
2. Енгізген м тінді тадап, пішімдеіз.
3. 9осымша: Жмыс кеістігінде крсетілген м тін баытын айта анытау шін
ж не содан кейін
м тін виджетіндегі М8тін баыты белгішесін басыыз
м тін виджетіндегі м тінге олданатын м тін баытын тадаыз.

Суреттерді осу
Суреттерді сурет виджетіндегіIBM Cognos Insight жмыс кеістігіне осуа болады,
ол жмыс кеістігіні кез келген орнына суретті орналастыруа ммкіндік береді.
Немесе суретті виджеттерді артында крсететін аымдаы ойындыа немесе
жмыс кеістігіндегі барлы ойындылара  ретінде суретті осуа болады.

Бастаудан брын
Келесі сурет трлеріне олдау крсетіледі: GIF, JPEG, BMP ж не PNG.

Процедура
1. Суретті виджет ретінде осу шін келесі рекеттерді орындаыз:
a. Суретті > кірістіру тймешігін басыыз.
b. Суретті шолып, Ашу тймешігін басыыз.
Ке*ес: Кенепті ай жеріне суретті орналастыратыныызды білсеіз, Виджет
суретін > кірістіру тймешігін басыыз.
2. Аымдаы ойындыа  суретін осу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
Блім 5. Жмыс кеістігі жасатамасы
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a. Кенеп фонын тінтуірді о жа тймешігімен басыыз ж не ойыншаны*
фоныны* суретін орнату > Сурет орнату тймешігін басыыз.
b. Суретті шолып, Ашу тймешігін басыыз.
3. Жаа ойыншалармен лоса, жмыс кеістігіндегі барлы ойыншалара фон
суретін осу шін, мына рекеттерді орындаыз:
a. М8нер м зірінде Ж мыс ке*істігі м8нерін #*деу тймешігін басыыз.
b. Ж мыс ке*істігі фоныны* суретін шолу белгішесін Фон суреті жанында
нып, Суретті орнату тймешігін басыыз.
c. Суретті шолып, Ашу тймешігін басыыз.

&осымша м$тінм$нге веб-беттерді осу
9осымша апарат алу шін веб мазмнды немесе IBM Cognos Insight жмыс
кеістігінде крсетілетін деректерге м тінм нді берііз.

Процедура
1. Кірістіру, одан кейін Веб-бет тймешігін басыыз.
Кенепте веб-бетті орналастыру орнын білсеіз, орынды тймешікті о
батырмасымен басыыз ж не Виджетті кірістіру, одан кейін Веб-бет тймешігін
басыыз.
2. 9атты дискідегі веб-бетті шолыыз немесе URL мекен-жайына жазыыз ж не
OK тймешігін басыыз.
3. Инетрнетке кіру туралы хабарламада >р ашан р сат ету ж не OK тймешігін
басыыз.
Веб-бетті зерттегенде, Alt+left крсеткілерін ж не Alt+right крсеткілерін
веб-бетте арта ж не ала жылжуа пайдаланыыз.
4. Крсетілетін веб-бетті згерту шін, Виджет 8рекеттері белгішесі
тймешігін ж не Сипаттамаларды #*деу тймешігін басыыз.

Виджетттерді згерту
Деректерді крсетуге ж не талдауа кмектесетін IBM Cognos Insight виджеттеріні
жмыс кеістігінде кріну жолын тешеіз.

Осы тапсырма туралы
Виджет 8рекеттері белгішесінен
жмыс кеістігін тешеу шін келесі
рекеттерді орындауа болады:
v Таырыпты виджетке пайдаланушыларды анытау шін осыыз. Виджетті
таырыбы текшені аты арылы аныталады. Текше атын ж не виджет таырыбын
тінтуірді о жа тймешігін мазмн аймаындаы текшені басып згерте аласыз
ж не оны айта атай аласыз.
v Жиектерді ж не  тстерін виджетке жмыс кеістігін тешеу шін осыыз.
v Дегей виджеттері кеістікті кенепте сатауа ж не крінетін серлі жмыс
кеістігін жасатауа кмектесуге арналан. Мысалы, айас кестені жоары
жаындаы м тін виджетін дегейлеуші крсетілген м нді блектеуге арналан
немесе диаграмманы жоары жаындаы логотипті дегейлеуші нім белгісін
анытауа кмектесуге арналан.
v Виджетті баса виджеттермен автоматты трде тураламай жылжытыыз:
1. Виджет 8рекеттері белгішесін басып, Жылжыту тймешігін басыыз.

98

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

2. Виджетті жылжыту шін пернетатада крсеткі пернелерін олданыыз.
3. Видетті алпын орнату шін, Ctrl+Enter пернелер тіркесімін басыыз.
Виджеттерді бір виджетті баса бір виджетке здік сызы пайда болана дейін
сйреп апару арылы виджеттерді туралауа болады, содан кейін виджетті апарып
тастаыз.
v Жмыс кеістігінен виджеттерді жою.

Та ырыптарды олдану
М нерлер немесе схамалар р трлі тстер схемасы, аріп м нерлері ж не
безендірулерін пайдаланып, IBM Cognos Insight жмыс кеістігіізді жекелейді.

Процедура
1. М8нер ж не содан кейін Ж мыс ке*істігі та ырыбын олдану тймешігін
басыыз.
2. Брыннан бар таырыпты тадаыз немесе жасаан таырыпа жылжыыз.
3. OK тймешігін басыыз.

Фондарды тешеу
Фон тсін немесе суретін крсету арылы IBM Cognos Insight жмыс кеістігін
тешеуге болады. Аымдаы ойыншаны фонын згертуге немесе жмыс
кеістігіндегі барлы ойыншаларды фонын згертуге болады.

Осы тапсырма туралы
9олдау крсетілетін сурет пішімдеріне кіреді JPG, GIF, PNG ж не BMP.

Процедура
1. Аымдаы ойыншаны фонын згерту шін кенепті бос аумаын тінтуірді
о жа тймешігімен басыыз ж не ойыншаны* фоныны* т)сін орнату
немесе ойыншаны* фоныны* суретін орнату тймешігін басыыз ж не тс
немесе суретті тадаыз.
2. Жмыс кеістігіндегі барлы ойыншаларды фонын згерту шін М8нер >
Ж мыс ке*істігі м8нерін #*деу ж не содан кейін фон тсін немесе суретін
тадаыз. Тадаан фон жмыс кеістігіндегі жаа ойыншалармен бірге, барлы
ойыншалара олданылады.

Виджеттерді ндестіру
Виджеттерді IBM Cognos Insight бадарламасында ндестірген кезде, бір виджеттегі
деректерге жасалан згерістер ндестірілген виджеттерге сер етіледі. Oндестіру
ойындылар бойынша, жмыс кеістіктері бойынша немесе ойындыдаы кішірек
топтар бойынша олданылуы ммкін.

Осы тапсырма туралы
Виджеттегі деректерге сер ететін згертулерді ана баса виджеттермен орта
пайдалануа болады. Мысалы, лшемді бір айас кестеде сзгілесеіз, згертулер
баса айас кестелерде де шыады.
Виджетті ойындыдаы тек кейбір баса виджеттермен ндестіру шін, ндестіру
тобын жасауа ж не виджеттерді топа осуа болады.
Блім 5. Жмыс кеістігі жасатамасы
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Процедура
1. Мазмн аумаында
;ндестіру блімін шыарып алыыз.
2. Oндестіру аныталатын нысанды (ойындыны немесе виджетті) тінтуірді о жа
тймешігімен нып, осы жмыс кеістігіндегі баса ойындылармен ж не
виджеттермен нысанды ндестіруді алайтын мазмнды тадаыз. &депкі
бойынша рбір виджет ойындыдаы баса виджеттермен ндестіріледі. Виджет
ойындыдаы баса виджеттермен ндестірілмейтін болса, виджет атыны о
жаындаы белгіше ндестіру ауымынанытайды.
3. Oндестіру тобын жасау шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. Мазмн ауымыны ;ндестіру блімінде жаа топ жасалатын ойындыны
тінтуірді о жа тймешігімен нып, Жа*а топ параметрін тадаыз.
b. Бір-бірімен ндестірілетін виджеттерді жаа топа сйреп апарыыз.
c. 9ажет болса, жаа топты айта атаыз.

Жмыс кеістіктерін ор ау
Пайдаланушылара кенепте виджеттерді жылжытуа тыйым салу ж не виджеттерде
ралдар татасын жасыру арылы жариялаанда, IBM Cognos Insight жмыс
кеістігіні пішімін басаруа болады. Жмыс кеістігіне пия сзді осуа болады.

Осы тапсырма туралы
Пайдаланушылар виджеттерден байаусызба жылжуыны алдын алу ж не ралдар
таталарын жасыру шін, тінтуірді о жа тймешігін кенепке басыыз ж не
Барлы виджеттерді рсаулау тймешігін басыыз. 9ажет болан жадайда
пайдаланушылар виджеттерді рсаудан шыара алады.
Жмыс кеістігін олдану масатында пайдаланушылар енгізетін пия сзді осу
нып, Ж мыс ке*істігін орау тймешігін
шін >рекеттер белгішесін
басыыз. 9пия сздер кем дегенде бес табадан тру керек ж не пернетата
регистріні есебімен болу керек.
АБАЙЛАLЫЗ: Егер сіз з кпия сзіізді жоалтсаыз, ол алпына келтірілмейді.
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Блім 6. Деректерді лгілеу
Басалармен орта пайдалану шін деректерді дайындау масатында IBM Cognos
Insight бадарламаысндаы арапайым лгілеу тапсырмаларын орындауа болады.
Сіз айта рылымдайтын деректер зіізді жеке деректерііз немесе осулы
кйінде боланда сервердегі делетін бадарламалар болуы ммкін. 9осулы кйінде
жмыс істеу жайлы толы апарат шін “Cognos TM1 серверлеріндегі жоспарлар”
бетте 165 немесе “Cognos Express серверлеріндегі жоспарлар” бетте 189 блімін
араыз.

Rлгіде элементтерді жасау
Текшелерді, лшемдерді, крсеткіштерді ж не тлсипаттарды мазмн аумаында
жасау арылы IBM Cognos Insight лгісіне осуа болады.

Осы тапсырма туралы
Текше Текше пішіндегі деректер оймасы болып табылады. Бл кп лшемді болып
табылады ж не рамында жолдар, баандар ж не беттерді кез келген саны
болады. Бадарлама жасау шін бір немесе бірнеше текшелер пайдалана
аласыз.
Электронды кестеге араанда, лшемдерді кез келген жбы жолдар
немсее баандар, сондай-а, осымша лшемдер беттер бола алатындай
текшелерді кесуге болады. Текшеде лшемдерді кез келген саны болуы
ммкіндігіне арамастан, оан сервердегі жад клемі шек ояды. &детте,
текшеде бес немесе алты лшемнен кбірек болады. Сатысыз таралу
параында сияты, текшеде кемінде екі лшем болуы керек. Балама трде,
текшеде ш лшем болуы ммкін, бл жадайда ол бір бірімен стекте
орналасан бірнеше сатысыз паратары бар ш лшемді жмыс параына
сайды. Трт немесе бес лшемді текше ш лшемді таралу параы мен
байланысты дерекорды срау есептеріні жиыныны арасындаы иылыс
ретінде есептелуі ммкін. Мысалы, деттегі трт лшемді текшеде келесі
лшемдер болуы ммкін: табыс ж не шыын, блімдер, айлар ж не
айнымалы.
'лшем
Клем дегеніміз бизнесіізді басты аспектісіне байланысты атысты
деректерді кеінен топталуы болып табылады. Мысалы, @німдер атты
лшем болады.
К#рсеткіш
@лшем анытауа болатын ж не бизнесті аншалыты жасы жмыс
істейтінін анытау шін пайдаланылатын німділік крсеткіші болып
табылады. Мысалы, пайдалы крсеткіштер сату млшері немесе сату клемі.
Т#лсипат
Тлсипат лшем элементтерін блектеу шін олданылатын лшемні
сипаттамасы болып табылады. Мысалы, пайдалы тлсипаттар тс немесе
нса болады.

Процедура
1. Мазмн аумаын
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016

кеейтііз.
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2. Текшені жасау шін, Жа*а белгішесін
нып, Бос текше тймешігін
басыыз. Жаа текшелер екі бос лшемдермен ж не бос лшемді амтитын
крсеткіш алтасымен таратылады.
3. @лшемді жасау шін, лшем жасалатын текшені тадап, Жа*а белгішесін
ныыз да, 'лшем тймешігін басыыз.
4. Крсеткішті жасау шін, крсеткіш жасалатын текшеге арналан крсеткіш
алтасын тадап, Жа*а белгішесін ныыз да, К#рсеткіш тймешігін басыыз.
5. Тлсипатты жасау шін, тлсипат жасалатын лшемді тадаыз да, Жа*а
белгішесін нып, Т#лсипат тймешігін басыыз.

Н$тижелер
Жаа лшемдерге, крсеткіштерге ж не тлсипаттара деректерді енгізу шін,
“@лшемдерді ж не крсеткіштерді деу” бетте 103 блімін араыз.

Текшелерді кшірмелеу
9рылымны ж не текше неме лшем мазмныны кшірмесін жасау шін IBM
Cognos Insight ішіндегі текшені кшірііз.

Процедура
1. Мазмн аумаынан
кшірілетін текшені тінтуірді о жа тймешігімен
нып, К#шіру тймешігін басыыз.
2. Мазмн аумаыны бос блігін тінтуірді о жа тймешігімен нып, ою
тймешігін басыыз.
3. Текшені кшіру терезесінде келесі параметрлерді бірін тадаыз:
v Бастапы текшедегі лшемдер мен крсеткіштерді жаа текшелердегі лшемдер
мен крсеткіштермен орта пайдаланыыз. Бл параметр лшемдер мен
крсеткіштерді байланыстырып стайды, сондытан тпнса лшемдер мен
крсеткіштер жаа текшедегі лшемдер мен крсеткіштерге олданылады.
v Жаа текшеге лшемдерді ж не крсеткіштерді кшірмелеіз. Бл параметр
лшемдер мен крсеткіштерді блектейді, сондытан тпнса лшемдер мен
крсеткіштерге жасалатын згертулер жаа текшедегі лшемдерге ж не
крсеткіштерге олданылмайды.

лшемдерді орта пайдалану немесе кшіру
@лшемді IBM Cognos Insight ішінде Баса текшеде сер етілген бір текшеге
згертулерді жасау шін орта пайдаланыыз. Н тижесінде талдау текшелер ж не
байланыстырылан айас кестелер бойынша ндестіріледі. Баса параметр екі
текшелердегі лшемні кшірмеін жасайды.

Процедура
1. Мазмн аумаынан
кшірілетін лшемді амтитын текшені кеейтііз.
2. @лшемді баса текшеге апарыыз.
3. @лшемді кшіру терезесінде келесі параметрлерді бірін тадаыз:
v Бастапы лшем мен жаа лшемді осы лшемдерді байланыста стау шін
орта пайдаланыыз, осылайша бастапы лшемге жасалатын згерістер жаа
лшемге де олданылатын болады.
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v @лшемдерді блу шін осы лшемді екіге кшірііз, осылай тпнса лшемге
жасалатын згертулер жаа лшемге олданылмайды.
'зара байланысты тапсырмалар:
“&ртрлі деректерді айас кестеде ж не диаграммада крсету” бетте 88
Айас кестеде немесе диаграммада бірдей текшені пайдаланылатын р трлі деректер
перспективасын крсету шін IBM Cognos Insight бадарламасында екі виджетті
пайдалануа болады.

лшемдерді ж$не крсеткіштерді деу
@лшемді немесе крсеткішті IBM Cognos Insight бадарламасында дейтін кезде,
оны тлсипаттарын дей, еншілес элементтерін згерте, элементтерді
иерархиясын жасай немесе элементтерді оса аласыз. Сонымен атар, деректерді
лшемде крсетілу жолын згерте аласыз.

Процедура
1. Жмыс кеістігінде, дегііз келетін лшемге немесе крсеткішке тінтуірді о
жа тймешігін басып, '*деу тймешігін басыыз.
2. Жйемен аныталан асиеттерді дегііз келсе, таырыптаы Аты белгісін
тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не асиетті тадаыз.
келесі жйемен аныталан тлсипаттар лщем немесе крсеткішті тадаана
байланысты ол жетімді болады:
v Та*дау тізімі крсеткішке арналан м ндер тізімін анытау шін
пайдаланылады. Бл тлсипат тек лшемдер шін жарамды.
v Пішім параметрі крсеткішкті пішімін анытауа пайдаланылады. Бл
тлсипат тек лшемдер шін жарамды.
v Та ырып элементте олданылатын таырып.
v Салма о м нді теріс м нге згертуге олданылатын фактор болып табылады.
Бл фактор детте теріс м н болып табылады. Мысалы, німні бірлік баасы
50 евро болса ж не шегерім 5 евро болса, шегерімге -1 саныны салмаы
олданыланда, есептеу н тижесі теріс болады.
v Индекс лшемдегі элементтерді ретін анытайды. Элементті ретін
згертсеіз, индекс м нін жаа ретті айтару шін згертеді.
v 'згермейтін атау элементтерге арналан жйе аты болып табылады.
v Де*гей иерархиядаы элемен дегейі.
3. Жаа асиетті анытаыыз келсе, таырыпты тінтуірді о батырмасымен
басыыз ж не Жа*а асиет осу тймешігін басыыз. Жаа асиетті атаыз
ж не оны санды, м тіндік немесе бркеншік ат трін анытаыз.
Бркеншік ат баса тілдегі ат сияты мшеге балама аты ретінде пайдалана алатын
деректерді осады.
4. Элементтерді ретін згерткііз келсе, Жоары жылжыту немесе Т#мен
жылжыту тймешігін басыыз.
5. Баса элементтерге элементтерді кірістіргііз келсе, Та*далан м)шелерді к#теру
немесе Та*далан м)шелерді т#мендету тймешігін басыыз.
6. @лшемдегі элементті атын айта атаыыз келсе, элементті тадап, жаа атты
енгізііз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.
7. Жабу тймешігін басыыз.
Блім 6. Деректерді лгілеу
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8. @лшемдегі деректерді крсетілу жолын згерту керек болса, лшемді тінтуіді
о жа тймешігімен ныыз, Жиынты ты к#рсету тймешігін басыыз ж не
одан кейін п рмендерді бірін тадаыз.

Rлкен лшемдерде іздеу
Oлкен лшемдерді дейтін кезде, шарлау иын болады. Жеілдету шін, лшем
дегішінде ашылатын лшемні брыннан бар элементтері арылы іздей аласыз.
Элемент бірден кп пайда болан кезде, элементті іздейтін кезде бірнеше н тижелер
ала аласыз. С йкес келетін элементтері бар иерархияларды барлыын іздеу
н тижелері крсетеді. Жоары енгізілген элементтер шін, мына іздеу н тижелері
шарлау шін иын болады. Ішкі орытындыларды іздейтін кезде, кірістірілген іздеу
н тижелеріні жоары дегейін арай ж не еншілестерін анытау шін оларды
кеейте аласыз.

Процедура
1. Жмыс кеістігінде, дегііз келетін лшемге немесе крсеткішке тінтуірді о
жа тймешігін басып, '*деу тймешігін басыыз.
2. Іздеу рісіндегі тапыыз келетін элементтерді іздеу шартын енгізііз ж не іздеу
белгішесін басыыз. Бл іздеу аымдаы шарта с йкес келетін элементтерді
айтарады. Толы зерттеу шін еншілесті кеейте аласыз.
3. Іздеуді тазалау шін ж не лшемдегі барлы элементтерді арау шін іздеуді
тазалау тймешігін басыыз.

лшемдерді пішімін згерту
Крсеткіштер пішімі IBM Cognos Insight жмыс кеістігі пайдаланушысыны
тешелімдері бойынша аныталан. Мысалы, пайдаланушы здеріні амалды
жйесін неміс тіліне (Германия) орнатса, крсеткіштер неміс тілі шін стандартты
пішімдеуде крсетіледі. Параметрлерді пішімдеуді осу немесе пайдаланушы
тешелімдерін айта анытау шін крсеткіштер пішімдеуді крсетуге болады.

Процедура
1. Крсеткіш пішімін згерту шін, крсеткішті сынатын жол немесе баан
таырыбын тінтуірді о жаымен басыыз ж не Пішім тадалан крсеткіш
Деректер. Тадалан крсеткіш пішімдеу олданылатын крсеткішті білдіреді.
2. Бірнеше крсеткіштерді пішімін згерту шін крсеткіштерді білдіретін жол
немесе баан таырыптарын басып, тадауды тінтуірді о жаымен шертііз
ж не Барлы белгіленген к#рсеткіштерді пішімдеу параметрін тадаыз.
Пішімдеуді бір уаытта 100 крсеткішке олдануа болады. Бл шектеу орындау
м селелер н болдырмау шін жасалан.
3. Крсеткіш шін пішім м нері мен параметрлерді тадаыз. Параметрлерді
тадаандытан ;лгілер татасындаы мысалдар тадау н тижелерін крсетуді
м дениетке байланысты згертеді. Алайда, баса пайдаланушылар жмыс
кеістігін ашан кезде, здеріні м ндениеттеріне байланысты тешелімді
кретін болады. Мысалы, саннан кейін бос орын алдарып валюта белгісін ою
Француз тіліндегі (Канада) стандарт болып табылады. Бос орынсыз санны
алдына валюта белгісін ою Аылшын тіліндегі (Канада) стандарт болып
табылады. Табыс крсеткішіні пішімін тірден екі белгіні крсету шін
тешесеіз, пайдаланушылар Француз тілінде (Канада) 3000,00 $ ж не Аылшын
тілінде (Канада) пайдаланушылар $3,000.00 кретін болады.

104

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

Шектеу: IBM Cognos TM1, 10.1.1 немесе адыы нсаа осылсаыз, келесі
пішімдер мен параметрлерді кейбіреулерін оспайтын алдыы пішімдеу
параметрлерін кресіз. Крсеткіштерді IBM Cognos TM1 ішіне, 10.1.1 немесе
алдыы нсасына осылатын кезде форматтау шін Cognos Insight
жаттамасын німііз шін, IBM білім орталыы (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) ішінен араыз.
Кесте 16. ,лшемдер +шін пішімдеу мнері мен параметрлері
Пішімдеу м8нері

Параметрлер

Жалпы

Жалпы пішімде ерекше пішімдеу жо. Крсеткішке орнатылан
пішімдеуді тазалауа осы параметрді пайдалануа болады.

Сан

Негіз ойыншасына келесі параметрлерді орнатуа болады:
v Oтірден кейінгі белгілер санын крсетііз.
v Сандар тобын анытаыз.
v Нлдік м нді бос ретінде крсетуді тадаыз.
осымша ойыншасында пайдаланушы тешелімін теріс сандара
беруді, оларды амалды жйесі пішімімен орнатуды тадауа
немесе теріс сандарды жаша ішінде немесе минус белгісімен
крсетііз.

Валюта

Негіз ойыншасына келесі параметрлерді орнатуа болады:
v Наты валютаны тадап, сан ж не валюта белгілеріні
крсетілгенін згертііз.
v Тешелетін валюта пішімін тадаыз. Мысалы, осы крсеткішті
компания Канада валютасын анытау шін олданатын
префикспен анытааыыз келсе, Те*шелетін валюта тадаыз
ж не м тін рісіне CAD енгізііз.
v Oтірден кейінгі белгілер санын крсетііз.
v Сандар тобын анытаыз.
v Нлдік м нді бос ретінде крсетуді тадаыз.
осымша ойыншасында пайдаланушы тешелімін теріс сандара
беруді, оларды амалды жйесі пішімімен орнатуды тадауа
немесе теріс сандарды жаша ішінде немесе минус белгісімен
крсетііз.

Кні

Кн лгісін тадауа ж не жылдарды рнектеу шін трт санды
немесе екі санды пайдаланыыз. Мысалы, 8/25/13 немесе 25 Тамыз
2013.

Уаыт

Негіз ойыншасынан уаыт лгісін тадауа болады. Мысалы, 7:00
AM немесе 7:00:00 AM GMT.
осымша ойыншасынан 24-саатты уаытты олдануды тадауа
болады.

Кні ж не уаыты

Негіз ойыншасынан кні ж не уаыты лгісін тадауа ж не
жылдарды рнектеу шін трт санды немесе екі санды пайдалануа
болады. Мысалы, 8/25/13 4:55 PM немесе 25 тамыз 2013 4:55:23 PM.
осымша ойыншасынан 24-саатты уаытты олдануды тадауа
болады.
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Кесте 16. ,лшемдер +шін пішімдеу мнері мен параметрлері (жаласы бар)
Пішімдеу м8нері

Параметрлер

Пайызы

Негіз ойыншасына келесі параметрлерді орнатуа болады:
v Oтірден кейінгі белгілер санын крсетііз.
v Сандар тобын анытаыз.
v Нлдік м нді бос ретінде крсетуді тадаыз.
осымша ойыншасында пайдаланушы тешелімін теріс сандара
беруді, оларды амалды жйесі пішімімен орнатуды тадауа
немесе теріс сандарды жаша ішінде немесе минус белгісімен
крсетііз.

М тін

М тін жол пішімі болып табылады. Баса тадаулар жо.

Тадау тізімі

Пайдаланушы лшем шін тадаан м ндер тізімін анытай аласыз.
9осымша апарат алу шін, “Тадау тізімдерін жасау” ішін араыз.

Тешелім

АНыталан сан немесе кн лгісіні тешелімін пайдалануа
юболады.
АБАЙЛАLЫЗ: Пайдаланушылы пішімдеу шекейлері
деректермен бірге саталады. Баса пайдаланушылар м ны
кргенде, оларды пайдаланушы т ртіптері осы т ртіппен айта
жазылады. Пішім трлері тізімінен сізге керек пішім ол жетімсіз
боланда ана Пайдаланушылы пішімдеу шекейлерін
пайдаланыыз.

4. @лшем бірліктен пішімдеуді жою шін крсеткішті білдіретін кез келген яшыты
тінтуірді о жаымен басып, 'лшем бірлік пішімін жоютадалан крсеткіш
параметрін шертііз.

Тадау тізімдерін жасау
Пайдаланушы яшыта тадай алатын мндерді амтитын тадау айас кесте тізімі.
М ндер лшемні барлы мшелерін немесе лшемні ішкі жиынына байланысты.
М ндер тізімі динамикалы трде - егер де лшем мшелері згерсе, тадау тізімі ол
жетімді м ндері де згереді. Сонымен бірге, тадау тізімі ерекшелеу ммкіндігіне ие
траты м ндер тізімін амтуы ммкін.
@лшемдер шін ана тадау тізімдерін ра аласыз. Тадау тізімін пайдалануды
пайдасы, пайдаланушыа бекітілген тадау тізімі амтамасыз етуі, пайдаланушы
енгізу талабы туралы жетік тсінеді. Мысалы, тізім басарушылары німділкті
жоспарлауды орындайды; олар ке пішімді м тін жолын теруді орнына Т#мен,
Орташа, Жоары, ж не 'те жа сы бекітілген тізімнен тадау шін тадау тізімін
олдану арылы нім баасын тізімге абылдауды талап етуі ммкін. Егер сіз тадау
тізімін бр форматпен бірге мшеге орнатсаыз, рекет форматты жояды.

Процедура
1. Мазмн аймаында, крсеткіш лшемділігіне крсеткіш амтитын о жа
тймешікті басыыз, ж не '*деу тймешігін басыыз.
2. @лшем шін Пішім рісіне екі рет басыыз.
3. Та*дау тізімі пішім трін тадаыз.
4. 9алыпты тадау тізімін ру шін алыпты тізім, содан кейін м ндерді
алыпты тізім орабында егізііз.
&р м нді терезедегі блек жола тере аласыз не келесі синтаксисті олданыыз:
string_1:string_2:string_3
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5. Не ішкі жиыннан не лшемнен тізім м ндері ретінде динамикалы тадау тізімін
ру шін 'лшем не Ішкі жиын тадаыз, содан кейін тадау тізімінде пайда
болуын алайтын элементтер лшемі не ішкі жиынын тадаыз.
6. Не М8тін не Санды трлерін тадау тізімі м ндеріне абылданан элемент
трінде анытау шін тадау. Сілтемеде олданылатын тадау тізімін жасасаыз,
М8тін параметрін тадаыз. М8тін параметрін тадамасаыз, сілтеме дрыс
тексереді, біра ешандай деректер масатты текшеге ойылмайды.
7. OK тймешігін басыыз.
8. Крсеткіш лшемін сатаыз.
9. Тадау тізімін лшемнен алып тастау шін, Пішім рісіне екі рет басыыз,
Та*дау тізімі пішім трін тадаыз, осыдан кейін Ешбір тадаыз.
Тадау тізімін алып тастаан кезде, элемент трі лшем шін олдана береді.

Тешелетін пішімдер
IBM Cognos Insight ішінде, есептеу лшемдеріндегі тешелетін дисплей пішімдерін
крсете аласыз.
Назар аудары*ыз: Пайдаланушылы пішімдеу шекейлері деректермен бірге
саталады. Баса пайдаланушылар м ны кргенде, оларды пайдаланушы т ртіптері
осы т ртіппен айта жазылан болады. Пішім Т)рі тізімінен сізге керек пішім ол
жетімсіз боланда ана тешелетін пішімдеу шекейлерін пайдаланыыз.
Осы жерде сіз олданатын тешелетін пішім синтаксисіні екі трі бар: ICU
негізделген пішімдеу ж не MDX негізделген тешелетін пішімдеу.
&депкі бойынша ICU синтаксисі олданылады. MDX синтаксисін пайдалану шін,
келесі жалауша config.ini файлында IBM Cognos Insight бадарламасы шін
орнатылуы керек. config.ini параметріні орны орнатылымыыза байланысты
болады, мысалы: C:\Users\user name\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos
Insight\configurations\config_version_number\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Осы жалауша орнатылмаан болса немесе кірістірілмесе, ICU синтаксисі
пайдаланылады.

Тешелетін пішімдерге арнал ан ICU синтаксисі
ICU синтаксисін пайдаланатын пішім рнектері  мен белгілер жиынын (табалар)
амтиды. О ж не теріс сандарды пішімделу жолын крсетесіз. Теріс ішкі лгіні
крсетпесеіз, шектелген минус табалы префиксі бар о пішімдеуді теріс сандар
пайдаланады.
Мысалы, келесі лгіні тешелетін пішімдеу рісін келесі лгіде
терсеіз:#,##0.00;(#,##0.00)
v О сандар келесідегідей пішімделеді: 123,456,789.00
v Теріс сандар келесідегідей пішімделеді: (123,456,789.00)
Нктелі тір (;) о ж не теріс ішкі лгілерді бледі.
Oлкен сандарды наты крсетуге пайдаланылатын топтастыру блгішін згерту
жолын баса мысал крсетеді.
Келесі лгіні тешелетін пішімдеу рісінде терііз: #,##,##0Осы лгі сандары
келесідегідей болады:
Блім 6. Деректерді лгілеу
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v О: 12,34,56,789
v Теріс: -12,34,56,789
9осымша апарат алу шін, келесі веб-торапа тііз: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html, and search for “Special Pattern Characters”.
Тешелетін кн пішімдері шін, кн лгісін пайдаланыыз. Кн лгісінде
табаларды жолдары кн ж не уаыт деректерімен алмастырылады.
Мысалы: hh:mm a параметрі уаытты келесідегідей пішімдейді:
v 12:00 тске дейін
v 06:00 тстен кейін
Баса мысал: EEE, MMM d, ’’yy параметрі кнді келесідегідей пішімдейді:
Mon, Oct 30, ’15
9осымша апарат ж не мысалдар алу шін, келесі веб-торапа тііз:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, and look for “Date/Time Format
Syntax”.

Тешелетін пішімдерге арнал ан MDX синтаксисі
MDX синтаксисін пайдаланатын рнектерді лгілерін “Санды м ндер”
таырыбынан TM1 Perspectives, TM1 Architect ж не TM1Web жаттамасында
араыз.

лшемдерге мшелерді осу
Мшелерді IBM Cognos Insight лшемдеріне р трлі дегейлердегі айас кестеге
жолдарды ж не баандарды осу арылы осуа болады.

Процедура
1. Жаа мше осылатын лшемге байланысты келесі рекеттерді бірін
орындаыз:
v Бос мшені осу шін, жаа мше осылатын орынды тінтуірді о жа
тймешігімен нып, Кірістіру тймешігін басыыз.
v Бірнеше бар мшелерге тектік мшені жасау шін, Ctrl пернесін басып трып,
мшелерді тінтуірді о жа тймешігімен нып, Тектік кірістіру параметрін
тадаыз.
v Еншілес мшені осу шін, тектік мше болатын мшені тінтуірді о
батырмасымен басып, Еншілес м)шені кірістіру параметрін тадаыз.
v Бар кшірмені кшірмесін жасау шін, кшірмесі жасалатын мшені
тінтуірді о жа тймешігімен нып, М)шені к#шірмелеу параметрін
тадаыз.
2. Жаа мшені айта атау шін мшені тінтуірді о жа батырмасымен басып,
айта атау тймешігін шертііз.
Ма*ызды: Деректер элементін айта атаанда, сіз оны тек аымды виджетте
емес, текшеде айта атайсыз. Демек, атау деректер элементін амтитын барлы
виджеттерде крінетін болады.
'зара байланысты тапсырмалар:
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“Деректерді іздеу” бетте 57
@лшемде кп элемент бар кезде, IBM Cognos Insight ішінде ізделетін зерттеу
нктесін элементті іздеу шін пайдалана аласыз.

Барлы мшелерді крсетуге иерархияны кеейту
Иерархияда мшелер тарматы рылымда йымдастырылан, райсысында бір
немесе осымша тектік мшелер ж не еркін санды еншілес мшелер бар. IBM Cognos
Insight Иерархияны барлы дегейлерін крсете немесе жасыра аласыз немесе тек
крсетілген дегейдегі мшелерді крсете аласыз.

Процедура
1. @лшем айас кестеде иерархия ретінде крсетілмесе, лшемді тінтуірді о жа
тймешігімен басыыз ж не Жиынты ты к#рсету, одан кейін Жиынты ты*
басын к#рсету тймешігін басыыз.
2. Бір тектік мшені еншілес мшелерін кру шін, басты мше асындаы осу
белгісін басыыз.
Мысалы, сіз айларды жылды бірінші ширегіні астында кргііз келеді.
3. Барлы мшелерді крсету шін, лшемді тінтуірді о жа батырмасымен
басыыз ж не Де*гейге ке*ейту тймешігін басыыз ж не крсететін дегейді
тадаыз.
Мысалы, сіз барлы айларды тек ана бір ширекті емес, барлы ширектерді
астында кргііз келеді. Жылды барлы кндерін кргііз келсе, лшемні
тменгі дегейіне таратыыз.

лшемдерді иерархия а йымдастыру
IBM Cognos Insight ішінде лшемдерді иерархияны р трлі дегейін крсететін
рбір лшеммен бірге иерархиялы рылыма реттеуге болады. Мысалы, сізде
кндерге, айлара ж не ширектерге блек лшемдер бар. Оларды жыл лшеміне
топтастырасыз.

Процедура
1. Мазмн аумаы белгішесін
нып, Деректер тймешігін басыыз.
2. Иерархияа йымдастыратын лшемдерді амтитын текшені тінтуірді о
батырмасымен басыыз ж не 'лшемдерді топтастыру тймешігін басыыз.
3. Топтастырылан лшемге ат енгізііз.
4. Топтастырылан лшемге осатын лшемдерді тадаыз. @лшемдерді орналасу
реті иерархияны орналасу ретін анытайды.
5. Деректерді бастапы текшеден кшірмеленгенін немесе деректер бастапы
текшеден сілтенгенін крсетііз, сосын OK тймешігін басыыз.

М$тін крсеткіштерін осу
IBM Cognos Insight ішінде крсеткішті тсіндіруге м тін крсеткішін пайдаланыыз
немесе крсеткіш туралы баса аартпаларды осыыз. Мысалы, рбір нім жолы
шін болжамды табыс ж не наты табыс арасындаы ауытуды маыздылыын
тсіндіру шін, м тін крсеткішін осыыз.

Процедура
1. Жмыс кеістігінде, крсеткіштер лшеміне тінтуірді о жа тймешігін басып,
'*деу тймешігін басыыз.
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109

2. Атау баанынан жаа м тін крсеткішін крсету керек жолды тінтуірді о жа
тймешігімен басыыз ж не Жа*а м8тін м)шесін кірістіру тймешігін басыыз.
3. М тін крсеткішіні атауын енгізііз ж не Жабу тймешігін басыыз.
4. М тін крсеткішін мазмн татасынан орны крсету керек айас кестеге
апарыыз.
5. М тін крсеткішіні яшытарына тиісті м тінді енгізііз.

/яшы тарда а артпаларды осу, кру, ж$не жою
Jяшы м ніні маыздылыын ескерту шін, нім шін болжамды табыс ж не наты
табыс арасындаы ауыту жоарылыы сынды IBM Cognos Insight бадарламасында
аартпаларды пайдаланыыз. Jяшыа осылан барлы аартпаларды кре аласыз.
Сонымен атар, крсетілген арсы элементтегі барлы яшытара осылан барлы
аартпаларды шола аласыз.

Осы тапсырма туралы
Oлестірілген кйде немесе осылан кйде жмыс істеп, тйін иелігін алан
болсаыз, яшытара аартпалар оса аласыз, біра олар сол яшыа атынасы бар
рбір адам шін сіз барлы згерістерді CommiСа тау белгішесі
басу арылы сатаана дейін крінбейді.

тймешігін

Oлестірілген немесе осылан кйде жмыс жасап жатсаыз ж не тйін иелігін баса
біреу алан болса, яшытара аартпалар оса аласыз ж не олар сол яшыа
атынасы бар ркім шін крінетін болады.
9осулы ж не лестірілген кйлерінде жмыс істеу жайлы толы апарат шін
“Cognos TM1 серверлеріндегі жоспарлар” бетте 165 блімін араыз.

Процедура
1. Аартпа осылатын яшыты тінтуірді о жа тймешігімен ныыз ж не
А*арпта, одан кейін А*артпа осу тймешігін басыыз.
2. @ріске аартпаны жазыыз.
3. OK тймешігін басыыз.
4. Jяшытаы аартпаларды кру шін, мезерді яшыта стап трыыз.
5. Барлы аартпаларды кру шін, кез келген яшыты тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз ж не Барлы а*артпаларды шолу тймешігін басыыз.
6. Жеке аартпаларыызды жоя аласыз, алайда зге пайдаланушыларды жо. Ал
Барлы а*артпаларды шолу диалог терезесінде, аартпаны тадаыз, ж не
Жою басыыз.
IBM Cognos Insight 10.2.2.5 немесе алдыы нсасын пайдаланып жатсаыз,
жмыс кеістігі лі жарияланбай жатан болса, тек пікірлерді жоя аласыз ж не
осылмаан немесе лестірілмеген режимде емес жеке режимде жмыс істеуііз
керек. Жарияланан жмыс орнынан аартпаларды жоя ажет болса, кімшіізге
зіізді атыыздан жою шін хабарласыыз.

&алталарды текшелерге йымдастыру
IBM Cognos Insight ішінде текшелерді алталара реттеген кезде, деректерді табуды
ж не тсінуді оай етііз.
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Процедура
1. Мазмн аумаында
Жа*а белгішесін
басыыз.
2. Текшелерді алтаа осыыз.

нып, алта тймешігін

Элементтерді жою
Бірнеше текшелерде орта пайдаланылатын мше, шама немесе лшем жойылса, ол
IBM Cognos Insight бадарламасындаы барлы текшелерден жойылады. Сонымен
атар, тгел текшені жою ммкін.

Осы тапсырма туралы
Екі лшемдерді немесе бір лшем ж не бір крсеткішті минимумын сатаыз.
Сонымен атар, р кшірмесінде р трлі лшемдері бар текеш кшірмелерін жасай
аласыз.
Ма*ызды: Осы жоюларды кері реттеу шін Болдырмау белгішесін

ныыз.

Процедура
Келесі бір немесе осымша рекеттерді орындау:
Кесте 17. Элементтер $алай жойылады
Ма сат

>рекет

Мшені лшемнен жойыыз.

Айас кестедегі мшені тінтуірді о жа
тймешігімен ныыз ж не 'лшемнен
жою тймешігін басыыз.

@лшем бірлікті жойыыз.

@лшем бірлікті мазмн аймаында басыыз
ж не Жою белгішесін

Текшені жойыыз.

ныыз.

Текшені мзмн аймаында басыыз ж не
Жою белгішесін ныыз.

Блім 6. Деректерді лгілеу
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Кесте 17. Элементтер $алай жойылады (жаласы бар)
Ма сат

>рекет

@лшемді жойыыз.

Мазмн аймаында лшемді басыыз ж не
Жою белгішесін ныыз.
Бірнеше лшем жою керек болса, оларды
Текшедегі #лшемдерді жою терезесіндегі
Жойылан #лшемдер рісіне осыыз.
&рбір жойылан лшемге сатайтын м нді
крсетііз. Мысалы, рбір сатылым аумаына
лшемдерді жасайсыз. Жарамсыз сатылым
аумаын жоясыз, біра барлы ауматарды
жиынын сатайсыз.
Келесі рекеттерді біреуін орындаыз:
v Тадалан лшемдерді аымдаы текшеден
жою шін, 'згерістерді аымдаы
текшеге олдану параметрін тадаыз
ж не OK тймешігін басыыз.
v Тек алдыру керек лшемділіктері бар жаа
текше жасау шін, Жа*а текше жасау
тймешігін басып, деректерді
кшірілетінін немесе олара сілтеме
жасалатынын анытаыз да, OK
тймешігін басыыз.

Oлестірілген кйде жмыс істеп жатан кезде деректерді жойсаыз, деректерді
жіберген уаыта дейін олар серверде ол жетімді болады. Себебі деректер
лестірілген кйде жергілікті саталады.
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Блім 7. Жмыс кеістіктерін экспорттау ж$не басып
шы ару
&р трлі файл трлеріне экспорттау немесе аазда оларды басып шыару арылы
баса адамдармен IBM Cognos Insight ішінде жасалатын жмыс кеістіктерін орта
пайдалануа болады.

Ай ас кестені CSV файлдарына экспорттау
Деректерді баса орына саты кшірмесін жасау шін, IBM Cognos Insight айас
кестесін CSV файлына тасымалдаыз. Файлды Microsoft Excel электронды
кестесінде кре ж не дей аласыз.

Процедура
1. Айас кестедегі Виджет 8рекеттері белгішесін басыыз
CSV файлына экспорттау тймешігін басыыз.

ж не Экспорттау >

2. Файл атын енгізііз ж не Са тау тймешігін басыыз.

Дщеректерді Microsoft Excel электронды кестесіне экспорттау
IBM Cognos Insight виджетіндегі деректерді Microsoft Excel электронды кестесіне
экспорттау шін Quick Export тймешігін басыыз.

Процедура
Виджет 8рекеттері белгішесін басыыз
ж не Экспорттау > Quick Export
тймешігін басыыз. Айас кесте деректері экспортталан ж не айас кесте
деректерін крсетіп Microsoft Excel электронды кестесі ашылан.

Экспорттау процесін жасау
IBM Cognos Insight виджетіндегі деректерді траты Microsoft Excel электронды
кестесіне экспорттауды жоспарласаыз, экспорттау процесін жасай аласыз. Соден
кейін, деректерді экспорттау керек кезде экспорттау процесін іске оса аласыз.
Сонымен атар, экспорттау процесін ріптестеріізбен блісуге болады.

Процедура
1. Виджет 8рекеттері белгішесін басыыз
ж не Экспорттау > Microsoft Excel
бадарламасына экспорттау.
2. Экспорттау процесін жасау шін, мына адамдарды орындаыз:
a. Жа*а тймешігін басыыз.
b. Атау рісіне осы экспорттау процесіні атауын енгізііз. Бл атау оны айта
іске осу кезінде керек кезде осы экспорттау процесін анытауа
олданылатын атау, сондытан атау сипаттамалы ж не бірегей болуы керек.
c. ол жетімді тізімнен деректерді экспорттайтын текшелерді тадаыз ж не
Келесі тймешігін басыыз.
d. &рбір текшедегі лшемдерді басыыз ж не осылан тізімінен элементтерді
ол жетімді тізіміне экспортталан деректерге осу шін кшірііз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016
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e. @лшем текшелер арасында блінген ж не лшемні рбір кшірмесінен
бірдей элементтерді экспорттау керек болса, экспорттайтын бір лшемнен
элементтерді тадаыз, содан кейін Барлыына олдану тймешігін басыыз.
Бірдей элементтер баса тешелердегі лшемнен экспортталады.
f. Экспорттау процесін жасааннан кейін осылуы ммкін элементтермен оса,
барлы элементтерді лшемге осу шін лшемді басыыз ж не содан кейін
Барлыын осусбелгісін тадаыз.
g. Келесі тймешігін басыыз.
h. Электронды кесте жолдарында, баандарында ж не беттерінде андай
лшемдер крсетілетінін анытай шін жоары ж не тмен крсеткіштерді
пайдаланыыз. Мысалы, @нім, Ел немесе Айма, Жыл ж не Крсеткіш
лшемдерін электронды кестеге осуды тадасаыз, Ел немесе Айма ж не
@німді электронды кестедегі жолдара, Крсеткіштерді баандара ж не р
жылды электронды кестені трлі ойыншаларына ою шін Жылдарды
беттерге оюа болады.
i. Келесі тймешігін басыыз.
j. Jяшытарды біріктіру ж не экспорттауды осу керектігін тадаыз ж не
Ая тау тймешігін басыыз.
3. Экспорттау процесін іске осу шін, процесті тадап, Іске осу тймешігін
басыыз.
4. Экспорттау процесін экспорттау шін Экспорттау басып, экспорттау процесі
файлын компьютерге сатаыз.
5. &ріптестерден алан экспорттау процесі сияты экспорттау процесін импорттау
шін Импорттау тймешігін басыыз ж не компьютерден экспорттау файлын
тадаыз.

Жмыс кеістіктерін PDF файлдарына экспорттау
IBM Cognos Insight жмыс кеістігіні аымдаы ойындысыны суретін алу шін
PDF файлына немесе бар PDF файлындаы жаа бет ретінде экспорттаыз.

Осы тапсырма туралы
Экспорттау арылы жасалатын PDF файлы аымдаы ойындыда крсетілетін рбір
затты амтиды, ол кенепті аымдаы крінісін, оланылатын сзгілерді ж не
жасалатын кез келген баса згертулерді амтиды. Мысалы, жмыс кеістігі
ойындысы те зын айас кестені амтыса, PDF файлында крсетілетін айас кесте
жолдарын крсету шін тмен жылжытуа немесе жоары жылжытуа болады.

Процедура
Экспортталатын ойындыдан ж не кріністен >рекеттер белгішесін нып,
,
келесі рекеттерді бірін орындаыз:
v Жаа PDF файлына экспорттау шін, PDF файлына экспорттау > Файлды
жасау тймешігін басыыз. Файл атауын енгізуге болатын шарлаыз терезесі
крсетіледі ж не файл саталатын компьютердегі орынды тадаыз.
v Бар PDF файлыны соында бет ретінде экспортталан жмыс кеістігіні
ойындысын олдану шін, PDF файлына экспорттау > Файла олдану
тймешігін басыыз. Жмыс кеістігі ойындысына осу шін PDF файлы
тадалатын шарлау терезесі крсетіледі.
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Виджет деректерін басып шы ару
IBM Cognos Insight виджеттегі деректерді атты кшірме ретінде басып шыаруа
болады. М нтінм ндегі басып шыаратын лшемдер блігін тадауа болады.

Процедура
1. Виджет 8рекеттері белгішесін басыыз
тймешігін басыыз.

ж не Деректерді басып шыару

Шектеу: Келесі адамдар виджет м т нм нге лшемдер осан кезде ана
олданылады. Виджет лшемдері тек жолдарда ж не баандарда болса,
м тінм ндегі лшемдерді згертуге шаырылмайсыз.
2. Деректерді виджетте сзілгендей басып шыару шін, Ая тау тймешігін
басыыз. Мысалы, айас кесте сиджеті @німдерді жолдарда, айларды баандарда
ж не Жеткізілген санын крсеткіш ретінде м тінм нде крсетсе, деректерді тек
Жеткізілген сан крсеткішін крсету шін сзілген айас кестеде крсетілгендей
басып шыаруа болады.
3. Басып шыарылан кшірмедегі м тінм ндегі лшемдерді згерту шін, басып
шыарылан кшірмеде крсететін элементтерді тадаыз ж не Келесі
тймешігін басыыз. Мысалы, айас кесте сиджеті @німдерді жолдарда, айларды
баандарда ж не Жеткізілген санын крсеткіш ретінде м тінм нде крсетсе,
м тінм ндегі крсеткішті табыс сияты текшедегі баса крсеткішке згертуге
ж не виджетті м тінм нде Табыспен бірге басып шыаруа болады.
4. Басып шыарылан деректерден наты беттерді алып тастау шін, алып тастайтын
беттерден сбелгілерді алып тастаыз.
5. Дайын параметрін тадап, Басып шыару тймешігін басыыз.

Жмыс кеістіктерін шы арып алу
Бкіл IBM Cognos Insight жмыс кеістігі суретіні атты кшірмесін алу шін,
жмыс кеістігіні белгілі ойындыларын немесе бкіл жмыс кеістігін басып
шыарыыз.

Процедура
1. Жмыс кеістігіндегі виджеттерді басып шыарылатын кшірмеде крсетілетін
деректерді крсететінін амтамасыз етііз. Мысалы, жалыз бір сызыа арналан
деректерді басып шыаруды аласаыз, тек ана нім сызыын крсету шін
сзілетін жмыс кеістігін амтамасыз етііз.
нып, Басып шыару тймешігін басыыз.
2. >рекеттер белгішесін
3. Басып шыару тізімінен басып шыарылатын нысанды анытау шін параметрді
тадаыз. Белгілі ойындыларды басып шыару шін, ойындыларды* ау ымы
тймешігін басып, одан кейін ауым немесе тірмен блінген ретінде ойынды
нмірлерін терііз.
4. Тек ана бір бетті басып шыару шін жмыс кеістігі ойындысыны лшемін
згерту масатында Бір бетке с8йкестендіру сбелгісін ойыыз.
5. Басып шыарылан беттерді стігі ж не тменгі деректеріне жмыс кеістігі
туралы апаратты осу шін, ;сті*гі ж8не т#менгі деректерді амту сбелгісін
ойыыз. Oстігі ж не тменгі деректемедегі апарат жмыс кеістігіні файл
атауын, ойынды атын, бет санын мен басып шыарылатын кн мен уаытты
амтиды.
6. Принтерді немесе параметрлерін згерут шін, осымша тймешігін басыыз.
Блім 7. Жмыс кеістіктерін экспорттау ж не басып шыару
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7. Басып шыару тймешігін басыыз.

Компьютерден жмыс кеістіктерін жою
Бдан былай IBM Cognos Insight жмыс кеістігі ажет болмаса, жмыс кеістігін
компьютерден жоюа болады.

Процедура
Жмыс кеістігін немесе CDD файлын компьютерден жойыыз. CDD файлы
жмыс кеістігінде лгіні ж не деректі, сондай-а, жмыс кеістігіні орнын
амтиды.
Есте са та*ыз: Cognos Insight жмыс кеістіктеріндегі пайдаланушы деректері
жмыс кеістіктіріні зінен блек саталан. Пайдаланушы деректерінде тіркеу
файлдары, таырыптар, соы жмыс кеістіктеріні PNG файлдарын ж не жмыс
кеістігін жасаан немесе згерткен кезде жасалан Cognos TM1 текшелері болады.
Деректерді жалыз жмыс кеістігінен жоюа болмайды. Барлы
пайдаланушыларды деректерін бірден жоюа болады. Осы пайдаланушы деректерін
жою керек болса, мысалы Cognos Insight бадарламасын орнатан кезде, ортадан
.CognosInsight алтасын жойыыз:
v Microsoft Windows XP амалды жйесінде: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 амалды жйесінде: C:\Users\user name\.CognosInsight
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Блім 8. Cognos Insight о у ралы
Бл зара рекеттестік тапсырмаларыны оу ралы IBM Cognos Insight
бадарламасын пайдалану жолын йретуге кмектеседі. Cognos Insight деректерді
зерттеу ж не шешімді жоспарлау болып табылады.

Басты шарттар
Осы оулыты дайындау шін, IBM Cognos Insight бадарламасын орнатып,
лгілерді жктеп алыыз ж не Cognos Insight пайдаланушы интерфейсі туралы
м ліметтер алыыз.
Сонымен атар, олдау крсетілген орталарды Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052)
ішінде айта арай аласыз.

Cognos Insight ба дарламасын орнату
Бастарды алдында, IBM Cognos Insight бадарламасын компьютерге орнату
керексіз.

Процедура
Бар Cognos німдеріне байланысты келесі іс-р сімдеріні бірін орындаыз:
Cognos #німдері

Орнату н с аулы тары

Cognos Insight ж не IBM Cognos Express

Cognos Insight бадарламасын Cognos
серверінен Cognos Insight орнатылымы жне
конфигурациясы жаттамасына орнату
параметрін араыз.

Cognos Insight ж не IBM Cognos TM1

Cognos Insight бадарламасын Cognos
серверінен Cognos Insight орнатылымы жне
конфигурациясы жаттамасына орнату
параметрін араыз.

Rлгілерді жктеп алу
Осы оулыта, Sample Outdoors Company компаниясымен жмыс істейсіз. IBM
Cognos Insight бадарламасын лгілерімен оса ауымды деректерді тексеру ж не
арау шін пайдаланасыз.
Тапсырмаларды жинаын орындау шін жмыс кеістіктерін олдану арылы
Cognos Insight зерттей аласыз ж не компанияыз алай жмыс істейнін ж не алда не
ктіп транын толыымен тсіну шін, оны алай ауымды деректерді олдануа
кмектесе алады.
Осы оулыты пайдалану шін Cognos Insight лгілері жктеіз
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
&рбір жмыс кеістігінде деректермен зара рекеттесуге ж не тсіну ммкіндігін
беретін келесі виджеттер бар:
v Жмыс кеістігіне шолу жасауды оайлататын ойындылар.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016
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v @лшемдерді арау ж не деректерііздегі негізгі талдауды орындауа арналан
айас кестелер.
v Сандарды натылауа ж не салыстырмаларды, арым-атынастарды ж не
трендтерді атынасуа арналан диаграммалар.
v Таырыпты руа немесе тсіндірмені осуа арналан м тін.
v Крнекті серді осатын кескіндер.

Cognos Insight пайдаланушы интерфейсі
IBM Cognos Insight терезесіні бліктерін арап шыыыз. Осы оулыта
пайдаланылатын терминдерді кейбірі - Cognos Insight пайдаланушы
интерфейсіндегі элементтерге бірегей болып табылады.
Келесі сурет Cognos Insight терезесіні бліктерін крсетеді.

Сурет 2. Cognos Insight терезесіні бліктері

Cognos Insight терезесі келесі бліктерді амтиды:
>рекеттер белгішесі
басу жмыс кеістіктерін жасау, ашу, сатау,
>рекеттер белгішесін
басып шыару, экспорттау ж не жабу параметрлерін амтитын м зірді
шыарады.
Ай ас кесте мен диаграмма виджет
Cognos Insight жмыс кеістігіні. Виджетті бір трі айас кестені немесе
торды ж не диаграмманы амтиды. Айас кестедегі деректер диаграммада
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крсетілетін деректерге байланысады, сондытан айас кестедегі деректер
згертілгенде, диаграмма деректері де ж не диаграммадаы деректер
згертілгенде, айас кесте де згертіледі.
Виджетті* ралдар та тасы
Виджет ралдар татасы виджетте жмыс істеген кезде крсетіледі. Ол
виджетке арнайы болып табылатын, виджетте пайда болатын диаграмманы
трін згертуге болатын К#рсету т)рін #згерту белгішесі
белгішелерді амтиды.

секілді,

Шолу аймаы
Шолу аймаы айас кесте немесе диаграмма шін крсетіледі. Шолу аймаы
айас кестеде, диаграммада немесе айас кесте мен диаграммада крсетілетін
лшемдер мен крсеткіштер трін айтады. Шолу аймаы ш блімге
блінеді: жолдар, баандар ж не м тінм н. Бл блімдер жолдарда,
баандарда ж не айас кестені м тінм нінде, диаграммада немесе айас
кесте мен диаграммада крсетілетін лшемдерді ж не крсеткіштерді
крсетеді. Мысалы, німдерді лшемі шолу аймаыны жолдар блімінде
крсетілсе, німдер де айас кестені жолдарында крсетіледі.
Мазм н аймаы
Мазмн аймаы аымдаы жмыс кеістегінде жмыс істеуге болатын
текшелерді, лшемдерді, крсеткіштерді ж не тлсипаттарды барлыын
крсетеді. Мазмн татасынан мазмн татасындаы элементтерді дей,
жылжыта, жоя, жасай ж не импорттай аласыз. Сонымен атар, мазмн
татасы импорт процесін крсетеді, осылайша деректерді арнайы импорттан
жаарта аласыз.
Сонымен оса, мазмн татасындаы нысандарды іздей аласыз. Арнайы
шарта с йкес келетін нысандарды тапыыз келсе немесе наты нысан
атына сенімсіз болан кезде сзгілеуге арналан табаларды тере аласыз. Бл
іздеу шарта с йкес келетін тарматаы барлы нысандарды табады.
Зерттеу н)ктелері
Ашу нктесі лшемдегі элементтерді тізімі болып табылады. Айас
кестедегі, диаграммадаы немесе айас кесте мен диаграммадаы деректерді
сзу шін элеметтерді тадауа болады.
ойындылар
Жмыс кеістіктерін бірнеше ойындыа блуге болады. 9ойындылар
аумаынан ойындыларды жасауа, жоюа ж не айта атауа болады.
ойындыны* нобайлары белгішесі
9ойынды нобайлары белгішесін ну рбір ойындыны кішкентай
сызбаларын крсетеді, сондытан ойынды атауларыны орнына осы
сызбаларды олданатын баса ойындыа шарлауа болады.

Саба тар
IBM Cognos Insight Tutorial бадарламасыны рбір сабаы трлі ммкіндіктерді
амтиды. Cognos Insight лгілері осы ммкіндіктерді шынайы мысалдарда крсетеді.
Бл оулыты сабатар пайда болатын ретпен аятауа болады. Алайда, рбір саба
жеке трады, сондытан белгілі бір ммкіндік ызытыратын болса, сол сабаа туге
болады.
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Электронды кесте файлынан тапсырыс деректерін
импорттау
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
файлды импорттау, жмыс кеістігін жасау, деректер салыстыруын тсіну ж не
жмыс кеістігіні блімдерін йрену.
Sample Outdoors Company компаниясыны сату бойынша атарушы директоры
ретінде компанияны німділігін талдау шін тапсырыс деректерін арауа болады.
Осы деректерді амтитын электронды кесте файлы бар, сондытан файлды талдау
шін жаа IBM Cognos Insight жмыс кеістігіне импорттауды шештііз

Процедура
1. Microsoft Windows Бастау м зірінен IBM Cognos Insight бадарламасын
тадаыз.
2. Деректі алу м зірінен Деректі енгізу басыыз. Импорттау шебері шыады,
Деректерді импорттау - Деректер к#зін та*дау бетін крсетеді.
3. Файлды импорттау шін, Ат рісіні жанында Шолу тймешігін басыыз. Жаа
Ашу терезесі компьютерде файлды шолатын жерде пайда болады.
4. Oлгілерді жктейтін жерді салыстырыыз да, Orders_language_code.csv файлын
ашыыз. Мысалы, Испан лгі файлымен жмыс жасаыыз келсе Orders_ES.csv
файлын ашыыз. Файлдаы деректер импорттау шеберінде шыады.
Ке*ес: Файл М8ліметтері блімін сізді айнар кз дерегііз алайша
импортталаны туралы м ліметтерді крсету шін шыара аласыз. Бл мысалда,
депкі параметрлер с йкес болып табылады.
Сіз барлы деректерді файлдан Cognos Insight бадарламасына импорттауды
аламаймын деп шештііз.
5. Баандар блімінде, Импорттау баанында осы элементтерді
импортталмайтынын крсететін келесі деректер элементтері шін сбелгілерін
алып тастаыз:
a.
b.
c.
d.
e.

Тапсырыс саны
Ай
Тапсырыс #лшемі
Бірлік баасы
Ж#нелту к)ні

f. Сату б#ліміні* ызметкері
6. осымша тймешігін басыыз. Импорттау шеберіні Деректерді импорттау Деректерді салыстыру беті шыады. Осы бет деректерді импортталу жолы
туралы м ліметтерді крсетеді. Cognos Тсініктемесі автоматты трде ала
белгісіне Мемлекет немесе Айма белгісі арылы орналасатынын ескерііз,
себебі алалар мемлекеттер мен айматарды еншілес белгілері б олып табылады.
Ке*ес: Элементтерді Бастап ы элементтер тізімінен Ма сатты элементтер
иерархиясына жылжытуа болады ж не элементтерді Ма сатты элементтер
иерархиясындаы баса орындара жылжытуа болады. Элементтерді
жылжытанда, курсор элементті ай жерге оюа болатынын туралы апаратты
ж не егер оны сол орына жылжытсаыз элементті не болатынын крсету шін
згертіледі.
Сурет 3 бетте 121 параметрі Салыстыру аумаын крсетеді, себебі ол
6-адамнан кейін пайда болуы ажет.
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Сурет 3. Импорттау шеберіндегі Саластыру та$тасы

7. Жиынты тймешігін басыыз. Импорттау шеберіні Деректерді импорттау Импорттау беті шыады. Хабарламаларды импорттау аумаы деректерді
импорттаан кезде Cognos Insight бадарламасы орындайтын рекеттерді
крсетеді. Сипаттар жиынтыы татасы р масатты элемент шін Сипаттар
татасында тадалан параметрлерді крсетеді. Осы жиынтыты деректерді р
тріні сипаттарын, оан оса жасалып жатан текшені ж не оны лшемдерін,
дегейлерін, тлсипаттарын ж не лшем бірліктерін арау ж не салыстыру шін
пайдалануа болады.
8. Ая тау тймешігін басыыз.
Деректерііз жаа Cognos Insight жмыс кеістігінде крсетіледі. Жмыс
кеістігінде арсы ойынды ж не баан диаграммасы бар ж не деректер
иерархиясы Деректер таырыбыны мазмн татасында шыады.
Сурет 4 бетте 122 параметрі CSV файлын импорттааннан кейін жмыс
кеістігін крсетеді.
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Сурет 4. Деректі импорттааннан кейін жаа бос орын

9арсы ойынды келесі деректерді жаа текшеден крсетеді:
v 'нім лшемі арсы ойындыны жолдарында пайда болады.
v Сізді текшеіздегі ш лшем Тапсырыс Табысы, Тапсырыс К#лемі ж не
Есеп, арсы срауды бааналарында пайда болады.
Диаграмма келесі деректерді жаа текшеден крсетеді:
v @німдер диаграммада баандар ретінде растырылан. Мысалы, баандарды
р тобында Шексіздік бааны бар.
v Сізді текшеіздегі ш лшем сйлесімдегі бааналарды топтары ретінде
бейнеленеді. Мысалы,Тапсырыс Табысына арналан ш баананы тобы бар.
Шолу сізді арсы ойындыызда пайда болатын деректі анытайды:
'нім лшемі айас кестені жолдарында пайда
v Жолдар блімі
болатынын крсетеді.
Тапсырыстар language_code К#рсеткіштер лшемі айас
v Баандар блімі
кестені баандарында пайда болатынын крсетеді. @лшем бірліктер аты
импортталан файл атынан шыатын текшені атына байланысты. Мысалы,
егер Испан лгілер файлын импорттасаыз, Orders_ES.csv, текше
Тапсырыстар ES деп аталады ж не лшем бірліктер Тапсырыстар ES #лшем
бірліктер деп аталатын еді.
Т тынушы лшемі, ала лшемі мен Тапсырыс к)ні
v М тінм н блімі
лшемі айас кестені м тінм нінде пайда болатынан крсетеді. М тінм н
бліміндегі лшем аттары Т тынушылар жиындары мен ала жиындары
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секілді лшемдер жиындарын крсетеді. Тапсырыс к)ні лшемі м тінм н
блімінде 2007 ретінде пайда болады, себебі тек 2007 бастапы файла
осылды.
Ке*ес: 9атарлардаы, баандардаы лшемдерді ж не шолу аймаындаы
м тінм н блімдерін арсы ойындыда ж не диаграммада крсетілетін
деректерді згерту шін басуа болады. Мысалы, алалар жиындары
тймешігін басыыз, сосын Австрия тймешігін басыыз. Енді тек Австрия
деректері арсы ойындыда ж не барлы алалар деректеріні орнына
диаграммада крсетіледі. Деректі барлы алалар шін арналан орналастыру
шін айтару шін мазмн блігіндегі Австрия тадап ж не содан кейін
аланы* барлыы трін басыыз.
Сату кілдері туралы деректерді жмыс кеістігіне осуды шештііз, осылайша
ай сату кіліні кп табыс шін жауапты екенін круге болады.
ж не содан кейін Жабу тймешігін басыыз.
9. >рекеттер белгісін
10. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Бар жмыс кеістігіндегі сатылымдар деректерін арап
шы у
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
ойындыларды шарлау ж не шешімдер абылдау шін бар жмыс кеістігін
пайдалану.
Sample Outdoors компаниясыны сату бойынша атарушы директоры ретінде
компанияны жалпы німділігі туралы тсініктеме алу шін компанияны
сатылымдар деректеріні жалпы шолуын арауыыз ажет.
9ойындыларды пайдалану жасыру немесе назарды наты деректерге аудару шін
деректерді ж не кзгілерді йымдастыруа кмектеседі. Мысалы, ойындыларды
бизнес аспектілерін деректерді жылдам арауа ж не талдауа ммкіндік беретін
маызды блімдерге блу арылы жеке бизнесті айту арылы пайдалануа болады.
&р ойынды ртрлі апаратты крсетеді, біра барлы ойындылар бірдей жмыс
кеістігіні блігі болып табылады.

Процедура
1. >рекеттер белгісін
тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не Orders_language_code.cdd екі рет
басыыз. Мысалы, егер Венгер лгісімен жмыс істегііз келсе, Orders_HU.cdd
файлын екі рет ныыз. Бл жмыс кеістігінде веб-виджеттері бар екендігін
айтатын м ліметтер туралы хабар пайда болады. Веб-виджеттер онлайн
кздерінен мазмнды крсететіндіктен веб-беттері секілді зиянды мазмн
амтиды. Осы хабарды жою шін OK тймешігін басыыз.
3. Бір ойындыдан басасына келесі дістермен туге болады:
'німдер ойындысын
v Мазмн аумаыны Ж мыс кестесі блімінен
ныыз.
v Cognos Insight терезесіні аталан ойындылардан Тапсырыстар ойындысын
ныыз.
v Кенепте ;лгілер рекет тймешігін басыыз. Осындай рекет тймешіктерін
кез келген жмыс кеістігіне >рекет т)ймешігі тймешігін Кірістіру
м зірінде басу арылы осуа болады.
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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4. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
5. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Деректерді белгілі бір німдер мен ттынушылар туралы
толы м$ліметтерді арау шін сзгілеу.
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
деректерді іздеу нктелерін пайдалану арылы сзгілеу ж не диаграммалар мен айас
кестелердегі м ліметтер дегейін згерту.
Sample Outdoors компаниясындаы сату бліміні кілі ретінде, алда тексеру ажет
м селе айматары бар немесе жотыын анытау шін, рбір нім мен ттынушыны
сатылымдары туралы тереірек тсініктеме алыыз келеді.

Процедура
1. >рекеттер белгісін
тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не Orders_language_code.cdd екі рет
басыыз. Мысалы, егер Венгер лгісімен жмыс істегііз келсе, Orders_HU.cdd
файлын екі рет ныыз. Бл жмыс кеістігінде веб-виджеттері бар екендігін
айтатын м ліметтер туралы хабар пайда болады. Веб-виджеттер онлайн
кздерінен мазмнды крсететіндіктен веб-беттері секілді зиянды мазмн
амтиды. Осы хабарды жою шін OK тймешігін басыыз.
3. Тапсырыстар ойындысын басу.
Тапсырыстар ойыншасында ш арсы срау шеберлері мен екі сйлесім
шеберлері бар. Жмыс кеістігі сонымен атар ш жетектеуші нкте виджеттерін
амтиды. Тапсырыс а параты арсы срауы сатылымдарды баса екі жолдардан
брын Kodiak жолы шін а екенін крсетеді. Сатулар туралы осымша апаратты
табу шін деректерді зерттеуді алайсыз.
4. 'німдер жетектеуші нктесінде Kodiak басыыз.
Бл тадау Шексіз тере*дік ж не М8ндік белгілер німдеріне арналан нім
апаратын Сурет 5 бетте 125 крсетілгендей сзгілей алады.
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Сурет 5. Тапсырыстар $ойыншасы тек Kodiak нім жолын ана крсету +шін с+зеді

Ке*ес: Осы зерттеу н)ктесін #шіру белгішесін
барлы німдерді айтадан
крсету шін пайдалануа болады. Егер сіз жетектегіш ктені жойсаыз осы
оулыта жаластыру шін Kodiak трін айтадан тадаыз.
5. Дгелек диаграммада Kodiak нім жолы сатылан жерде мемлекеттер мен
айматар шін арналан сатылым апаратын крсету шін дгелек бліктерін
мезеіз.
6. Т тынушылар зерттеу нктесінде Kanga Kampers тймешігін басыыз. Сурет 6
бетте 126 параметрі н тиже жмыс кеістігін крсетеді.

Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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Сурет 6. Kodiak нім жолы мен Kanga Kampers т тынушыларын ана крсететін Тапсырыс $ойыншасы
с+зіледі

Келесі апарат Тапсырыстар ойыншасында крсетіледі:
v Тапсырыстар м8ліметтері айас кестесі Kodiak нім жолыны Kanga Kampers
ттынушысына барлы сатылымдары А пан айында орын аланын крсетеді.
v Ел немесе айма бойынша сатылымдар айас кестесі Kodiak нім жолыны
Kanga Kampers ттынушыларына барлы сатылымдары Австралия елінде
орын аланын крсетеді.
v Айма диаграммасы - Тапсырмалар м8ліметтері айас кестесіні сызбалы
крінісі.
v Дгелек диаграмма - Ел немесе айма бойынша сатылымдар айас
кестесіні сызбалы крінісі.
v Тапсырыс м8ліметтері арсы ойындысы Kanga Kampers сатылымдары
туралы, сондай-а, ала, Тапсырыс сапасы ж не Сату #кілі туралы кбірек
м ліметтерді крсетеді.
v Тапсырыс #лшемі зерттеу нктесінде барлы тапсырыстар 1-5000 аумаында
болатынына назар аударыыз.
7. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
8. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Айларды то сан а топтау
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
айас кестеде жаа баан жасау, деректерді топтау ж не басты мшені кірістіру.
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Дайынды шін жауапты Sample Outdoors Company компаниясыны менеджері
ретінде шыындарды ысартуыыз ажет. Шыындарды ай жерде ыстартуыызды
анытауа кмектесу шін жылды брілген кезедерді салыстыруды алайсыз.

Процедура
1. >рекеттер белгісін
тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не HumanResources_language_code.cdd екі
рет басыыз. Мысалы, Норвег лгісімен жмыс істегііз келсе,
HumanResources_NO.cdd файлын екі рет ныыз.
3. ызметкерді )йрету ойындысын басыыз.
Бл ойынды бір араанда курс апаратын береді. Ол аттары бойынша
курстарды, атысушылар тізімі мен курс нын, курстаы кндерді санын ж не
ай сайын тіркелуді крсетеді.
9азір а*тар, А пан ж не Наурыз айларын деректерді тосан сайын талдай
алатындай етіп топтаыыз келеді.
4. Ctrl+click а*тар, А пан ж не Наурыз тймесін басыыз.
5. Тадалан бааналарды о жаын басып ж не содан кейін Бастап ыны Е*гізу
тймешігін басыыз. Тадалан мшелер 1-м)ше деп аталатын жаа мшеде
жинаталады.
6. 1-м)ше атауын маыналы атауа згерту шін, 1-м)ше м нін нып, 1-тосан деп
терііз.
Енді сіз тосана арналан шыындар курсы Шілде айына арналан жинтыа
жаын $32000 екенін кре аласыз. Шара олдану ажеттігін шеше алу шін
мндаы айырмашылыты айдан шыанын круге ары арай зерттеуге болады.
Тектік-еншілес арым-атынастарды иерархияларын ру деректер жинаын
шаырап алу мкіндігін береді ж не бадарламаны аты баылау ммкіндігін
береді.
7. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
8. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Жала ы суін лшемдік есептеумен есептеу
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
айас кестеде жаа баан жасау ж не лшемдік есептеу жасау.
Мамандар басшысы ретінде, Sample Outdoors Company компаниясыны
рылымына ж не ызметкерлеріне сер ететін згертулерді жасауды іскери
ыпалын анытау ажет. Бл жадайда, ебекаыны 5% ктерілуінен болатын серді
круді алайсыз.

Процедура
1. >рекеттер белгісін
тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не HumanResources_language_code.cdd екі
рет басыыз. Мысалы, Корей лгісімен жмыс істегііз келсе,
HumanResources_KO.cdd файлын екі рет ныыз.
3. ызметкерді шыындары ойындысын басыыз. Жалаыдаы 5% пайыз сімін
есептеу шін формуланы олдануды шешііз. Формулалар туралы толы
апаратты Cognos Insight жаттамасынан араыз. @нім мен нсасына арналан
осы жаттамаа IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) кірііз.
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127

4. ызметкерді* шыындары айас кестесіндегі Т#леу баан таырыбын тінтуірді
о жа тймешігімен басып, К#шіру тймешігін басыыз да, баан атауын
згерту шін Егер Тлеу 5 болса, не деп терііз.
5. Егер Т#леу болса, не 5 бааны мен Барлы елдер мен аума тар жолы
иылысындаы яшыты басып, inc5 деп теріп, одан кейін Enter пернесін
басыыз.
Егер Т#леу 5 болса, не баанындаы барлы яшытардаы м ндер аырындап бес
пайыза ктеріледі. Сурет 7 параметрі жаартылан айас кестелер мен
диаграммаларды крсетеді.

Сурет 7. іnc5 есебін ксететін $арсы с рау мен сйлесім

6. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
7. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Тспен жо ары ж$не тмен табысты аны тау
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
шартты м нерлерді жасау ж не трендтерді анытау.
Sample Outdoors компаниясы сату бліміні есепші менеджері ретінде айсы німдер
жасы сатылатынын ж не айсы німдер нашар сатылатынын білгііз келуі ммкін.
Соныман атар, рбір нім жасы сатылмаан айларды анытау шін жыл бойындаы
згерістерді кргііз келеді.

Процедура
1. >рекеттер белгісін

тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не Orders_language_code.cdd екі рет
басыыз. Мысалы, Жапон лгісімен жмыс істегііз келсе, Orders_JA.cdd
файлын екі рет ныыз. Бл жмыс кеістігінде веб-виджеттері бар екендігін
айтатын м ліметтер туралы хабар пайда болады. Веб-виджеттер онлайн
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кздерінен мазмнды крсететіндіктен веб-беттері секілді зиянды мазмн
амтиды. Осы хабарды жою шін OK тймешігін басыыз.
3. Тапсырыстар ойындысын басу. Жоары немесе тмен табыстарымен айларды
анытау шін шартты м нерді пайдалнуа шешім абылдайсыз.
4. Тапсырыстар м8ліметтері айас кестесінде жол немесе баан таырыбы болып
табылмайтын яшыты тінтуірді о жа тймешігімен нып, одан кейін
Шартты м8нер тймешігін басыыз.
нып, Жа*а шартты м8нер
5. Шартты м8нер терезесінде осу белгішесін
пайдалану > Тапсырыс табысы параметрін тадаыз.
6. Санды шарт терезесіндегі Ау ым м8ні рісінде 5000 санын теріп, Enter
пернесін басыыз. Тізімде жаа шарт пайда болады.
7. Ау ым м8ні рісінде 10000 санын теріп, Enter пернесін басыыз. Тізім енді
енгізген екі м нді ж не ш бос жолдардаы жолдарды крсетеді. Бл жолдар шарттарды анытайтын жер. Мысалы, 5,000 тмен м ндерге шарттарды м нерді
5,000 м нінен кейінгі жола орнату арылы анытауа болады.
8. 5,000 м нінен кейінгі жолда, М8нер баанындаы яшыты нып, одан кейін
Нашар м нін тадаыз.
9. 5,000 м нінен кейінгі жолда, М8нер баанындаы яшыты нып, одан кейін
Орташа м нін тадаыз.
10. 10,000 м ні алдындаы жолда, М8нер баанындаы яшыты нып, одан кейін
'те жа сы м нін тадаыз. Жасаан шарттар енді келесі м ліметтерді крсетеді:
v 10,000 м нінен жоары тапсырыс табысы - те жасы.
v 5,000 ж не 10,000 м ндері арасындаы тапсырыс табысы - орташа.
v 5,000 м нінен тмен тапсырыс табысы - нашар.
11. Жмыс кеістігін кру шін OK тймешігін екі рет басыыз. Тапсырыстар
м8ліметтері арсы ойындысы Сурет 8 бетте 130 параметрінде крсетілгендей,
енді те жасы, орташа, нашар м ндерін анытаан м нерлерде крсетеді.
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Сурет 8. Аны$талан шартты мнерлер +шін т+рлі т+спен боялан яшы$тар мен мтінді крсететін
Тапсырыстар м$ліметтері $арсы $ойындысы

12. Т тынушылар зерттеу нктесінде компанияны сатуларын ашан ж не айда
баыттауды анытауа кмектесу шін ай ж не ел немесе айма бойынша
сатылымдарды кру шін рбір ттынушыны ныыз.
13. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
14. Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Н$тижелер
Жмыс кеістігіндегі деректерді зерттеуден Спорт 8лемі ттынушысымен сату
ммкіндіктері барын айтуа болады, себебі олар Kodiak немесе М8ндік белгілер
німдеріне тапсырыс бермеген.

Rлгіні згерту ар ылы табысты есептеу
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
текше есептеуді жасау, ойынды ою, айасы кесте жасау, диаграмма жасау,
лшемділіктер мен крсеткіштерді алмастыру, бос яшытарды жасыру ж не
орытындыларды пайда болу жолын згерту.
Sample Outdoors компаниясыны деректер талдаушысы ретінде Тапсырыс табысы
баанын Саны мен Бірлік баасы м ндеріне жасалан згерістерді крсететіндей етіп
згерткііз келеді. Бл німдерді саны мен бірлік баалары компанияны табысына
алай сер ететініне шешім абылдауа ммкіндік береді.
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Процедура
1. >рекеттер белгісін
тадап ж не содан кейін Ашу белгісін басыыз.
2. Oлгілерді жктеген жерге шарлаыз ж не Orders_language_code.cdd екі рет
басыыз. Мысалы, Италия лгісімен жмыс істегііз келсе, Orders_IT.cdd
файлын екі рет ныыз. Бл жмыс кеістігінде веб-виджеттері бар екендігін
айтатын м ліметтер туралы хабар пайда болады. Веб-виджеттер онлайн
кздерінен мазмнды крсететіндіктен веб-беттері секілді зиянды мазмн
амтиды. Осы хабарды жою шін OK тймешігін басыыз.
3. Cognos Insight терезесінде, ойындыларды жанында Жа*а ойынды кірістіру
басыыз.
белгішесін
Жаа ойынды Cognos Insight терезесінде пайда болады. Жаа ойынды
5- ойынды деп аталады.
4. Жаа ойындыны тінтуірді о жа тймешігімен басып, Атын #згерту
п рменін тадап, одан кейін Тексеру м нін енгізііз.
Сізде деректерді жаа крінісін руа пайдаланатын бос кенеп бар.
5. Осы жмыс кеістігіне импортталан барлы лшемдіктер мен крсеткіштерді
ашыыз.
кру шін мазмн аумаын
6. Тапсырыс м8ліметтері текшесін жмыс кеістігіне апарыыз.
&депкіде, текшені жмыс кеістігіне апару айас кесте мен диаграмма жасайды.
Айас кесте мен диаграмма текшедегі бірінші лшемді, Тапсырыс н#мірі мен
текшедегі олжетімді барлы крсеткішті крсетеді.
Шолу сізді арсы ойындыызда пайда болатын деректі анытайды:
Тапсырыс н#мірі лшемі айас кестені жолдарында
v Жолдар блімі
пайда болатынын крсетеді.
Тапсырыс м8ліметтері к#рсеткіштері лшемі айас
v Баандар блімі
кестені баандарында пайда болатынын крсетеді. Бл лшем Тапсырыс
м8ліметтері текшесіндегі лшемдерді барлыын амтиды.
айас кестені м тінм ніндегі алан лшемдерді
v М тінм н блімі
крсетеді. М тінм н бліміндегі лшем аттары айас кестеде крсетілетін
деректерді крсетеді. Мысалы, м тінм н блімі Барлы #німдер параметрін
крсетеді, сондытан айас кестедегі деректер німдерді барлыын крсетеді.
'німдер лшемін М8ндік белгілер элементін жалпы шолу аймаындаы
м тінм н блімінде крсету шін сзгілесеіз, онда айас кестедегі деректер
М8ндік белгілер німін ана крсетеді.
Барлы деректерді бір араанда тсінуге оай болатын жолмен кірістірілген
кестеде круді шештііз. Бл рекетті орындау шін, жолдарды, баандарды ж не
жалпы шолу аймаындаы м тінм н блімдерді згерту ажет.
7. Мазмн ойындысынан

, Рет м8ліметтері текшесінен 'німдер лшемін

шолу
апарып ж не оны Рет саны лшемінен кейін жолдар блігінде
аймаынан кшірііз. Курсор крсеткішті жалпы шолу аймаы стіне апаранда
лшемді ай жерге тастауа болатынын немесе болмайтынын крсету шін
згереді.
Ке*ес: Сонымен атар, лшемдерді жалпы шолу аймаыны бір блімінен баса
бліміне апаруа болады.
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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8. Тапсырыс м8ліметтері текшесінен Т тынушылар лшемін 'німдер
лшемінен алып оны жалпы шолу аймаындаы жолдар бліміндегі
апарыыз.
9. Тапсырыс м8ліметтері текшесінен Тапсырыс #лшемі лшемін Т тынушылар
лшемінен алып оны жалпы шолу аймаындаы жолдар бліміндегі
апарыыз. Жолдар блімі енді осы ретте кестеленген келесі лшемдерді
амтиды: Тапсырыс н#мірі, 'німдер, Т тынушылар ж не Тапсырыс #лшемі,
Сурет 9 параметрінде крсетілгендей. Баандар лшемі
м8ліметтері к#рсеткіштері лшемін амтиды.

Тапсырыс

Сурет 9. Жолдардаы Тапсырыс нмірі, німдер, Ттынушылар жне Тапсырыс лшемі жне
баандардаы Тапсырыс м$ліметтері крсеткіштері бар ай$ас кесте.

10. (Барлы тапсырыс н#мірлері секілді) айас кестені жолдарындаы трт
орытындыны райсысын тінтуірді о жа тймешігімен басып, одан кейін
орытындыларды к#рсету > орытындыларды к#рсетпеу тармаын
тадаыз. Айас кестесі ліде кбіне бос, себебі ол рбір деректер кірістіруіне
яшы крсетеді. Бос яшытарды жоюды шештііз.
басып,
11. Виджет ралдар татасында Бос яшы тарды жасыру белгішесін
одан кейін Жолдар тймешігін басыыз.
Айас кесте енді текшедегі барлы деректерді крсетеді, Сурет 10 бетте 133
параметрінде крсетілгендей.
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Сурет 10. !орытындылары жо$ жне бос яшы$тары жо$ ай$ас кесте крсетіледі

Kanga Kampers ттынушысына кіл блгііз келеді.
12. Жалпы шолу аймаында Т тынушылар лшемін нып, одан кейін Kanga
Kampers ттынушысын тадаыз. Айас кесте мен диаграмма енді Kanga
Kampers деректерін ана крсетеді.
13. Айас кестені Тапсырыс табысы баанындаы барлы яшытарды бірнеше
рет тадап, одан кейін тадауды тінтуірді о жа тймешігімен басыыз ж не
Текше есептеуін жасау параметрін тадаыз.
14. Текше есептеуі атауы терезесінде Тапсырыс табысы есептеуі м нін енгізіп,
Enter пернесін басыыз. Жасап жатан есептеу лшемдер мен крсеткіштерге
ана олданылады, себебі олар айас кестеде сзгілінеді. Мысалы, Т тынушылар
лшемі айас кестедегі Kanga Kampers німін ана амту шін сзгіленеді,
сондытан есептеу Kanga Kampers німіне ана олданылады.
Ке*ес: Осы сзгілерді рнек дегішінде ана згертуге болады. Сзгі
аймаындаы рбір лшем Жа*а #рнек аны тау параметрі астында айас
кестеде пайда болатын мшелерді ж не лшем атауын крсетеді. Мысалы,
Т тынушылар лшемі Kanga Kampers німін амту шін ана сзгілінеді,
сондытан Т тынушылар лшемі Kanga Kampers німін, айас кестеде пайда
болатын мшені ж не Т тынушылар, лшемні атауын амтиды.
15. Деректер иерархиясында, Шарттар ойындысында тмен айналдырып,
Тапсырыс м8ліметтері к#рсеткіштері терезесін жайыыз. Шарттар ойындысы
аымдаы текшеде олжетімді лшемдер мен крсеткіштерді амтиды. Олар
рнектегі шарттар деп аталды.
Ке*ес: Жмыс кеістігіндегі баса текшелерден рнек шарттарын шартты
импорттау арылы пайдалануа болады. Баса текшеден шартты импорттау баса
текшеден лшем мен крсеткішті есептеуге осуа кмектеседі. Бл рекетті
аымдаы текшедегі лшемдерді импорттау ажет текшедегі лшемдерге
салыстыру арылы орындауа болады.
16. Саны крсеткішін 'рнек аумаына апарыыз.
17. 'рнек аумаында кбейтуге арналан символ болып табылатын жлдызша (*)
енгізііз.
Ке*ес: Есептеу лгілерін 'рнек аумаына оларды арапайым ойындысынан
тадау арылы осуа болады. Мысалы, арапайым ойындысында >рекет т)рі
тізіміндегі Арифметика тймешігін ж не >рекет тізіміндегі * (К#бейту)
Блім 8. Cognos Insight оу ралы

133

тймешігін бассаыз, кбейтуге келесі лгі 'рнек аумаында пайда болады:
([<operand 1>] * [<operand 2>]). Одан кейін, есептеуде пайдаланылатын
лшемдері ж не крсеткіштері бар [<operand 1>] ж не [<operand 2>]
параметрлерін крсетуге болады.
18. Бірлік баасы крсеткішін 'рнек аумаына оны жлдызшадан (*) кейін
орналастырып, апарыыз.
19. Есептеуді сатау ж не олдану шін, OK тймешігін басыыз. Енді айас
кестедегі Тапсырыс табысы бааны Саны м нін Бірлік баасы м німен
кбейту арылы есептеледі.
20. Бірлік баасы баанындаы яшыты нып, жаа баа терііз ж не Enter
пернесін басыыз. Сол баандаы Тапсырыс табысы м ні жаа бірлік баасын
крсету шін згереді. Сонымен атар, Саны баанындаы м ндерді сатылатын
сандардаы згерістер Тапсырыс табысы м ніне алай сер ететінін кру шін
згертуге болады.
21. >рекеттер белгісін басып ж не содан кейін Жабу трін басыыз.
Oлгіге енгізілген згертулерді сатау сынылан кезде, Жо тймесін басыыз.

Табысты талдау
Бл оулы келесі іскерліктерді IBM Cognos Insight бадарламасында амтиды:
айнымалыны ру, жолдарды ж не бааналарды жасыру, баананы срыптау ж не
лшемдерді орналастыру.
Бл оулыта талдауларды бар .csv файлды Cognos Insight бадарламасындаы жмыс
кеістігіне апару арылы расыз. Деректі р трлі кріністерін ндіру шін арсы
ойындыдаы лшемдерді айта таайындайсыз. Сызбаларды талдап ж не
талдауларда олданылатын р трлі сызба трлерін кре аласыз. Деректе тренд іздеп
ж не тапандарыыз туралы пікірлеріізді осасыз. Осы талдауларды алдаы
жмыстарды негізі ретінде сатайсыз.

Процедура
1. IBM Cognos Insight бадарламасын ашыыз.
2. Классика таырыбын тадаыз.
3. Net_Revenue.csv файлын жаа Жмыс кеістігіне апарыыз.
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4. Таза табыс лшемін Жолдар орабына апарыыз.
5. Таза табысты барлыын жойыыз. &рекетіізді растауа шаыран кезде Delete
басыыз.

Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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6. Негізгі соы жыл мен Негізгі соы жыл-1 айнымалысын осыыз.

7. Негізгі соы жыл мен Негізгі соы жыл-1 м нін келесіге атын згертііз
Айнымалы.
8. Есепті о жаын басып ж не содан кейін М8тін #лшемін енгізу тадаыз.

9. М тін лшемін келесідей атаыз Пікір – м тін элементтерін лшемге осу ана
ммкін болатынын ескерііз.
Ескерту: Апарып тастау ммкіндігін олдану арылы импортталан есептерді
санын крсететін есеп элементі. Кейбір жадайдалрда бл пайдалы. Бл жадайда
бастапы импорттан кейін бны олданбаймыз.
10. Ееспті о жаын басып ж не Жою тймешігін басып ж не тілатысуда Жою
тймешігімен растау арылы есепті жойыыз.
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11. Талдауларды жасау оайыра болу шін чатты виджеттен арсы трін К#ріністі
#згерту алымалы м зірінен тадау арылы жойыыз.

12. Текшені келесі суретте крсетілгендей етір айта таайындаыз.

13. Элементтер м ліметінде ана срыптаымыз келеді. Тсінуге жеілірек ету шін
@німдерді жалпысын жасыру керек. Екі м зір параметрлері келесіні орындауа
ммкіндік береді: 1. Жасыру параметрі ж не 2. Жалпыларды к#рсету
параметрлері.
v Элементті о жаын басып ж не содан кейін Жасыру тадаыз.9ажетсіз
жолдар немесе баандарды жасыра аласыз. Мысалы,есептеуді жасааннан
кейін, есептеуде пайдаланылатын, біра жмыс кеістігінде ажетсіз жолдар
мен баандарды жасыра аласыз. Б м лімет не біріктірілген кез келген
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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элементке абылдана алады.

v Элементті о жаын басып, Жалпыны к#рсету тадап ж не содан кейін
параметрді тадаыз.
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14. Бл жадайда Жалпыны к#рсетпеу тадаймыз, ол бір элементті жасырудан грі
лшемдегі барлы біріктірілген элементтерді жасырады. Бл мысалда н тижесі
бірдей болады. Алайда Жалпыны к#рсетпеу олданысы бл жадайда кейінгі
жалпылары кейінірек осылатындай олайлылыра болуы тиіс.
15. Айнымалы баанасын су м ні бойынша срыптаыз.
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16. Е лкен жаымсыз айнымалысы бар німде пікір осыыз.

17. Таза табысты Таза табыс лшемінен тадап ж не пікірді німде е лкен
айнымалысымен Таза табыс шін осыыз. Е лкен кемуі бар клемдегі р трлі
нім болатынын ескерііз.

18. 9ойындыны Таза табыс талдаулары атына згертііз.
19. Жаа ойынды осу шін белгіні басыыз.
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20. Оны Таза табыс тренді деп атаыз.
21. Жмыс кеістігіні о жаын басып ж не Виджетті енгізу > арсы > Таза
табыс тадаыз.

Ескерту: Таза табысты мазмнда тадау ж не Пікір элементін жасыруды
тменде крсетілгендей айта таайындаыз. Элементтерді ажетінше лшемін
згерту шін белгішені авто тзетуді олданыыз.
Соы жыл ж не Соы жыл 1- шін трендтерді тексеру - олар бірдей ма?

22. Oшінші ойындыны осып ж не оны Таза табыс ала арылы деп атаыз.
23. Таза табыс тренді ойындысына айта оралып ж не Виджетті к#шіру виджет
м зірінен тадаыз.
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24. 9ала арылы Таза табысты о жаын басып ж не Виджетті ою тадаыз.

25. Келесі суретте крсетілгендей Таза табыса айтадан мезеп, Пікірді жасырып
ж не 9алаларды барлыын крсетпей айта таайындаыыз.
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Екі жыл кезеі арылы орындалатын кез келген алалар бар ма? 9ай ала екі жыл
ішінде крсетілімі бойынша е жоары кемуі бойынша крсетілген?
26. Бірінші ойындыа оралу – Таза табыс талдаулары.
27. Дисплейді згерту белгісін басыыз
арсы тадаыз.

, ж не К#ріністі осу > Жоарыдаы

28. Дисплей трін содан кейін Тарма картасына згертііз.
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29. 9алалар лшемін жолдардаы @німдер лшемінен тыс оны жылжыту арылы
орналастырыыз ж не оны тмендегі суретте крсетілгендей крсеткі арылы
сырта апарыыз.

30. Таза табыс лшемін бааналара Таза табыс лшемдерін алмасытру шін
апарыыз. @лшем ішіне басу ажет болуы ммкін ж не Барлыын арау - Таза
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табысты бааналарда крсету шін Клемде алуды тадаыз.

31. 9арауды тмендегідей н тижесін беру шін:
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32. Тарма картасында сол алаларды бірімен байланысан алаларды бірін
мезеіз.

33. 9ай нім жоары тарма алаларында е жасы сатылады?
34. Жмыс кеістігін A01_Simple_Revenue_Analysis ретінде сатау. Бл IBM
Cognos Insight бадарламасымен бірге кез келгені арылы олданылатын.cdd
файлды рады.
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Н$тижелер
Бл "Табысты талдау" оулыын аятайды. Осы .cdd файлда келесі оулыта расыз.

Жеілдіктерді лгілеу мен талдау
Бл оулы IBM Cognos Insight бадарламасындаы келесі іскерліктерді амтиды:
кріністі згерту, текше есебін ру, элементтерді пішімдеу, есептеулерді екі тарма
пен біріктірілген м ндерге де абылдау ж не жмыс бос орнын крсетілім ретінде
дайындау.
“Табысты талдау” бетте 134 файлында Клем, Желі табысы ж не екі жылдан астам
уаытта алаларда сатылан німдерді жиыны шін іздедік. Е лкен тсімді
иеленетін сату клеміндегі німні Желі табысында е лкен лшемді крсетіп
жатанын анытады. Мны толытай тсіну шін ж не с йкес к сіби шешімдер
абылдау шін келесі апарат талап етіледі. Кейбір алаларды жалпы жеілдіктерден
арты берілуі ммкін бе?
9осымша апарат табу шін, бізСатылым табысын есептеу шін алдыы екі жылдан
Соы н тізімдерін береді. Жалпы жж не Таза табысты арасындаы
айырмашылы жеілдік деп аталады ж не ол берілген. 9осымша апарат шін біз
сонымен атар жеілдік пайызын есептеп жатырмыз. Бл бізге р трлі алаларды
біз с йкес рекет жасай алатындай німді алайша жеілдететіні туралы тсінік
береді.

Жалпы табысты есептеу
Процедура
1. A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd ашып ж не A02_Discount_Analysis.cdd
ретінде басаша сатаыз.
2. Жаа ойынды осып ж не оны Жеілдік талдаулары деп атын згертііз.
3.
4.
5.
6.

List_Prices.csv файлын осы жаа ойындыны жмыс аумаына апарыыз.
Крсету крінісін 9арсы тріне згертііз.
Тізім ны лшемдерінен Есепті жойыыз.
Тізім ны лшемін бааналара орналастырып ж не Тізім ны мшесіні
Жалпы блігін жойыыз.
7. Кріністі келесі трде крсетілген тріне таайындаыз.
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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8. Осы виджетті алпына келтіруді басып ж не Тізім ндарын ойындыны
стігі жарты блігінде пайда болатындай етіп орналастырыыз.

9. Мазмн ойындысын кру белгісін жмыс аймаыны жоары сол жаында
басыыз. Жмыс аймаымен байланыстырылан нысандар пайда болды.
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10. Таза табыс текшесін ойындыны тменгі жартысында пайда болатындай етіп
жмыс аымына апарыыз.

Блім 8. Cognos Insight оу ралы

149

11. Таза табыс текшесі крінісін 9арсыа згертііз ж не содан кейін оны тменгі
суретте крсетілгендей етіп айта таайындаыз.

12. Таза табыс мшесіні о аын басып ж не содан кейін Енгізу тадаыз.
13. Жаа мше Жалпы табысына ат берііз.
14. Негізгі соы жыл мен Негізгі соы жыл -1 екі яшыын Жалпы табыс
элементі шін белгілеіз.
15. Текше есебін руды о жаын басып тадаыз.
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16. Жалпы табысты Клем * Тізім ны ретінде есептейміз. Тізім ны тікелей Тізім
ны текшесінен олданыла алады.
17. Ктудегі згерістерді сатау шін шаырылса, кнді негізгі м зір
ойындысындаы белгілеу белгісін басу арылы орындаыз.

18. Жалпы табысты есептеуге ат ойып ж не содан кейін OK таадыз.
19. Терминдерді енгізуді басып ж не содан кейін енгізілген байланыс тізімі
9ндарына ат берііз.

20. 9айнар кзде Тізім ны текшесін ашылмалы тізімнен тадаыз.
Ескерту: @німдер мен Айлар автоматты трде салыстырылан.
21. Тізім ны лшемдерін таза табыс лшемдеріне апарып ж не содан кейін
Автоматты трін салыстыру трі ретінде тадаыз.
22. Тізім нын басып ж не содан кейін Тізім ны блігін тадаыз.
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23. 9алаларды басып ж не содан кейін 9алалар лшеміні тбірін тадаыз.
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24. Таза табысты басып ж не содан кейін Жалпы табыс блігін тадаыз.
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25. Енгізу байланысын сатау шін OK тймешігін тадаыз.
26. Есепте Енгізу терминдерін шыарып ж не Тізім ндарын Тарма дегейі
рнегіне апарыыз.

27. Есептеуді жлдызша (*) белгісін екі м нді кбейту шін теру енгізу арылы
немесе оны арапайым ойындыдан ж не арифметикалы параметрлерден
тадау арылы аятаыз.

28. OK басып ж не содан кейін н тижені м лімет дегейінде тексерііз. Мысал
келесі суретте крсетілген.
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Жеілдікті есептеу
Енді Таза табыс пен Жалпы табыс арасындаы айырмашылыты есептейді. Бл
айырмашылы берілген Жеілдікті сынады.
Ескерту: Бл мысалда Тышанны о жа м зіріндегі Жалпы нім – Таза табысты
алдын ала аныталан есебін тадай аласыз. Бл содан кейін баса лшемдердегі
барлы мшелер арылы Жеілдікке абылданады. Алайда осы лгіні зірлегендей
жаа мшелерді келешектегі жоспарлар шін Таза табыс лшемдеріне (бл осы
лгідегі нсаларды сынады) осу шін жоспарлаймыз. Сондытан оын орнына
осы блікер шін Жеілдікті есептегеннен грі енгіземіз. Текше есебін олдану
арылы есеп ауымын тек Негізгі бліктер шін ана абылданатындай етіп басара
аламыз ж не жоспарлау элементтерін дерек енгізілімі шін олжетімді етеміз.
Процедура
1. Жалпы табыс элементіні о жаын басып ж не содан кейін Енгізу тадаыз.
Жаа элемент Жеілдігіне ат енгізііз.
2. Есептеуді ауымын тзету шін тек Негізгі соы жыл мен Неізгі соы
жылды-1 белгілеіз. О жаты басып ж не Текше есебін ру тадаыз. Есеп
Жеілдігіне ат берііз.
3. Элементтерді терминдер иерархиясынан 'рнек орабына келесі есептеулерді
ру шін апарыыз:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. OK басып ж не содан кейін н тижелеу дерегіні дрыс есептелгенін тексерііз.

Жеілдік пайызын есептеу
Соысы жеілдік пайызын рамыз. Осы пайызды тарма дегейі мен біріктірілген
дегейге абылдаымыз келеді. Сондытан Текше есептеуін Есептеу ызметіні
орнына олданамыз.
Процедура
1. Жеілдік элементіні о жаын басып ж не содан кейін Енгізу басыыз. Жаа
элемент Жеілдік %-ына ат берііз.
2. Есептеуді ауымын тзету шін Жеілдік % шін тек Негізгі соы жыл мен
Неізгі соы жылды-1 белгілеіз. Тадауды о жаын басып ж не содан кейін
Текше есебін ру тадаыз. Оны Жеілдік % деп атаыз.
3. Келесі септеуді ру шін терминдер аймаынан элементтерді жылжытыыз:
=[Net Revenue]:Discount /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Тарма ж8не біріктірілгенді біріктіру тексеру орабын тадаыз.
Ке*ес: Егер осы тексеру орабын тадамасаыз, орытынды есептеледі.
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5. OK тймешігін басыыз.
6. Пішімді элементке Жеілдік % мшесіні о жаын басып ж не Пішім
жеілдігіні % дерегін тадау арылы абылдаыз. Пайызды ж не 2dp тадаыз.
Ескерту: &депкі пішім автоматты трде лшемдерге бастапы импорттан кейін
абылданады. Сондытан пішімді Негізгі соы жыл мен Негізгі соы жыл -1
екеуіне де жою керек.
7. Негізгі соы жыл элементіні о жаын басып ж не содан кейін Пішімні
негізгі соы жылын тазалауды басыыз. Осыны Негізгі соы жыл -1 шін
айталаыз.
8. Келесі сурет 9атардаы Лондон шін Жеілдік %-ыны н тижелеріні мысалын
крсетеді:

Бизнес логикасын осу
Айнымалы есептеуіні рдайым бірдей болуын ескерііз, ол Негізгі соы жыл –
Негізгі соы жыл -1 болады. Алайда, бизнес логиканы айнымалыа беруді
алаймыз. Мысалы, Жалпы німге арналан жаымсыз айнымалы бір жылдан екінші
жыла кеміді ж не жаымсыз ретінде крсетілуі тиіс. Алайда, жеілдіктен бас тарту
жаымды н тиже ретінде крінуі ммкін ж не айнамалы жаымсызды орнына
жаымды болып крсетіледі. Тлсипаттарды осы бизнес логиканы лгімізге беру
шін олдана аламыз.
Процедура
1. Лондон шін, 9атар ж не Whacky виджеттері шін лшемдерді барлыын
кру шін айта таайындау.
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Ескерту: Бл лшемдерді барлыы жаымсыз

2. Дерек ойындысында Таза табыс лшемдеріні о жаын басып ж не содан
кейін Жа*а дерек > Т#лсипат тадаыз.

3. Айнымалы шін белгілеу тлсипатына ат беріп, Тлсипат трін М8тін тріне
згертіп ж не содан кейін OK тадаыз.
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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4. Таза табыс лшеміні о аын басып ж не содан кейін '*деу.

5. @лшем деушісінде Пішім шін таырыпты о жаын басып ж не содан
кейін тізіміндегі Айнымалы тлсипаты шін белгілеуді тадаыз.

158

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

6. Тлсипатты келесі суретте крсетілгендей деіз.

7. Жабу тймешігін басыыз.
8. Айнымалы баанасында о жаты басып, Текше есептеуін ру тадап ж не
содан кейін есептеу айнымалысына ат берііз.
9. Тарма дегейі рнегінде элементтерді келесі рнекке апарыыз:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Жаымды"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Actual Last Year -1]

Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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ELSE [netrevenue.measures]:[Actual Last Year-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Тарма ж8не біріктірілгенді біріктіру тексеру белгісін рнек екеуіне де
абылданатындай етіп тадаыз.

11. OK тадап ж не содан кейін Айнымалы дерегіне жасалан серді араыз. Бл
енді келесі суретке сас болып пайда болуы ммкін.

12. Біз сонымен атар деректі біріктірілген дегейде дрыс болуын тексеруііз
керек. Деректі келесі суретте крсетілгендей етіп айта таайындаыз.
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Ке*ес: Егер белгіні дрыс абылданбаанын крсеіз. Мысалы, &ртістік
артефактілер шін жеілдік тменгі Негізгі соы жыл-1 трінен Негізгі соы
жыла алаулы ретінде тсіндіріледі. Бл сондытан осындаыдай жаымсыз
м ннен грі жаымды м н ретінде крсетіледі.
13. Дрыс белгіні абылданып жатанын тексеру шін есептеу мен
орытындылауды ретін тексеруіміз керек. Мны орындау шін Айнымалы
баанасы таырыбында о жаты басып, содан кейін Есептеу > Осы есептеуді
#*деу тадаыз.
Дрыстау дерегі келесі суретте крсетілгендей пайда болады.

Деректі крсету
Деректі дрыс крсету шін маыздыра жмыс аымын рамыз.
Процедура
1. Екінші виджетті Табыс текшесімен бірге Жеілдік талдауы ойындысымен бірге
осыыз. Деректі келесі суретте крсетілгендей етіп таайындаыз.

Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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2. 9алалар мен пікірді барлыын жасырыыз.
3. Жеілдік орытындысын келесі суретте крсетілгендей етіп крсету шін баса
виджетті осыыз.

4. М тін ораптарын иджет таырыптарына Енгізу > М8тін трлерін жоары
м зір ойындысынан тадау арылы осыыз. Аттарды енгізііз ж не содан кейін
м тіндерді жасы етіп крсету шін лкейтііз, позициясын ныайтыыз ж не
белгілеіз.

162

IBM Planning Analytics 2.0.0 нсасы: Cognos Insight

5. Орналастыру ж не таырыптар аяталан со жмыс аымыны а блігінде о
жаын басып ж не Барлы виджеттерді рсаулау трін жмыс бос орнын
тзету шін тадаыз.

6. Жмыс кеістігін айтадан сатаыз.
Аяталан жмыс кеістігі келесі суретте крсетілгендей пайда болады.
Блім 8. Cognos Insight оу ралы
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7. Cognos Insight бадарламасынан шыу.
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Блім 9. Cognos TM1 пайдаланушылары шін
IBM Cognos Insight жмыс кеістіктерін IBM Cognos TM1 серверіндегі
бадарламалар ретінде сатауа болады. IBM Cognos TM1 бадарламалар
порталындаы бадарламаа ол жеткізу шін рсаттар болса, порталдан Cognos
Insight ызметіндегі жмыс кеістігін ашуа болады.
Cognos TM1 бадарламалар порталынан жмыс кеістігін деу шін екі кй болады.
Cognos TM1 сервер кімшісі IBM Cognos Insight ішінде ол жетімді осылым
режимдерін анытайды.
Сіз жоспара лестірілген кйде немесе байланысан кйде жмыс істеу арылы не
дербес кйде жмыс жасап, айта осыланда згерістерді жаарту арылы Cognos
TM1 бадарламалар порталынан жмыс кеістігіне ол жеткізуге болады. Cognos
Insight таырыптар жолаында крсетілгенде жмыс істейтін кй. Келесі тізім
таратылан кйде, осылан кйде ж не дербес жмыс істейтін кйде сипаттайды.
;лестірілген к)й
Кптеген пайдаланушылар жмыс кеістігіні немесе жоспарды блігінде
жмыс істейтін рбір пайдаланушымен бірдей жмыс кеістігіне ол жеткізу
ажет кезде, таратылан кй пайдалы болады. Таратылан кйде жмыс
істегенде, деректерді орта Cognos TM1 сервері серверден срау бойынша
кшірмесі жасалады ж не сіз з компьютеріізде жергілікті саталан
кшірмемен жмыс жасай аласыз. Деректер траты трде сервермен
жаартылып отырады. Аятаан кезде, згертулерді орындап, серверге
згерістерді енгізу ажет.
Байланыс ан к)й
9осылан кй деректерді лкен клемімен жмыс істегенде пайдалы болады
ж не жиі деректерді тек ана кішкентай млшері жаартылады. Деректер
Cognos TM1 серверінде саталады ж не сервер деректерімен тікелей жмыс
істейсіз. Деректерді компьютеріізді дисктеріне сатай алмайсыз.
Дербес к)йде ж мыс жасау
Жмыс кеістігінде таратылан кйде жмыс істесеіз, жергілікті
компьютерде жмыс істеуді алаан кезде Cognos TM1 серверінен ажыратуа
ж не згертулерді кейінірек орындауа болады.

Cognos TM1 серверлеріндегі жоспарлар
IBM Cognos TM1 сервер кімшііз жалпы к сіпорынды жоспарды IBM Cognos
Insight жмыс кеістігінде лестіргенде сізге таайындалан жоспарды блігін
сараптай, талдай ж не жаарта аласыз.

Rлесіізді Cognos TM1 ортасына осу
Сіз Сатылым блімі, Маркетинг блімі, Дамыту блімі немесе Шыындар орталыы
сияты жоспарыызды IBM Cognos Insight блігіне деректерді енгізуііз керек.

Осы тапсырма туралы
Жоспарды рбір блігі тйін деп аталады. 9осылан немесе таратылан режимде кез
келген дегейден тйінні иесі болыыз.

© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016

165

Процедура
1. IBM Cognos Insight бадарламасын байланысан ж не лестірілген режиміндегі
IBM Cognos TM1 Applications порталын ашыыз.
тймешігін басыыз.
2. Жауапкершілік алу белгішесі
3. Деректі зерттеу ж не талдау.
4. Деректерді енгізу немесе талдау.
&кімші сізге ішінен тадайтын м ндер тізімін анытайды.
&кімші IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде амтылан кріністер
туралы кбірек м лімет беруі ммкін. Бл апаратты кру шін Аны тама ж не
одан кейін Аны таманы к#ру нысандарын араыз. &кімші Cognos TM1
Performance Modeler ішіне анытама м тінін оспаан болса, Аны таманы к#ру
тілатысу терезесі бос болады. Егер сіз Cognos TM1 серверіне осылмаан
болсаыз, Аны таманы к#ру параметрі Аны тама м зірінен ол жетімсіз
болады..

Деректерді Cognos TM1 ішінде са тау ж$не алпына
келтіру
IBM Cognos Insight ішінде лесіізді басалармен орта пайдалану шін, згертулер
жасау кезінде з лесіізді сатаыз. Сатау кк тспен блектенген жеке
згертулеріізді алуа ж не оларды дерекорды блігі жасауа ммкіндік береді.
Жоспара кіру рсаты бар ріптестерііз сізді лесіізді кре алады. Барлы
згертулерді соы саталан деректерге айтарыыз келсе, барлы деректерді
ысырыыз.

Процедура
1. Oлесті згерістер жасау барысында басалармен орта пайдалану шін, Са тау
тймешігін басыыз.
белгішесі
Са тау белгішесі деректерді згерткенде немесе енгізгенде іске осылады.
2. Соы саталан деректерді айтару шін виджет 8рекеттері белгішесі
тймешігін ж не Барлы деректерді айта алпына келтіру тймешігін
басыыз.

Rлесті Cognos TM1 ортасында жіберу
IBM Cognos TM1 кімшісі растау бадарламасын олданан кезде, IBM Cognos
Insight ішіне деректерді енгізііз, сосын лесіізді соы нсасы ретінде жіберііз.
Жіберу рекеті деректі лыптайды.

Процедура
Oлеспен аятайтын кезде Жіберу белгішесі
тймешігін басыыз.
Осы Жіберу белгішесі барлы згертулер саталанда ана іске осылады.

Н$тижелер
Сараптаушы сізді лесіізге меншік трін алып, оны арап шыа алады.

Cognos TM1 ортасында жіберуден бас тарту
Жіберілім арап шыуа дайын. Сарапшы ретінде, соы саталан згерістерді IBM
Cognos Insight ішінде кре аласыз. Нате деректерді бекітпесеіз, жіберілімнен бас
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тарта аласыз. Бл дегеніміз баса пайдаланушы жіберілімні меншік трін алып,
ажет тзетулерді жасай алады деген маына береді.

Процедура
1. Жіберілімді арап шыуа ашыыз.
2. Сізге жіберілген деректі зерттеіз ж не талдаыз.
3. Жіберілген згертулерді малдамайтын болсаыз, Бас тарту белгішесі
тймешігін басыыз.

Крсеткіштер жйесі виджеттері
Крсеткіштер жйесіні виджеттері IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында жасауа болатын нысандар. Cognos TM1 серверіне осыланда,
крсеткіштер жйесіні виджеттерін IBM Cognos Insight жмыс кеістіктеріне
осуа болады.
Крсеткіштер жйесі виджеттеріне Cognos Insight жмыс кеістігіне осуа болатын
келсі нысандарды амти алады: сер ету диаграммалары, стратегиялы карталар,
тешелетін диаграммалар, тарихи диаграммалар.

Диаграмма а $сер ету
Диаграммаа сер ету ш трлі крсеткіштерді арасындаы арым-атынастар
аныталады: сер ететін крсеткіштер, кезелген крсеткіштер ж не есер етілген
крсеткіштер.
Бл рбір крсеткішті орындау жолын крсететін бадар шамдарды олданады.
Сары ромб бейтарап м ндерді, жасыл дгелектер о м ндерді ж не ызыл
тртбрыш теріс м ндерді крсетеді. Оан оса рбір бадар шам — баыт
крсеткіші. Крсеткілерді лайтуды немесе азайтуды крсетеді ж не тере ешбір
згеріс орын алмаанын крсетеді.
&сер ету диаграммасындаы жол м ндері серді о, теріс немесе аныталмаан
екендігін крсетеді.
Келесі таба сер ету диаграммасыны мысалы болып табылады.
v Кезелімді крсеткіш - 9ызметкер сауалы.
v 9ызметкер сауалы крсеткішіні кйі - "Орташа м н" ж не тренді "Жасаран"
болып табылады.
v Кезелімді метрика мына екі метрикаа сер еткен: Алынан демалыс кндері ж не
Оыту кндері.
v Алынан демалыс кндері метрикасы кезелімді метрикаа о сер етеді.
v Оыту кндері метрикасыны кезелімді метрикаа сері наты емес.
v Кезелімді метрика 9ызметкер жмысты аяталуы метрикасына кері сер етеді.
Ке*ес: сер ететін немесе метрика арылы сер етілетін метрикалар туралы
деректерді арау шін метрика жанындаы Шыарып алу белгішесін басыыз.
Виджетті жалпы шолу аймаында Б8рін шыарып алу ж не Б8рін тасалау
белгішелерін пайдалану арылы барлы метрикаларды шыарып алуа немесе барлы
метрикларды тасалауа болады.
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Сурет 11. ;сер ету диаграммасыны мысалы

Стратегиялы карта
Стратегиялы картада бизнесті келешек ммкіндіктері ж не масаттары, ызыл,
сары ж не жасыл бадаршаммен крсетілетін о ж не теріс німділік болады.
Перспективалар
Перспективалар — іскери масаттарды топтау шін олдануа болатын іс
айматары. Стратегиялы картаны жасаан кезде, осы трт перспектива
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында депкі бойынша
амтылады: аржылы, ттынушы, ішкі бизнес процестері ж не оу ж не су.
@з перспективаларыызды да жасауа болады.
Ма саттар
Масаттар — рбір перспективада болатын жеке масаттар. Келесі мысалдаы
аржы перспективасы екі масатты амтиды: су пайдасы ж не тменгі
аымдаы шыындар.
Ке*ес: Нысана мезерді апаран кезде, сол нысандаы метрикалар
крсетіледі. Сол жерде метрикаларды бірін ну арылы жмыс
кеістігіндегі деректерді сзуге болады.
Бадар шамдар
Бадар шамдар масатты немесе перспективаны орындалуын крсету шін
масаттарда ж не перспективаларда крсетіледі. Сары ромб бейтарап
м ндерді, жасыл дгелектер о м ндерді ж не ызыл тртбрыш теріс
м ндерді крсетеді.
Масаттаы жеке крсеткіштер бадар шамдар мен сандар арылы
крсетіледі. Келесі мысалдаы тменгі ымдаы шыындар масаты бадар
шамдары бар ш крсеткішті амтиды: бір жасыл дгелек жарнамалауды, бір
сары ром жалаыларды ж не бір ызыл тртбрыш арты шыындарды
крсетеді.
Осы бадар шамдар масатты бадар шамында жинаталан, ол жалпы
масатты орындалуын крсететін масат таырыбыны жанында
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орналасан. Келесі мысалда тменгі аымдаы шыындарды жанындаы
жасыл дгелек масатты жалпы отайлы орындалатынын крсетеді.
Масатты бадар шамдар бкіл перспективаны орындалу жолын крсететін
рбір перспектива шін жинаталан. Келесі мысалда аржы
перспективасыны жанындаы сары ромб перспективаны жалпы бейтарап
трде орындалып жатанын крсетеді.
Келесі тада стратегиялы карта мысалы болып табылады. Бл мысал наты Cognos
Insight бадарламасында крсетілетінді крсетпейді. Осы мысалда мына элементтер
крсетілген:
v Мнда трт перспектива бар: 1. 9аржылы, 2. Ттынушы, 3. Ішкі процестер, 4.
Оу & Инновация.
v 9аржылы перспективаны кйі Орташа м н болып табылады. 9аржылы
перспективада мына масаттар болады:
– Табысты суі масатыны кйі мына метрика м ндерімен орташа м н болып
табылады:
- Шыындар метрикасыны кйі орташа м н болып табылады.
- Пайда метрикасыны кйі орташа м н болып табылады.
– &рекетті тменгі ндары масатыны кйі мына метрика м ндерімен "@те
жасы" болып табылады:
- Жмыса абылдау цикілі метрикасыны кйі "@те жасы" болып табылады.
- @нім ны метрикасыны кйі орташа м н болып табылады.
- &кімші ны метрикасыны кйі "Нашар" болып табылады.
v Ттынушы перспективасыны кйі "@те жасы" болып табылады. Ттынушы
перспективасында мына масаттар болады:
– Бренд туралы м ліметтерді жетілдіру масатыны кйі "@те жасы" болып
табылады.
– Есте аларлы сатып алу т жірибесі масатыны кйі мына метрика м ндерімен
"@те жасы" болып табылады:
- 9ызметкерлер оуыны ны метрикасыны ны "@те жасы" болып
табылады.
v Ішкі процесс перспективасыны кйі "@те жасы" болып табылады. Ішкі процесс
перспективасында мына масаттар болады:
– Жеткізуші процесін жетілдіру масатыны кйі "@те жасы" болып табылады.
– Бренді басару процесін жетілдіру масатыны кйі "@те жасы" болып
табылады.
– Жеткізу тізбегін жетілдіру масатыны кйі "@те жасы" болып табылады.
v Оу & Инновация перспективасыны кйі орташа м н болып табылады. Оу &
Инновация перспективасында мына масаттар болады:
– Табысты суі масатыны кйі "@те жасы" болып табылады.
– 9ызметкерді дамыту масатыны кйі мына метрика м ндерімен орташа м н
болып табылады:
- @нім ны метрикасыны кйі орташа м н болып табылады.
- Шыандар метрикасыны кйі "Нашар" болып табылады.
v Масаттар крсетілгендегідей осылады:
– Ттынушы перспективасындаы бренд туралы м ліметтерді жетілдіру аржы
перспективасындаы табысты су масатына осылан.
– Ттынушы перспективасындаы бренд туралы м ліметтерді жетілдіру оу &
инновация перспективасындаы табысты су масатына осылан.
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– Ішкі процесс перспективасындаы брендті басару процесін жетілдіру масаты
оу & инновация перспективасындаы ызметкерді дамыту масатына
осылан.
– Ішкі процесс перспективасындаы жеткізу тізбегін жетілдіру масаты
ттынушы перспективасындаы есте аларды сатып алу т жірибесіне осылан.
– Оу & инновация перспективасындаы ызметкерді дамыту масаты ішкі
процесс перспетивасындаы брендті басару процесін жетілдіру масатына
осылан.
– 9аржы перспективасындаы рекетті тменгі ндары масаты аржы
перспективасыны табысты су масатына осылан.

Сурет 12. Стратегиялы$ картаны мысалы

Тешелетін диаграмма
Диаграмма Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында диаграмма жасаан
кезде, деректерді негіздерін оюа болатын згермелі ді амтиды. Бл
диаграммалар лшемдерді, бадар шамдарды ж не бадар крсеткіштерін амтиды.
@згермелі диаграммалар негізгі лшем деп аталатын кемінде бір лшемді амтиды
ж не деректерді иылыстарын крсететін деректер негіздерін береді. Келесі мысалда
негізгі лшем екі крсеткішті амтитын крсеткіштер лшемі: пайда ж не сату
клемі. 9осымша лшем — география. @згермелі диаграмма крсеткіштер мен
географиялы орындар арасындаы иылыстарды крсететін деректерді крсетеді.
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@згермелі диаграммалар крсеткіштерді лшеммен иылысу жолын анытайтын
бадар шамдарды да амтиды. Сары ромб бейтарап м ндерді, жасыл дгелектер о
м ндерді ж не ызыл тртбрыш теріс м ндерді крсетеді. Бадар шамдар
жанындаы бадар крсеткіштері рекеттерді жетілдірілетінін немесе
абылданбайтынын крсетеді. Келесі мысалда Италиядаы сату клемі о, біра ол
абылданбайды.
Келесі таба тешелетін диаграмма мысалы болып табылады. Бл мысал наты
Cognos Insight бадарламасында крсетілетінді крсетпейді. Осы мысалда мына
элементтер крсетілген:
v Бл диаграмма фон суретінде лемдік картаны пайдаланады.
v Диаграммада 12 деректер нктесі бар:
– Табыс кйі - Канада деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді "Жасаран"
болып табылады.
– Табыс кйі - Франция деректер нктесі "Нашар" ж не тренді "Жасаран" болып
табылады.
– Табыс кйі - 9рама Штаттарды деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді
"Жасаран" болып табылады.
– Табыс кйі - Италияны деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді "Жасаран"
болып табылады.
– Табыс Кйі - Oндістанны деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді
"Жасаран" болып табылады.
– Табыс кйі - Австралияны деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді
"Жасаран" болып табылады.
– Табыс кйі - Бразилияны деркетер нктесі "Орташа м н" ж не тренді
"Нашарлаан" болып табылады.
– Пайда кйі - Солтстік Американы деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді
"Жасаран" болып табылады.
– Пайда кйі - Еуропа деректеріні нктесі "Орташа м н" ж не тренді
"Нашарлаан" болып табылады.
– Пайда кйі - Отстік Американы деректер нктесі "Орташа м н" ж не тренді
"Нашарлаан" болып табылады.
– Пайда кйі - Австралияны деректер нктесі "Орташа м н" ж не тренді
"Жасаран" болып табылады.
– Пайда кйі - Азияны деректер нктесі "@те жасы" ж не тренді "Жасаран"
болып табылады.
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Сурет 13. ,згермелі диаграмманы мысалы

Тарихи диаграмма
Тарихи диаграмма метрика шін деректер баан диаграммасын крсетеді. &депкі
жадайда, бл рбір уаыт кезеі масатты м ніне арсы наты м нді салыстырады,
ж не абылданан тзімділік млшеріне сай екенін крсетеді. Кезелім жолаын
жылжыту арылы, уаыт кезедері крінетін ауымын згерте аласыз, ж не
егжей-тегжейлілік дегейін лкейте не азайта аласыз.
Жолаа мезеген кезде, бадар шамдары ж не тренд индикаторлары сияты
рамындаы м ндер егжей-тегжейлі крсетіледі. Бадар шамдары метрика шін
німділік лгісіне сай кйін крсетеді. Мысалы, егер де німділік лгісі Ма сатты
де*гейден жоары орнатылан болса, кйі келесіні бірі болуы ммкін:
v Жасыл тсті шеберлер те жасы німділік крінісі - наты м н масатты м нге
те немесе асып тседі.
v Сары тсті ромбтар орташа німділік крінісі - наты м н масатты м ннен тмен,
алайда абылданан тзімділік шекарасында.
v 9ызыл тсті шаршылар нашар німділік крінісі - наты м н масатты м ннен
тмен, ж не абылданан тзімділікке де сай емес.
Тренд индикаторлары алдыы уаыт кезеімен салыстыранда німділік
лаюын,азаюын не бір алыптылыын крсетеді. Тарихи диаграммадаы бастапы
жол секілді алдыы уаыт кезеі ол жетімсіз болан кезде, ешбір тренд апараты
крсетілмейді.
Келесі мысал табыс деректері сегіз айына кезелімді тарихи диаграмманы крсетеді.
Апан 2013 зге рбір ай шін, жалпы табыс німділігі орташа дегейде. Апан 2013
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кезелім жасай отырып, німділік тмендігін кре аласыз, ж не 9атар 2013
салыстыранда тренд азаюы байалады.

Сурет 14. Тарихи диаграмманы мысалы

Крсеткіштер жйелерін осу
IBM Cognos TM1 серверінеIBM Cognos Insight бадарламасында осыланда, жмыс
кеістігінде IBM Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жасалан
крсеткіштер жйесін круге ж не пайдалануа болады.

Осы тапсырма туралы
Cognos TM1 Performance Modeler бадарламасында жасалатын, Cognos Insight
мазмн аумаында крсетілетін, К#рсеткіштер ж)йесі алтасында, ол Cognos TM1
Performance Modeler бадарламасыны К#рсеткіштер ж)йесі алтасындаы бірдей
мазмн болады. Бл крсеткіштер жйелерін жмыс кеістігінде баса текшелермен
бірдей олдануа болады: оларды кенепке сйреп апарып, крсетілген деректерді
басару.
Cognos Insight бадарламасында крсетілетін нысандар Cognos TM1 Performance
Modeler бадарламасында крсеткіштер жйесін анытау жолына байланысты
болады. Келесі диаграммаларды ол жетімді болуы ммкін:
v &сер ету диаграммасы
v Стратегиялы карта
v @згермелі диаграмма
v Тарихи диаграмма
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Жмыс кеістігіндегі крсеткіштер жйесі виджеттері автоматты трде бір-бірімен
ндестіріледі, сондытан бір виджеттегі деректерді згертсеіз, баса виджеттерде
крсетілетін деректер де згертіледі. Мысалы, айас кестеде крсетілетін
крсеткіштер текшесі виджеті мен жмыс кеістігіндегі диаграмма крсеткіштер
арылы, ай арылы сату клемін крсетеді. Сондай-а, бірдей деректерді р трлі
жолмен крсететін стратегиялы картадаы жмыс кеістігінде. Айас кестеде ж не
тек ана атар айыны деректерін крсету шін диаграммаларда крсетілетін
деректерді сзген кезде, стратегиялы карта да атар айы шін деректерді ана
крсету шін згертіледі.

Процедура
1. Мазмн аумаынан Текшелер алтасынан немесе К#рсеткіш ж)йелері
алтасыны нысанын жмыс кеістігіне апарыыз.
Ке*ес: Мазмн аумаында оларды екі рет ну арылы нысандарды жмыс
кеістігіне осуа да болады.
2. Крсеткіштер жйесі нысанында крсетілетін деректерді сзу шін, виджет шолу
аймаындаы тізімдегі р трлі элементті тадаыз.
3. Баса виджеттермен виджетті деректеріні ндестірілуін тотату шін, мазмн
;ндестіру блімін ашып, ндестіру параметрлерін тадау шін
блігіндегі
виджетті тінтуірді о жа тймешігімен ныыз.
4. Крсеткіштер жйесіні блігі туралы толы деректерді арау шін ;лкейту
белгішесін ныыз.
Ескерту: Ірілеу белгішесі тарихи диаграммаа ол жетімсіз келеді. Оны орнына,
кезелім жолаы кмегімен ірілей аласыз.

Сырт ы деректерді жоспар а импорттау
IBM Cognos Insight бадарламасына IBM Cognos TM1 бадарламасынан осылан
немесе таратылан кйде кіргенде, деректерді жоспара компьютерде ASCII
файлынан импорттауа болады.
Компьютердегі бастапы файла жергілікті сілтемені жасау шін жоспара жергілікті
деректерді осыыз. Бл сілтеме жергілікті файлдаы баандарды Cognos Insight
бадарламасында жмыс істейтін текшедегі лшемдерге трлендіреді. Одан кейін,
жергілікті сілтемені іске осанда, бастапы файлдан алынатын деректерCognos
Insight бадарламасында жмыс істейтін айас кестеде крсетіледі.
Cognos Insight текшесіні рылымына згерістер жасау шін осы дісті олдана
алмайсыз. Мысалы, бл діс лшемдерді оспай немесе жоймай, бар лшемдердегі
деректерді жаартуды ана осады.
Шектеу: Жоспар жауапкершілік трі бадарламасы немесе бекіту трі бадарламасы
болан кезде, деректерді жоспара ана импорттауа болады.

Процедура
1. Деректерді алу м зірінен ]яшы деректерді импорттау тймешігін басыыз.
2. Деректерді алу терезесінде жаа жергілікті сілтемені жасау шін, Жа*а
тймешігін басыыз.
3. Жасалатын жергілікті сілтеме шін атауды енгізііз. Сілтемені аты
байланысатын текшені анытау ажет.
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4. Жасалатын сілтеме шін сипаттаманы енгізііз. Сілтемені сипаттамасы
байланысатын текше мазмнын сипаттау ажет.
5. Деректер к#зіні* т)рі тізімінде ASCII тймешігін басыыз. ASCII файлдары —
аымдаы уаытта ана олдау крсетілетін файл трі.
6. Келесі тймешігін басыыз.
7. Ма сатты к#рініс тізімінде деректер импортталатын текшені тадап, Келесі
тймешігін басыыз.
8. айнар к#з рісінде, кп нкте (...) тймешігінен басыыз, импорттаыыз
келегн файла апарыыз ж не файлды ашыыз.
9. 9ажет болса, м ндерді блектелу жолы мен м тінді анытаушыны амтитын
бастапы файл туралы толы деректерді згертііз. Алдын ала ара шыу
аумаына импортталатын деректерді крсетііз.
10. 9осымша: Жолда импорттауды бастау рісінде жол санын згертііз.
11. Баан таырыптарын амтитын жолды анытау шін, Жолды олданып
баандарды айта атау рісінде жол санын енгізііз.
12. @лшемдер ретінде трленетін баандар трін крсету шін, баандарды тадап,
'лшем тймешігін басыыз. Текшедегі бар лшемге трленбейтін кез келген
жолды немесе баанды м ндер ретінде импорттаыз. Баан атаулары Бастап ы
#лшемдер тізімінде крсетіледі. Текшеде брыннан бар лшемдер Ма сатты
#лшемдер тізімінде тізімделеді.
13. Келесі тймешігін басыыз.
14. ASCII файлындаы баандарды Cognos Insight текшесіндегі масатты
лшемдерге келесі жолмен трлендірііз:
v @лшемдерге баандарды олмен трлендіру шін, Ма сатты #лшемдер
тізіміндегі лшемді тадап, трленетін Ма сатты #лшемдер тізімінде лшемді
тадап, Т)рлендіру тймешігін басыыз.
v @лшемдерді атауларын олданып лшемдерге баандарды автоматты трде
трлендіру шін, Барлыын т)рлендіру тймешігін басыыз. С йкестігі жо
кез келген лшемдер Бастап ы #лшемдер немесе Ма сатты #лшемдер
тізімдерінде алады. Т)рлендірілген бастап ы #лшемдер немесе
Т)рлендірілген ма сатты #лшемдер тізімінде лшемдерді тадаан
кезде,М)шелерді арап шыу ауымдары бастапы ж не масат лшемдердегі
элементтерді крсетеді.
v Бар трлендіруді деу шін, келесі рекеттерді орындаыз:
a. Т)рлендірілген бастап ы #лшемдер тізімінде элементті тадап, '*деу
тймешігін басыыз.
b. Баандарды лшемдерге олмен трлендіру шін, олмен т)рлендіру
параметрін тадап, Бастап ы элементтер ж не Ма сатты элементтер
тізімдерін тадаызда да, осу тймешігін басыыз.
c. Баан таырыптарыны блігін ана олданатын баандарды салыстыру
шін, Баыны* ы жол тймешігін басып, олданылатын табаларды
анытаыз. Мысалы, атар сияты бастапы файл толы ай аттарын
амтитын болса ж не масатты текше а сияты ш ріпті ай кодтарын
амтитын болса, тек ана бастапы элементтердегі ай аттарыны алашы
ш табасын ана тадау шін баыныы жолды олдануа болады.
15. Келесі тймешігін басыыз.
16. Баана трлендірілмейтін масатты лшемді трлендіру шін, Ма сатты
#лшемдерді т)рлендірмеу тізіміндегі масатты лшемді тадап, ол жетімді
тізімді крсеткілерді олданыпамтылан тізімге жылжытыыз.
17. Ая тау тймешігін басыыз.
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18. Жергілікті сілтемелер тізімінде жасалан сілтемені нып, Іске осу тймешігін
басыыз.
19. Деректерді алу тізіміндегі баса пайдаланушылара жіберу шін жергілікті
сілтемені сатау шін, Бас аша са тау тймешігін басыыз. Мысалы, текшеге
кестеден деректерді импорттасаыз, біра баса ызметкерлерді оларды
кестелерімен бірдей орындаанын білсеіз, баса ызметкерлер оларды
жергілікті файлдарымен бірдей трлендірулерді олдана алатындай жергілікті
сілтемені сатайсыз.

Н$тижелер
Бастапы деректер мен масатты деректер с йкес болмаса, деректерді с йкес
келмейтінін айтатын ате хабар крсетіледі.
Деректер с йкес келсе, импортталан деректер кк айас кестеде крсетіледі. Енді
деректерді орындап, импорттауды орындаыз.

&атысты деректерді арап шы у
Текшеде сілтемелер аныталса, осылан немесе таратылан режимде IBM Cognos
Insight бадарламасында жмыс істеген кезде, баса текшедегі осымша апаратты
арап шыу шін текше бойынша толы деректерді арап шыыыз.
IBM Cognos TM1 кімшілері сілтемелерді бір текшеден баса текшеге IBM Cognos
TM1 Performance Modeler бадарламасында жасайды. Бл сілтемелер баса текшедегі
атысты деректерді анытайды. Cognos Insight пайдаланушылары Cognos Insight
жмыс кеістігінен атысты деректерді арап шыуа болады.
Мысалы, Cognos Insight бадарламасындаы жобаа лес оссаыз, айас кесте кн
бойынша нім сызыы арылы сату клемін крсетеді. А німі 2012 Q4 ішіндегі те
тменгі пайда болса, онда А німі мен 2012 Q4 німіні иылысындаы яшы
туралы толы деректерді сраыз. &кімші жмыс істеп отыран текшеге сілтемені
оу туралы деректері бар текшеге жасаан. А німі мен 2012 Q4 німіні
иылысындаы яшы туралы толы деректер сралан кезде, 2012 жылы орын
алатын рбір сатулар кілдерін оыту курсыны саны туралы апаратты амтитын
терезе крсетіледі. Жаа сатуларды бадарламалы жасатамасы жйесін йрену
шін барлы сатулар кілдері 2012 жылды араша айында екі апта уаытын
блетінін кресіз. Бл сол тосан шін тменгі сату клемін тсіндіреді.

Процедура
Cognos Insight бадарламасындаы атысты деректерді арап шыу шін айас
кестедегі яшыты тінтуірді о жаымен басып, М8лімет алу тймешігін алыыз
ж не жылжу шін текше атауын басыыз. 9ол жетімді текшелер Cognos TM1 кімші
келесіге сілтемелерді анытаан текшелер болып табылады. 9атысты деректер жаа
терезеде крсетіледі.

Cognos TM1 жйесінен дербес жмыс істеу
IBM Cognos Insight бадарламасында таратылан кйде жмыс істегенде,
компьютердегі жмыс кеістігіне згертулер жасау шін IBM Cognos TM1
жйесінен ажыратып, одан кейін кейінірек згертулерді жасаыз.
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Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасын IBM Cognos TM1 бадарламалар порталынан бастаан
кезде дербес жмыс істеу ол жетімді болады.

Осы тапсырма туралы
Сіз Cognos TM1 server серверіне згерістерді сатай алмайтыныызды білгенсеіз,
жмыс кеістігін иелікке алып, Cognos Insight жйесін дербес кйде жмыс істеу деп
орната аласыз.
Мысалы, еш Интернет балансы жо аймата жмыс істеуді жоспарлаанда, жергілікті
кшірмені сатай аласыз, содан кейінCognos Insight бадарламасын желіден тыс
жмыс істеу шін орнатыыз. Жергілікті кшірмемен серверден байланыстан
ажыратылан кезде жмыс істей аласыз. Кейін айта осыланда жмыс кеістігіне
жасаан барлы згерістерді Cognos TM1 server серверіне сатай аласыз.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Дербес ж мыс істеу тймешігін басыыз.
Дербес к)йде ж мыс жасау м зір элементіні жанында анатша пайда болады.
2. Cognos TM1 серверіне айта байланысыыз келсе, >рекеттер белгішесін, содан
кейін Желіден тыс ж мыс істеу тймешігін басыыз. Дербес к)йде ж мыс
жасау м зір элементіні жанында анатша жоалады, бл сіз байланысаныызды
білдіреді.
тймешігін басу арылы сатаыз.
3. @згертулерді Са тау белгішесі
Сізді деректеріізді сервердегі деректермен біріктіріледі.

Жмыс кеістіктерін Cognos TM1 пайдаланушысы ретінде жою
Бдан былай IBM Cognos Insight жмыс кеістігі ажет болмаса, жмыс кеістігін
ж не деретерді компьютерден жойыыз.

Процедура
Жмыс кеістігін компьютерге сатасаыз, жмыс кеістігін немесе CDD файлын
компьютерден жойыыз. CDD файлы жмыс кеістігінде лгіні ж не деректі,
сондай-а, жмыс кеістігіні орнын амтиды.
Есте са та*ыз: Cognos Insight жмыс кеістіктеріндегі пайдаланушы деректері
жмыс кеістіктіріні зінен блек саталан. Пайдаланушы деректерінде тіркеу
файлдары, таырыптар, соы жмыс кеістіктеріні PNG файлдарын ж не жмыс
кеістігін жасаан немесе згерткен кезде жасалан Cognos TM1 текшелері болады.
Деректерді жалыз жмыс кеістігінен жоюа болмайды. Барлы
пайдаланушыларды деректерін бірден жоюа болады. Осы пайдаланушы деректерін
жою керек болса, мысалы Cognos Insight бадарламасын орнатан кезде, ортадан
.CognosInsight алтасын жойыыз:
v Microsoft Windows XP амалды жйесінде: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 амалды жйесінде: C:\Users\user name\.CognosInsight

Блім 9. Cognos TM1 пайдаланушылары шін
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Блім 10. Cognos TM1 $кімшілері шін
IBM Cognos TM1 серверлеріні кімшілері пайдаланушылара IBM Cognos Insight
жмыс кеістіктеріндегі деректермен жмыс істеуге ммкіндік беру шін
бадарламаларды орналастыра алады.
Егер растырушы IBM Cognos TM1 Performance Modeler немесе IBM Cognos TM1
Architect бадарламаларындаы кріністерді анытаса, ал сіз делетін бадарлама
жарияласаыз, IBM Cognos TM1 server серверіндегі барлы кріністер
бадарламаны блігі ретінде осылады.
Ма*ызды: &депкі "Барлы" крінісі Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында жасалан Cognos Insight бадарламасында ол жетімсіз келеді.
Егер бадарлама делмейтін болса, тек орналасуды згерте аласыз.
@делетін бадарламалар туралы толы апарат алу шін, TM1 Performance Modeler
жаттамасын араыз. @німіізге арналан жаттаманы ж не IBM білім орталыы
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) ішінен атынастыра аласыз.

Cognos TM1 жйесіне осылу
IBM Cognos TM1 кімшілері Cognos TM1 жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан лшемдер мен текшелерді импорттау, жмыс кеістігін жариялау
немесе жоспара лес осу шін осыла алады.

Бастаудан брын
Тек Cognos TM1 кімшілері ана Cognos TM1 жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан осыла алады.

Осы тапсырма туралы
Cognos TM1 Architect ж не IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде жасалан
барлы кріністер мен бадарламалар пайда болады.
Ма*ызды: &депкі "Барлы" крінісі Cognos TM1 Architect бадарламасында
жасалан Cognos Insight бадарламасында ол жетімсіз келеді.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін нып
, одан кейін IBM Cognos TM1 параметріне
осылу тймешігін басыыз.
2. IBM Cognos TM1 URL ж)йесінде URL мекен-жайын крсетііз. URL
мекен-жайында регистірді лкен-кішілігі ескеріледі.
3. Крсетілген жйе шін тіркелгі м ліметтеріізді енгізііз.
4. Келесі тймешігін басыыз.
5. Жоспарлау сервері мен бадарламаны тадаыз, сондай-а, бадарламаны
атысушы немесе арап шыушы кріністеріні айсысына осылатыныызды
тадаыз.
6. Ая тау тймешігін басыыз.
© IBM Corporation авторлы ытары 2012, 2016

179

Жмыс кеістіктерін Cognos TM1 ба дарламасына жариялау
Жмыс кеітігін IBM Cognos Insight бадарламасынан жариялау жмыс
кеістігіндегі деректерді IBM Cognos TM1 серверіне кшіреді ж не бадарламаны
IBM Cognos TM1 бадарламалар порталында жасайды.

Бастаудан брын
Cognos TM1 кімшілері ана жмыс кеістігі мазмнын Cognos TM1 бадарламасына
жариялай алады. Бар жмыс кеістігін айта жарияласаыз, жаартылатын кріністі
ж не бадарламаны тадау арылы Cognos TM1 серверіне осылыыз. Жмыс
кеістігін бірінші осусыз жариялау арылы жаарту рекетін жасасаыз, бір текшені
пайдаланып, екінші бадарламаны жасайсыз ж не тексеріс логикасы с тсіз
аяталанын крсететін ате туралы апарат аласыз.
9осылымдарды IBM Cognos Express ішіне ж не IBM Cognos TM1 ішіне (Мені*
те*шелімдерім ішінде) сатай ж не жасай аласыз. 9осымша апарат алу шін,
“Cognos Insight басымдытары” бетте 13 ішін араыз.

Осы тапсырма туралы
Ма*ызды: Жмыс кеістігін Cognos TM1 серверіне жариялаыыз келсе, “Жмыс
кеістігін кп дегейлі Cognos TM1 серверіне жариялау” бетте 182 блімін араыз.
Жмыс кеістіктерін жане текшелерді жариялаан кезде, Cognos TM1 серверіне кіре
алатын баска пайдаланушылар жмыс кеністіктеріізге IBM Cognos TM1 Applications
порталы арылы кіре алады жане олармен Cognos Insight ішінде жумыс іистей алады.
Негізгі деректер Cognos TM1 server серверінде саталады ж не Cognos Insight
жйесі серверге осылу шін пайдаланылады.
Шектеу: &депкі бойынша, Cognos Insight жйесі 10-нан арты Cognos TM1 servers
серверлері бір уаытта іске осыланда жарияламайды. Бл тешелім
пайдаланушыларды жйе ресурстарын шамадан тыс жктеуден алдын алады.
Тменде крсетілген пішін Cognos Insight бадарламасынан жариялауа арналан
жмыс кеістігін крсетеді. Жмыс кеістігін Cognos Insight бадарламасынан
Cognos TM1 серверіне жариялау жмыс кеістігіндегі деректерді Cognos
TM1серверіне кшіреді ж не бадарлама IBM Cognos TM1 Applications порталына
осылады.
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Сурет 15. Ж мыс кеістіктерін Cognos TM1 бадарламасына жариялау

Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Жариялау тймешігін басыыз. Егер сіз жаа
жмыс кеістігін жарияласаыз, Cognos Insight жйесі жаластырмас бpын
жмыс кеістігін сатауа шаырады.
АБАЙЛАLЫЗ:
Жариялау т)ймешігін бас анда сіз жасаан кез келген #згертулер бар ж мыс
ке*істігіне са талады.
2. Жариялау параметрін тадаыз.
3. IBM Cognos TM1 ж)йесіні* URL мекен-жайы рісінде пайдаланылатын
Cognos TM1 жйесін крсетііз.
4. Крсетілген жйе шін тіркелгі м ліметтеріізді енгізііз. Егер Cognos TM1
Application сервері Cognos Access Manager бадарламасын пайдаланса, сіз
аты-жні крсетілмеген пайдаланушы немесе баса пайдаланушы ретінде кіре
аласыз.
5. Жасаыыз келетін Cognos бадарламасыны атын крсетііз.
Назар аудары*ыз: Бадарлама аты бірегей болу керек.
6. 9осымша: Егер жауапкершілік бадарламасыны трін жариялаыыз келсе,
деректерге атынасты басаратын лшемді тадаыз. Егер сіз орталы бадарлама
трін жариялаыыз келсе, лшем тадамаыз.
Жауапкершілік бадарлама трі бизнесті рылымы сияты есеп беру
рылымына негізделеді. Ол згермелі болжамдар немесе здіксіз жоспарлау
процесі сияты аныталан аяталу кнін амтымайды. Бл бадарламаны
лыптау ммкін емес.
Орталы бадарлама трі орталы жоспарлау не талдауды блісетін кішігірім
пайдаланушылар тобымен пайдаланылады.
Бадарлама трлері туралы осымша апаратты Блім 10, “Cognos TM1 кімшілері
шін”, бетте 179 блімінен араыз
7. Тадауларыызды карап шыу шін Келесі тймешігін басыыз.
Блім 10. Cognos TM1 кімшілері шін
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8. Жмыс кеістігін жариялауа дайын боланда, Ая тау тймешігін басыыз.

Жмыс кеістігін кп дегейлі Cognos TM1 серверіне
жариялау
Жариялау ж не Жариялау мен тарату параметрлері IBM Cognos Insight
бадарламасында IBM Cognos TM1 бадарламалар серверімен бірдей компьютерде
деректерді орналастырады. Егер IBM Cognos TM1 деректерін Cognos TM1
Applications серверінен т уелсіз деректер дегейіне жариялауды аласаыз, IBM
Planning Service Archive опциясын жмыс кеістігін жариялаан кезде
пайдаланыыз.

Бастаудан брын
Cognos TM1 кімшілері ана жмыс кеістігі мазмнын Cognos TM1 бадарламасына
жариялай алады.

Осы тапсырма туралы
Егер Cognos TM1 сервері Cognos TM1 Applications сервері сияты сас
компьютерінде болмаса, Жариялау немесе Жариялау ж8не ;лестіру опцияларын
олданан кезде, тменде крсетілген ате туралы хабарды алуыыз ммкін:
Серверде иыс жадай орын алды. Жйе Zкімші^ізбен байланысы^ыз.
:java.lang.IllegalArgumentException: Осы файл: \bin64\tm1s.exe жо.

Осы атені пайда болу себебі Жариялау ж не Жариялау ж8не ;лестіру
опциялары срауларды Cognos TM1 Application сервері Cognos TM1 серверін іске
осу шін жасайды ж не мына сраулар текCognos TM1 сервері Cognos TM1
Applications сервері сияты сас компьютерінде болса ана орындалады.
Тменде крсетілген адамдарды жариялаан кезде немесе жмыс кеістігін кп
дегейлі Cognos TM1 серверін бірінші рет жариялаанда ж не лестіргенде
пайдаланыыз. Жмыс кеістігіне арналан жаартуларды жасау керек кезде, Cognos
TM1 серверіне байланысыыз, содан кейін жариялай аласыз немесе мына адамдарды
орындамастан жариялай да лестіре де аласыз.
9осылымдарды IBM Cognos Express ішіне ж не IBM Cognos TM1 ішіне (Мені*
те*шелімдерім ішінде) сатай ж не жасай аласыз. 9осымша апарат алу шін,
“Cognos Insight басымдытары” бетте 13 ішін араыз.

Процедура
нып, Жариялау тймешігін басыыз.
1. >рекеттер белгішесін
2. Шеберді бірінші бетіндегі IBM Planning Service Archive тймешігін шеберді
тменгі сол жаында басыыз.
3. Сралан апаратты крсетііз, тпкі каталогты, бадарлама атын осыыз ж не
лшем апараттарын баылаыз ж не мына адамдарды шебер ішінде аятаыз.
Тпкі каталог крсетілген бадарлама бойынша аталан екі ZIP файлдарын
амтиды: application_name.zip ж не application_name.data.zip.
4. application_name.data.zip файлын Cognos TM1 серверіне жылжытыыз.
5. application_name.zip файлын Cognos TM1 Applications серверіне
жылжытыыз.
6. Cognos TM1 серверінде, application_name.data.zip файлын tm1xfer ызметтік
бадарлама кмегімен айта ысыыз. TM1 Operations жаттамасын tm1xfer
утилитасында пайдалану нсаулытарын араыз.
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7. Ішкі каталогты мрааттан шыарылан application_name.data.zip файлы
каталогына осыыз ж не tunit ішкі каталогына атау берііз.
8. Тменде крсетілген сипаттамаларды осуа арналан tm1s.cfg файлын деу
ж не табу:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Жаа осан сипаттамалара арналан м ндерді крсетііз:
a. ServerName Жариялаан кезде крсетілетін бадарламаны атын енгізііз.
b. AdminHost Cognos TM1 сервері кімшісі компьютеріні атын енгізііз.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Cognos TM1 серверіні порт нмірін
енгізііз. Cognos TM1 серверін орнатан кезде, деттегі порт нмірі 12345
болып табылады. Жарамды м ндер 000 ж не 49151 арасында болып табылады.
d. IntegratedSecurityMode 9ауіасіздік режиміне арналан санды енгізііз.
CAM ауіпсіздігін пайдалансаыз, осы ауіпсіздік кейінірек згереді. Содан
кейін ServerCAMURI ж не ClientCAMURI параметрлеріне арналан м ндерді
крсете аласыз. Тменде крсетілген деттегі м ндер CAM тпнсалы
растамасы шін олданылады:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Жаа Cognos TM1 Server Instance бадарламасын IBM Cognos Configuration
ішіне осыыз, содан кейін жаа ызметті іске осыыз.
Ке*ес: Сонымен атар, Cognos TM1 серверін tm1s.exe немесе tm1sd.exe
пайдалану арылы Cognos_TM1_installation_location/себет алтасынан іске
оса аласыз.
11. Жаа сервердегі ауіпсіздікті орнататын Cognos TM1 Architect бадарламасын
пайдаланыыз. Жаа Cognos TM1 сервріне арналан айдаланушы аты Zкімші
ж не пия сз бос болып табылады. 9пия сзді ммкіндігінше тезірек серверді
ауіпсіздендіру шін орнатуыыз керек.
12. 9ауіпсіздік згертулерін сатаыз.
13. Cognos TM1 Applications порталында IBM Cognos TM1 Application
Configuration бетіне тііз ж не Cognos TM1 серверін осыыз.
14. Бадарламаны импорттау шін Бадарламаларды импорттау тймешігін
басыыз.
15. Бадарламаларды импорттау бетінде жасалан Cognos TM1 серверді крсетііз
ж не application_name.zip файлыны орнына тііз.
Ке*ес: Cognos TM1 10.1 нсасын пайдаланып жатсаыз webapps/pmpsvc/
desktop алтасын брыннан IBM Cognos TM1 Applications сервері орнатуында
болмаса жасаыз.

Н$тижелер
Жаа жариялаан жмыс кеістігін Cognos TM1 серверіне жаартулар жасайтын
Cognos Insight ішінен байланыстырыыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Осындай ж мыс ке*істігіне арналан мына адамдарды айталаса*ыз, екінші
бадарламаны Cognos TM1 Applications порталында жасайсыз.
Блім 10. Cognos TM1 кімшілері шін
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Cognos TM1 ортасында ба дарламаны жндеу
Бадарламаны IBM Cognos Insight немесе IBM Cognos TM1 серверіне
жариялааннан кейін, оны орындауды бірнеше параметрлері болады.
Модельдеуші IBM Cognos TM1 Performance Modeler немесе IBM Cognos TM1
Architect бадарламаларындаы кріністерді анытаса, ал сіз делетін бадарлама
жарияласаыз, Cognos TM1 серверіндегі барлы кріністер бадарламаны блігі
ретінде осылады. Егер бадарлама делмейтін болса, тек орналасуды згерте
аласыз.
@делетін бадарламалар туралы толы апарат алу шін, TM1 Performance Modeler
жаттамасын араыз. Бл жата IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter) ол жеткізуге болады.
Жарияланан бадарламаа ызмет крсету шін тмендегі рекеттерді орындай
аласыз:
v Деректі импорттайтын процесті жоспарлаыз. Толы апаратты алу шін, TM1
Perspectives, TM1 Architect жне TM1 Web жаттамаларындаы ядролар туралы
таырыптарды араыз. Бл жата IBM білім орталыынан
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) ол жеткізуге болады.
v Серверде згертулер жасау шін, Cognos TM1 серверіне осылыыз. Бл
згертулер серверде жедел жасалады ж не кері айтарылмайды. Жмыс кеістігін
бірінші осусыз жариялау арылы жаарту рекетін жасасаыз, бір текшені
пайдаланып, екінші бадарламаны жасайсыз ж не тексеріс логикасы с тсіз
аяталанын крсететін ате туралы апарат аласыз.
v Текшелер, лшемдер, крсеткіштер, дегейлер немесе асиеттерді осу немесе
жою. Бл згертулер серверде жедел жасалады ж не кері айтарылмайды.
v Деректі осыыз немесе жойыыз. Бл згертулер серверде жедел жасалады ж не
кері айтарылмайды.
v Жмыс кеістігіні орналасуына згерістер енгізу. Орналасуына згерістер
енгізсеіз, орналасу бойынша згертулер серверде бірден орындалмайтындытан,
жмыс кеістігін айта жариялау керек.

Cognos TM1 ортасында ы лкес т$жірибесіні жаса тамасы
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде бадарлама жасаланнан кейін, оны
атысушылар мен крушілер шін IBM Cognos Insight ішінде жасартуа болады.
&р трлі бадарлама трлерін арап шыып, атысушыларды рекеттерін жасау
шін, келесі процедураларды пайдаланыыз.

Ба дарлама трлері
Бадарламаны Cognos TM1 Performance Modeler ішінде жасаанда, лгі жасаушы
бадарлама трін анытайды.
Жауапкершілік
Жаупкершілік бадарлама трі бизнесті, блімні немесе йымны
рылымы сияты есеп беру рылымына негізделеді. @згертулерді жіберу
ж не малдаусыз жасауа болады. Жауапкершілік бадарлама трі
болжамдар немесе соы кні белгісіз жаласпаы жоспарлау процесін
жргізу шін пайдаланылады.
Орталы
Орталы бадарлама трі тапсырманы бірдей бліскен немесе орталы
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жоспарлау не талдау жасайтын кішігірім пайдаланушылар тобымен
пайдаланылады. Иелікті алу параметр ж не баса бадарлама трлерінде
кшіне енгізілмейді. @згертулерді лыптау ммкін емес.
Растау Малдау бадарлама трі бизнесті, блімні немесе йымны малдау
немесе есеп беру рылымы сияты есеп беру рылымына негізделеді.
@згерту жіберілгеннен кейін, малдаушы кісі згертуден бас тартанша
бадарлама кез келген жаа згертулер шін лыптаулы болады.
Cognos Insight ішінде жасалан бадарламалар "жауапкершілік" немесе "орталы"
бадарлама трі болуы ммкін. Малдау бадарлама трін Cognos Insight ішінде
жасау ммкін емес, алайда Cognos Insight арылы Cognos TM1 Performance Modeler
ішінде жасалан бадарламаны жасартуа болады.

Процедура
1. IBM Cognos TM1 бадарламасына байланысыыз кімші ретінде кірііз.
2. Жоспара атынасуа кмектесу шін, жоспарыызды ж не рбір адамны
жауапкершілігін егжей-тегжейлі тсіндірііз .
&кімші Cognos TM1 Performance Modeler ішіндегі жоспара амталыан
кріністер туралы кбірек м лімет беруі ммкін. Бл апаратты кру шін
Аны тама ж не одан кейін Аны таманы к#ру нысандарын араыз. &кімші
Cognos TM1 Performance Modeler ішіне анытама м тінін оспаан болса,
Аны таманы к#ру тілатысу терезесі бос болады. Егер сіз Cognos TM1 серверіне
осылмаан болсаыз, Аны таманы к#ру параметрі Аны тама м зірінен ол
жетімсіз болады..
3. Тапандарыызды сырты талдауды бастау нктелері ретінде крсетііз.
Деректерде блектенген ерекшеліктерді тсіндіру шін, атысушылара
ойылатын талаптарды осыыз.
4. Жоспарыыза ажетті ойындыларды осыыз ж не р трлі ойындылар
немесе орындау процестерінде пайдаланушыларды баыттауа рекет
тймешіктерін осыыз.
5. 9осымша м тінді жоспара немесе талдауа осатын м тін, суреттер ж не
веб-беттерді осыыз.
Егер пайдаланушыларыыз бірнеше тілде жмыс істесе, р тілге м тін
виджеттерін ж не веб-беттерді осыызы.
6. Пайдаланушыларды виджеттен жылжуыны алдын алуа ж не олардаы
ралдар татасын жасыруа, кенепті тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не
Барлы виджеттерді белгілеу тймешігін басыыз.
7. Жмыс кеістігін жариялаыз.

Н$тижелер
Барлы бадарлама трлерінде пайдаланушылар келесі рекеттерді орындай алады:
v Деректі срыптау арылы талдау, жолдар ж не баандарды алмастыру, бос
яшытарды басу, яшытарды клемін згерту ж не диаграммалармен жмыс
жасау.
v Осы тймешіктер берілген болса, рекет тймешігі арылы сценарийлерді іске
осу.
v 9атынау ммкіндігі берілген жоспар блігіне лес осыыз.
v деректі талдау шін Explore Points бадарламасын пайдалану.
Орталы бадарлама трінде пайдаланушылар тек келесі рекеттерді орындай алады:
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v Жмыс орнын безендіру; виджеттер лыптаулы болмаса, кімші сізге дайындаан
виджеттерді жылжыта, айыра ж не жаза аласыз, біра з тарапыыздан жаа
мазмн оса алмайсыз
v Деректерді импорттау.
v Деректерді рылымын згерту.
Малдау ж не жауапкершілік бадарлама трлерінде пайдаланашулар тек келесі
рекеттерді орындай алады:
v Жмыс орнын безендіру; виджеттер лыптаулы болмаса, сіз дайындаан
виджеттерді жылжыта, айыра ж не жаза алады, біра з тарапынан жаа мазмн
оса алмайды.
v Ол шін арнайы рекет тймешігі берілмеген болса, деректерді импорттау.
v Ол шін арнайы рекет тймешігі берілмеген болмаса, деректерді рылымын
згерту.

Cognos жоспарлау ызметі мра атын Cognos TM1 ортасында
жасау
IBM Cognos Insight деректеріні каталогы мен орналасуы мраатын IBM Cognos
TM1 серверін жылжытан кезде жасай аласыз.

Осы тапсырма туралы
Мраат жасаанда келесі екі мраат файлы жасалады:
v Жйе кімшісі шін баса жабдыа тасымалдауа ж не соны фонында Cognos
TM1 жйесін айдатан осуа арналан деректер каталогыны файлы
v Осы бадарлама файлы Cognos TM1 Applications портаоына импорттала алады

Процедура
1.
2.
3.
4.

>рекеттер белгішесін
нып, Жариялау тймешігін басыыз.
IBM Planning ызметіні* м рааты тармаын тадаыз.
Т)пкі каталог рісінде мраатты саталу керек орнын крсетііз.
Жасалатын бадарламаны атын крсетііз.

5. Жауапкершілік бадарлама трін мрааттау керек болса, деректерге атынау
ммкіндігін басаратын лшемділікті тадаыз. Орталы бадарлама трін
мрааттау керек болса, лшемділікті тадамаыз.
Жауапкершілік бадарлама трі бизнесті рылымы сияты есеп беру
рылымына негізделеді. Ол згермелі болжамдар немесе здіксіз жоспарлау
процесі сияты аныталан аяталу кнін амтымайды. Бл бадарламаны
лыптау ммкін емес.
Орталы бадарлама трі тапсырманы бірдей бліскен немесе орталы жоспарлау
не талдау жасайтын кішігірім пайдаланушылар тобымен пайдаланылады.
Бадарлама трлері туралы осымша апаратты Блім 10, “Cognos TM1 кімшілері
шін”, бетте 179 крііз.
6. Мраатталатын элементтерді арап шыу шін, Келесі тймешігін басыыз.
7. Екі мраан файлын жасауа дайын боланда, Ая тау тймешігін басыыз.
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Cognos TM1 $кімші ретінде жмыс кеістіктерін жою
Бдан былай IBM Cognos Insight жмыс кеістігі ажет болмаса, бадарламаны IBM
Cognos TM1 бадарламасынан жоюа болады.

Процедура
9олданылатын келесі рекеттерді барлыын орындаыз:
v Жмыс кеістігін компьютерге сатасаыз, жмыс кеістігін немесе CDD файлын
компьютерден жойыыз. CDD файлы жмыс кеістігінде лгіні ж не деректі,
сондай-а, жмыс кеістігіні орнын амтиды.
v Жмыс кеістігін IBM Cognos TM1 бадарламасына жарияласаыз, Cognos TM1
серверінен бадарлама ж не сервер данасын жойыыз.
9осымша м ліметтерді алу шін, нім мен нсасына арналан осы жата IBM
білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) тііз.
Есте са та*ыз: Cognos Insight жмыс кеістіктеріндегі пайдаланушы деректері
жмыс кеістіктіріні зінен блек саталан. Пайдаланушы деректерінде тіркеу
файлдары, таырыптар, соы жмыс кеістіктеріні PNG файлдарын ж не жмыс
кеістігін жасаан немесе згерткен кезде жасалан Cognos TM1 текшелері болады.
Деректерді жалыз жмыс кеістігінен жоюа болмайды. Барлы
пайдаланушыларды деректерін бірден жоюа болады. Осы пайдаланушы деректерін
жою керек болса, мысалы Cognos Insight бадарламасын орнатан кезде, ортадан
.CognosInsight алтасын жойыыз:
v Microsoft Windows XP амалды жйесінде: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 амалды жйесінде: C:\Users\user name\.CognosInsight

лгілік есепті жасау
Oлгіні амтитын рбір нысан сипаттарын амтитын есепті жасай аласыз. Бл есеп
Microsoft Excel электронды кестесі ретінде саталан.

Осы тапсырма туралы
Егер де бір не бірнеше бадарламалар орнатылан IBM Cognos TM1 серверіне
осылан болсаыз, есеп рбір бадарлама нысанына ие болады.

Процедура
1. >рекеттер

ж не, содан кейін Есепті жасау басыыз.
2. Есепті атауын енгізііз, содан кейін Са тау басу арылы есепті рыыз.

Блім 10. Cognos TM1 кімшілері шін
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Блім 11. Cognos Express пайдаланушылары шін
IBM Cognos Insight ішінде жасалан жмыс кестелерін оларды IBM Cognos Express
серверінде орта пайдалану арылы баса адамдармен орта пайдалануа болады.

Cognos Express серверлеріндегі жоспарлар
IBM Cognos Express сервер кімшііз жалпы к сіпорынды жоспарды IBM Cognos
Insight жмыс кеістігінде лестіргенде сізге таайындалан жоспарды блігін
сараптай, талдай ж не жаарта аласыз.

Rлесіізді Cognos Express ортасына осу
Сіз Сатылым блімі, Маркетинг блімі, Дамыту блімі немесе Шыындар орталыы
сияты жоспарыызды IBM Cognos Insight блігіне деректерді енгізуііз керек.

Осы тапсырма туралы
Жоспарды рбір блігі тйін деп аталады. 9осылан немесе таратылан режимде кез
келген дегейден тйінні иесі болыыз.

Процедура
1. IBM Cognos Insight бадарламасын байланысан ж не лестірілген режиміндегі
IBM Cognos TM1 Applications порталын ашыыз.
2. Жауапкершілік алу белгішесі
3. Деректі зерттеу ж не талдау.
4. Деректерді енгізу немесе талдау.

тймешігін басыыз.

&кімші сізге ішінен тадайтын м ндер тізімін анытайды.
&кімші IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде амтылан кріністер
туралы кбірек м лімет беруі ммкін. Бл апаратты кру шін Аны тама ж не
одан кейін Аны таманы к#ру нысандарын араыз. &кімші Cognos TM1
Performance Modeler ішіне анытама м тінін оспаан болса, Аны таманы к#ру
тілатысу терезесі бос болады. Егер сіз Cognos TM1 серверіне осылмаан
болсаыз, Аны таманы к#ру параметрі Аны тама м зірінен ол жетімсіз
болады..

Дерктерді Cognos Express ортасында са тау ж$не
алпына келтіру
IBM Cognos Insight ішінде лесіізді басалармен орта пайдалану шін, згертулер
жасау кезінде з лесіізді сатаыз. Сатау кк тспен блектенген жеке
згертулеріізді алуа ж не оларды дерекорды блігі жасауа ммкіндік береді.
Жоспара кіру рсаты бар ріптестерііз сізді лесіізді кре алады. Барлы
згертулерді соы саталан деректерге айтарыыз келсе, барлы деректерді
ысырыыз.

Процедура
1. Oлесті згерістер жасау барысында басалармен орта пайдалану шін, Са тау
белгішесі
тймешігін басыыз.
Са тау белгішесі деректерді згерткенде немесе енгізгенде іске осылады.
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2. Соы саталан деректерді айтару шін виджет 8рекеттері белгішесі
тймешігін ж не Барлы деректерді айта алпына келтіру тймешігін
басыыз.

Rлесті Cognos Express ортасында жіберу
лесіізді соы нсасы ретінде жіберііз. IBM Cognos Express кімшісі растау
бадарламасын олданан кезде, IBM Cognos Insight ішіне деректерді енгізііз, сосын
лесіізді соы нсасы ретінде жіберііз. Жіберу рекеті деректі лыптайды.

Процедура
Жіберу белгішесін
басыыз.
Осы Жіберу белгішесі барлы згертулер саталанда ана іске осылады.

Н$тижелер
Сараптаушы сізді лесіізге меншік трін алып, оны арап шыа алады.

Cognos Express ортасында жіберуден бас тарту
Жіберілім арап шыуа дайын. Сарапшы ретінде, соы саталан згерістерді IBM
Cognos Insight ішінде кре аласыз. Нате деректерді бекітпесеіз, жіберілімнен бас
тарта аласыз. Бл дегеніміз баса пайдаланушы жіберілімні меншік трін алып,
ажет тзетулерді жасай алады деген маына береді.

Процедура
1. Жіберілімді арап шыуа ашыыз.
2. Сізге жіберілген деректі зерттеіз ж не талдаыз.
3. Жіберілген згертулерді малдамайтын болсаыз, Бас тарту белгішесі
тймешігін басыыз.

Cognos Express жйесінде желіден тыс жмыс істеу
IBM Cognos Insight бадарламасында таратылан кйде жмыс істегенде,
компьютердегі жмыс кеістігіне згертулер жасау шін, IBM Cognos Express
жйесінен ажыратып, одан кейін кейінірек згертулерді жасаыз.

Бастаудан брын
Cognos Insight бадарламасын IBM Cognos TM1 бадарламалар порталынан бастаан
кезде дербес жмыс істеу ол жетімді болады.

Осы тапсырма туралы
Cognos Express серверіне згерістерді сатай алмайтыныызды білсеіз, жмыс
кеістігін иелікке алып, Cognos Insight жйесін дербес кйде жмыс істеу деп орната
аласыз.
Мысалы, еш Интернет балансы жо аймата жмыс істеуді жоспарлаанда, жергілікті
кшірмені сатай аласыз, содан кейінCognos Insight бадарламасын желіден тыс
жмыс істеу шін орнатыыз. Жергілікті кшірмемен серверден байланыстан
ажыратылан кезде жмыс істей аласыз. Кейін айта осыланда жмыс кеістігіне
жасаан барлы згерістерді Cognos Express серверіне сатай аласыз.
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Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Дербес ж мыс істеу тймешігін басыыз.
Дербес к)йде ж мыс жасау м зір элементіні жанында анатша пайда болады.
2. Cognos Express серверіне айта байланысыыз келсе, >рекеттер белгішесін,
содан кейін Желіден тыс ж мыс істеу тймешігін басыыз. Дербес к)йде
ж мыс жасау м зір элементіні жанында анатша жоалады, бл сіз
байланысаныызды білдіреді.
тймешігін басу арылы сатаыз.
3. @згертулерді Са тау белгішесі
Сізді деректеріізді сервердегі деректермен біріктіріледі.

Жмыс кеістіктерін Cognos Express пайдаланушысы ретінде
жою
Бдан былай IBM Cognos Insight жмыс кеістігі ажет болмаса, жмыс кеістігін
IBM Cognos Express серверінен жоюа болады.

Процедура
9олданылатын келесі рекеттерді барлыын орындаыз: Жмыс кеістігін
компьютерге сатасаыз, жмыс кеістігін немесе CDD файлын компьютерден
жойыыз. CDD файлы жмыс кеістігінде лгіні ж не деректі, сондай-а, жмыс
кеістігіні орнын амтиды.
Есте са та*ыз: Cognos Insight жмыс кеістіктеріндегі пайдаланушы деректері
жмыс кеістіктіріні зінен блек саталан. Пайдаланушы деректерінде тіркеу
файлдары, таырыптар, соы жмыс кеістіктеріні PNG файлдарын ж не жмыс
кеістігін жасаан немесе згерткен кезде жасалан Cognos TM1 текшелері болады.
Деректерді жалыз жмыс кеістігінен жоюа болмайды. Барлы
пайдаланушыларды деректерін бірден жоюа болады. Осы пайдаланушы деректерін
жою керек болса, мысалы Cognos Insight бадарламасын орнатан кезде, ортадан
.CognosInsight алтасын жойыыз:
v Microsoft Windows XP амалды жйесінде: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 амалды жйесінде: C:\Users\user name\.CognosInsight

Блім 11. Cognos Express пайдаланушылары шін
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Блім 12. Cognos Express $кімшілері шін
IBM Cognos Express кімшілері IBM Cognos Insight бадарламасында жасалан
жмыс кеістіктерін Cognos Express серверіне Cognos Express пайдаланушылары
кіру шін жариялай ж не тарата алады.

Cognos Express жйесіне осылу
IBM Cognos Express кімшілері Cognos Express жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан лшемдер мен текшелерді импорттау, жмыс кеістігін жариялау
немесе жоспара лес осу шін осыла алады.

Бастаудан брын
Тек Cognos Express кімшілері ана Cognos Express жйесіне IBM Cognos Insight
бадарламасынан осыла алады.

Осы тапсырма туралы
IBM Cognos TM1 Architect ж не IBM Cognos TM1 Performance Modeler
бадарламасында жасалан барлы кріністер мен бадарламалар крсетіледі.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін нып
осылу тймешігін басыыз.

, одан кейін IBM Cognos TM1 параметріне

2. IBM Cognos TM1 URL ж)йесінде Cognos Express сервері шін URL
мекен-жайын крсетііз. URL мекен-жайында регистірді лкен-кішілігі
ескеріледі.
3. Крсетілген жйе шін тіркелгі м ліметтеріізді енгізііз.
4. Келесі тймешігін басыыз.
5. Жоспарлау сервері мен бадарламаны тадаыз, сондай-а, бадарламаны
атысушы немесе арап шыушы кріністеріні айсысына осылатыныызды
тадаыз.
6. Ая тау тймешігін басыыз.

Жмыс кеістіктерін Cognos Express ба дарламасына жариялау
Жмыс кеітігін IBM Cognos Insight бадарламасынан жариялау жмыс
кеістігіндегі деректерді Cognos Express серверіне кшіреді ж не бадарламаны IBM
Cognos TM1 бадарламалар порталында жасайды.

Бастаудан брын
Тек ана Cognos Express кімшілері жмыс кеістігіні мазмнын Cognos Express
бадарламасына жариялай алады.
9осылымдарды IBM Cognos Express ішіне ж не IBM Cognos TM1 ішіне (Мені*
те*шелімдерім ішінде) сатай ж не жасай аласыз. 9осымша апарат алу шін,
“Cognos Insight басымдытары” бетте 13 ішін араыз.
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Осы тапсырма туралы
Жмыс кеістіктерін ж не текшелерді жариялаан кезде, баса пайдаланушыларда
Cognos Express серверіне рсаты бар пайдаланушыларIBM Cognos TM1
бадарламалар порталынан жмыс кеістіктеріне ол жеткізе алады ж не
оларменCognos Insight бадарламасында жмыс істей алады. Маызды деректер
Cognos Express серверінде саталады ж не Cognos Insight бадарламасы серверге
осылу шін олданылады.
Шектеу: &депкі бойынша, Cognos Insight жйесі 10-нан арты Cognos TM1 servers
серверлері бір уаытта іске осыланда жарияламайды. Бл тешелім
пайдаланушыларды жйе ресурстарын шамадан тыс жктеуден алдын алады.
Тменде крсетілген пішін Cognos Insight бадарламасынан жариялауа арналан
жмыс кеістігін крсетеді. Жмыс кеістігін Cognos Insight бадарламасынан
Cognos Express серверіне жариялау жмыс кеістігіндегі деректерді Cognos Express
серверіне кшіреді ж не бадарламаны IBM Cognos TM1 Applications порталында
жасайды.

Сурет 16. Ж мыс кеістіктерін Cognos Express бадарламасына жариялау

Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Жариялау тймешігін басыыз. Егер сіз жаа
жмыс кеістігін жарияласаыз, Cognos Insight жйесі жаластырмас бpын
жмыс кеістігін сатауа шаырады.
АБАЙЛАLЫЗ:
Жариялау т)ймешігін бас анда сіз жасаан кез келген #згертулер бар ж мыс
ке*істігіне са талады.
2. Жариялау параметрін тадаыз.
3. IBM Cognos TM1 URL ж)йесі рісінде олданылатын Cognos Express жйені
крсетііз.
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4. Крсетілген жйе шін тіркелгі м ліметтеріізді енгізііз. Егер Cognos TM1
Application сервері Cognos Access Manager бадарламасын пайдаланса, сіз
аты-жні крсетілмеген пайдаланушы немесе баса пайдаланушы ретінде кіре
аласыз.
5. Жасаыыз келетін Cognos бадарламасыны атын крсетііз.
Назар аудары*ыз: Бадарлама аты бірегей болу керек.
6. 9осымша: Егер жауапкершілік бадарламасыны трін жариялаыыз келсе,
деректерге атынасты басаратын лшемді тадаыз. Егер сіз орталы бадарлама
трін жариялаыыз келсе, лшем тадамаыз.
Жауапкершілік бадарлама трі бизнесті рылымы сияты есеп беру
рылымына негізделеді. Ол згермелі болжамдар немесе здіксіз жоспарлау
процесі сияты аныталан аяталу кнін амтымайды. Бл бадарламаны
лыптау ммкін емес.
Орталы бадарлама трі орталы жоспарлау не талдауды блісетін кішігірім
пайдаланушылар тобымен пайдаланылады.
Бадарлама трлері туралы осымша апаратты Блім 12, “Cognos Express
кімшілері шін”, бетте 193 блімінен араыз
7. Тадауларыызды карап шыу шін Келесі тймешігін басыыз.
8. Жмыс кеістігін жариялау шін, Ая тау тймешігін басыыз.

Жмыс кеістіктерін Cognos Express ба дарламасына жариялау
ж$не тарату
IBM Cognos Insight бадарламасынан жариялау жмыс кеістігіндегі деректерді IBM
Cognos Express серверіне кшіреді ж не бадарламаны IBM Cognos TM1
бадарламалар порталында жасайды.

Бастаудан брын
Жмыс кеістігін жариялау ж не тарату шін, Cognos Express серверінде кімші
ыы болу ажет.
9осылымдарды IBM Cognos Express ішіне ж не IBM Cognos TM1 ішіне (Мені*
те*шелімдерім ішінде) сатай ж не жасай аласыз. 9осымша апарат алу шін,
“Cognos Insight басымдытары” бетте 13 ішін араыз.

Осы тапсырма туралы
Жмыс кеістігін жариялаан ж не таратан кезде, Cognos Express серверіндегі
пайдаланушылар Cognos TM1 бадарламалар порталындаы бадарлама ретінде
деректерге ол жеткізе алады ж не Cognos Express серверіндегі пайдаланушылар IBM
Cognos жмыс кеістігін немесе IBM Cognos Workspace Advanced бадарламасынды
жмыс кеістігін ж не IBM Cognos Report Studio бадарламасындаы есептерді
олдана алады.
Тменде крсетілген пішін Cognos Insight бадарламасынан жариялау ж не лестіру
жмыс аынын крсетеді. Жмыс кеістігін Cognos Insight бадарламасынан Cognos
Express ішіне лестіретін ж не жариялайтын кезде, жмыс кеістігііздегі деректер
Cognos Express серверіне кшіріледі, бадарлама IBM Cognos TM1 Applications
порталына осылады.

Блім 12. Cognos Express кімшілері шін
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Сурет 17. Ж мыс кеістіктерін Cognos Express бадарламасына жариялау жне тарату

Сіз жмыс кеістігін жариялаан ж не лестірген р жолы Cognos Insight жйесі
Cognos TM1 server сервер ызметін жасайды. &рбір жаа Cognos TM1 server сервер
ызметі Cognos TM1 server серверіні орындалуына сер етеді. Бл орындалу
м селесін осулы кйде жмыс жасау арылы болдырмауа болады, осулы кй сіз
Cognos TM1 server серверіне байланысаныызды білдіреді, мнда згертулеріізді
жарияламай-а серверге сатай аласыз. 9осулы кйінде жмыс істеу жайлы толы
апарат шін “Cognos Express серверлеріндегі жоспарлар” бетте 189 блімін араыз.
&депкі бойынша Cognos Insight жйесі 10-нан арты Cognos TM1 servers серверлері
бір уаытта іске осылса, жарияламайды. Бл тешелім пайдаланушыларды жйе
ресурстарын шамадан тыс жктеуден алдын алады.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін
нып, Жариялау тймешігін басыыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Жариялау т)ймешігін бас анда сіз жасаан кез келген #згертулер бар ж мыс
ке*істігіне са талады.
2. Жариялау & Тарату параметрін тадаыз.
3. IBM Cognos TM1 URL ж)йесі рісінде олданылатын Cognos Express жйені
крсетііз.
4. Крсетілген жйе шін тіркелгі м ліметтеріізді енгізііз.
Cognos TM1 жоспарлау ызметі Cognos Access Manager бадарламасын
пайдаланса, аты-жні крсетілмеген оданушы немесе баса пайдаланушы
ретінде кіресіз.
5. Жасаыыз келетін Cognos бадарламасыны атын крсетііз.
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Назар аудары*ыз: Бадарлама аты бірегей болу керек.
6. Егер сіз жауапкершілік бадарламасыны трін жариялаыыз келсе, деректерге
атынасты басаратын лшемді тадаыз. Егер сіз орталы бадарлама трін
жариялаыыз келсе, лшем тадамаыз.
Жауапкершілік бадарлама трі бизнесті рылымы сияты есеп беру
рылымына негізделеді. Ол згермелі болжамдар немесе здіксіз жоспарлау
процесі сияты аныталан аяталу кнін амтымайды. Бл бадарламаны
лыптау ммкін емес.
Орталы бадарлама трі орталы жоспарлау не талдауды блісетін кішігірім
пайдаланушылар тобымен пайдаланылады.
Бадарлама трлері туралы осымша апаратты Блім 12, “Cognos Express
кімшілері шін”, бетте 193 крііз.
7. Келесі тймешігін басыыз.
8. IBM Cognos URL ж)йесі рісінде олданылатын Cognos Express серверді
крсетііз.
9. Аты-жні крсетілмеген олданушы немесе баса пайдаланушы ретінде кірііз.
10. Тадауларыызды карап шыу шін Келесі тймешігін басыыз:
v Сіз есептерді згерте аласыз.
v Есептері бар буманы атын немесе орналасуын згерте аласыз.
АБАЙЛАLЫЗ:
Егер сіз серверде бар бума атауын та*даса*ыз, бастап ы бума айта
жазылады.
11. Жмыс кеістігін жариялау шін, Ая тау тймешігін басыыз.

Cognos Express ортасында ба дарламаны жндеу
Бадарламаны IBM Cognos Insight немесе IBM Cognos Express серверіне
жариялааннан кейін, оны орындауды бірнеше параметрлері болады.
Модельдеуші IBM Cognos TM1 Performance Modeler немесе IBM Cognos TM1
Architect бадарламаларындаы кріністерді анытаса, ал сіз делетін бадарлама
жарияласаыз, Cognos Express серверіндегі барлы кріністер бадарламаны блігі
ретінде осылады. Егер бадарлама делмейтін болса, тек орналасуды згерте
аласыз.
@делетін бадарламалар туралы толы апарат алу шін, TM1 Performance Modeler
жаттамасын араыз. Бл жата IBM білім орталыынан (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter) ол жеткізуге болады.
Жарияланан бадарламаа ызмет крсету шін тмендегі рекеттерді орындай
аласыз:
v Деректі импорттайтын процесті жоспарлаыз. Толы апаратты алу шін, TM1
Perspectives, TM1 Architect жне TM1 Web жаттамаларындаы ядролар туралы
таырыптарды араыз. Бл жата IBM білім орталыынан
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) ол жеткізуге болады.
v Серверде згертулер жасау шін, Cognos Express серверіне осылыыз. Бл
згертулер серверде жедел жасалады ж не кері айтарылмайды. Жмыс кеістігін
бірінші осусыз жариялау арылы жаарту рекетін жасасаыз, бір текшені
пайдаланып, екінші бадарламаны жасайсыз ж не тексеріс логикасы с тсіз
аяталанын крсететін ате туралы апарат аласыз.
v Текшелер, лшемдер, крсеткіштер, дегейлер немесе асиеттерді осу немесе
жою. Бл згертулер серверде жедел жасалады ж не кері айтарылмайды.
Блім 12. Cognos Express кімшілері шін
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v Деректі осыыз немесе жойыыз. Бл згертулер серверде жедел жасалады ж не
кері айтарылмайды.
v Жмыс кеістігіні орналасуына згерістер енгізу. Орналасуына згерістер
енгізсеіз, орналасу бойынша згертулер серверде бірден орындалмайтындытан,
жмыс кеістігін айта жариялау керек.

Cognos Express ортасында ы лес т$жірибесіні жаса тамасы
IBM Cognos TM1 Performance Modeler ішінде бадарлама жасаланнан кейін, оны
атысушылар мен крушілер шін IBM Cognos Insight ішінде жасартуа болады.
&р трлі бадарлама трлерін арап шыып, атысушыларды рекеттерін жасау
шін, келесі процедураларды пайдаланыыз.

Ба дарлама трлері
Бадарламаны Cognos TM1 Performance Modeler ішінде жасаанда, лгі жасаушы
бадарлама трін анытайды.
Жауапкершілік
Жаупкершілік бадарлама трі бизнесті, блімні немесе йымны
рылымы сияты есеп беру рылымына негізделеді. @згертулерді жіберу
ж не малдаусыз жасауа болады. Жауапкершілік бадарлама трі
болжамдар немесе соы кні белгісіз жаласпаы жоспарлау процесін
жргізу шін пайдаланылады.
Орталы
Орталы бадарлама трі тапсырманы бірдей бліскен немесе орталы
жоспарлау не талдау жасайтын кішігірім пайдаланушылар тобымен
пайдаланылады. Белгілі бір пайдаланушыа иелік ету осымша, баса
бадарламалардаыдай міндетті емес. @згертулерді лыптау ммкін емес.
Растау Малдау бадарлама трі бизнесті, блімні немесе йымны малдау
немесе есеп беру рылымы сияты есеп беру рылымына негізделеді.
@згерту жіберілгеннен кейін, малдаушы кісі згертуден бас тартанша
бадарлама кез келген жаа згертулер шін лыптаулы болады.
Cognos Insight ішінде жасалан бадарламалар "жауапкершілік" немесе "орталы"
бадарлама трі болуы ммкін. Малдау бадарлама трін Cognos Insight ішінде
жасау ммкін емес, алайда Cognos Insight арылы Cognos TM1 Performance Modeler
ішінде жасалан бадарламаны жасартуа болады.

Процедура
1. IBM Cognos TM1 бадарламасына байланысыыз кімші ретінде кірііз.
2. Жоспара атынасуа кмектесу шін, жоспарыызды ж не рбір адамны
жауапкершілігін егжей-тегжейлі тсіндірііз .
&кімші Cognos TM1 Performance Modeler ішіндегі жоспара амталыан
кріністер туралы кбірек м лімет беруі ммкін. Бл апаратты кру шін
Аны тама ж не одан кейін Аны таманы к#ру нысандарын араыз. &кімші
Cognos TM1 Performance Modeler ішіне анытама м тінін оспаан болса,
Аны таманы к#ру тілатысу терезесі бос болады. IBM Cognos Express серверіне
осылмаан болсаыз, Аны таманы к#ру параметрі Аны тама м зірінен ол
жетімсіз болады.
3. Тапандарыызды сырты талдауды бастау нктелері ретінде крсетііз.
Деректерде блектенген ерекшеліктерді тсіндіру шін, атысушылара
ойылатын талаптарды осыыз.
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4. Жоспарыыза ажетті ойындыларды осыыз ж не р трлі ойындылар
немесе орындау процестерінде пайдаланушыларды баыттауа рекет
тймешіктерін осыыз.
5. 9осымша м тінді жоспара немесе талдауа осатын м тін, суреттер ж не
веб-беттерді осыыз.
Егер пайдаланушыларыыз бірнеше тілде жмыс істесе, р тілге м тін
виджеттерін ж не веб-беттерді осыызы.
6. Пайдаланушыларды виджеттен жылжуыны алдын алуа ж не олардаы
ралдар татасын жасыруа, кенепті тінтуірді о батырмасымен басыыз ж не
Барлы виджеттерді белгілеу тймешігін басыыз.
7. Жмыс кеістігін жариялаыз.

Н$тижелер
Барлы бадарлама трлерінде пайдаланушылар келесі рекеттерді орындай алады:
v Деректі срыптау арылы талдау, жолдар ж не баандарды алмастыру, бос
яшытарды басу, яшытарды клемін згерту ж не диаграммалармен жмыс
жасау.
v Осы тймешіктер берілген болса, рекет тймешігі арылы сценарийлерді іске
осу.
v 9атынау ммкіндігі берілген жоспар блігіне лес осыыз.
v деректі талдау шін Explore Points бадарламасын пайдалану.
Орталы бадарлама трінде пайдаланушылар тек келесі рекеттерді орындай алады:
v Жмыс орнын безендіру; виджеттер лыптаулы болмаса, кімші сізге дайындаан
виджеттерді жылжыта, айыра ж не жаза аласыз, біра з тарапыыздан жаа
мазмн оса алмайсыз
v Деректерді импорттау.
v Деректерді рылымын згерту.
Малдау ж не жауапкершілік бадарлама трлерінде пайдаланашулар тек келесі
рекеттерді орындай алады:
v Жмыс орнын безендіру; виджеттер лыптаулы болмаса, сіз дайындаан
виджеттерді жылжыта, айыра ж не жаза алады, біра з тарапынан жаа мазмн
оса алмайды.
v Ол шін арнайы рекет тймешігі берілмеген болса, деректерді импорттау.
v Ол шін арнайы рекет тймешігі берілмеген болмаса, деректерді рылымын
згерту.

Cognos жоспарлау ызметі мра атын Cognos Express ортасында
жасау
IBM Cognos Insight деректеріні каталогы мен орналасуы мраатын IBM Cognos
Express серверін жылжытан кезде жасай аласыз.

Осы тапсырма туралы
Мраат жасаанда келесі екі мраат файлы жасалады:
v Жйе кімшісі шін баса жабдыа тасымалдауа ж не соны фонында Cognos
TM1 жйесін айдатан осуа арналан деректер каталогыны файлы
v Осы бадарлама файлы Cognos TM1 Applications портаоына импорттала алады
Блім 12. Cognos Express кімшілері шін
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Процедура
1.
2.
3.
4.

>рекеттер белгішесін
нып, Жариялау тймешігін басыыз.
IBM Planning ызметіні* м рааты тармаын тадаыз.
Т)пкі каталог рісінде мраатты саталу керек орнын крсетііз.
Жасалатын бадарламаны атын крсетііз.

5. Жауапкершілік бадарлама трін мрааттау керек болса, деректерге атынау
ммкіндігін басаратын лшемділікті тадаыз. Орталы бадарлама трін
мрааттау керек болса, лшемділікті тадамаыз.
Жауапкершілік бадарлама трі бизнесті рылымы сияты есеп беру
рылымына негізделеді. Ол згермелі болжамдар немесе здіксіз жоспарлау
процесі сияты аныталан аяталу кнін амтымайды. Бл бадарламаны
лыптау ммкін емес.
Орталы бадарлама трі тапсырманы бірдей бліскен немесе орталы жоспарлау
не талдау жасайтын кішігірім пайдаланушылар тобымен пайдаланылады.
Бадарлама трлері туралы осымша апаратты Блім 12, “Cognos Express
кімшілері шін”, бетте 193 крііз.
6. Мраатталатын элементтерді арап шыу шін, Келесі тймешігін басыыз.
7. Осы екі мраат файлын жасау шін Ая тау тймешігін басыыз.

Cognos Express $кімші ретінде жмыс кеістіктерін жою
Бдан былай IBM Cognos Insight жмыс кеістігі ажет болмаса, IBM Cognos
Express серверінен жмыс кеістігін, бадарламаны, серверді, буманы ж не есепті
болады.

Процедура
9олданылатын келесі рекеттерді барлыын орындаыз:
v Жмыс кеістігін компьютерге сатасаыз, жмыс кеістігін немесе CDD файлын
компьютерден жойыыз. CDD файлы жмыс кеістігінде лгіні ж не деректі,
сондай-а, жмыс кеістігіні орнын амтиды.
v Жмыс кеістігін жариялаан ж не лестірген болсаыз, бадарламаны Cognos
TM1 Applications порталынан жойыыз ж не сервер данасын Cognos Express
ішінен жойыыз
9осымша м ліметтерді алу шін, нім мен нсасына арналан осы жата IBM
білім орталыынан (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) тііз.
Есте са та*ыз: Cognos Insight жмыс кеістіктеріндегі пайдаланушы деректері
жмыс кеістіктіріні зінен блек саталан. Пайдаланушы деректерінде тіркеу
файлдары, таырыптар, соы жмыс кеістіктеріні PNG файлдарын ж не жмыс
кеістігін жасаан немесе згерткен кезде жасалан Cognos TM1 текшелері болады.
Деректерді жалыз жмыс кеістігінен жоюа болмайды. Барлы
пайдаланушыларды деректерін бірден жоюа болады. Осы пайдаланушы деректерін
жою керек болса, мысалы Cognos Insight бадарламасын орнатан кезде, ортадан
.CognosInsight алтасын жойыыз:
v Microsoft Windows XP амалды жйесінде: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 амалды жйесінде: C:\Users\user name\.CognosInsight
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&осымша A. &ол жетімділік ммкіндіктері
IBM Cognos Insight арнайы ммкіндіктері ебекке абілетсіз, яни озалысы
шектеулі немесе кру абілеттері нашарлаан пайдаланушылара апаратты
технология німдерін пайдалануа кмектеседі.
Е жасы н тижелерді алу шін IBM Cognos Insight бадарламасындаы
ммкіндіктерді олдану артышылыын алу шін келесі ортаны олданыыз:
v Microsoft Windows 7 амалды жйесі немесе кейінірек нсасы
v Internet Explorer 9 немесе кейінірек веб-шолышы
v JAWS 14 немесе кейінірек экранда оу ралы

Пернелер тіркесімі
IBM Cognos Insight жйесі Cognos Insight ішінде шарлауа ж не тек ана
пернетатаны олданып тапсырмаларды орындауа кмектесетін пернелер тіркесімін
амтиды.
Бадарламадаы диаграммалар мен схемаларды сызытары жасыра крінетіндей
амалды жйедегі жоары контрасттылы функциясын оса аласыз.
Келесі пернелер тіркесімі А9Ш стандартты пернетаталарына негізделген.
v “Деректерді импорттау” бетте 202
v
v
v
v
v
v

“Жалпы” бетте 202
“9ойындылар” бетте 204
“Кенеп” бетте 205
“Бадарлама жолаы” бетте 206
“Мазмн блігі” бетте 207
“Айас кесте мен диаграмма виджеттері” бетте 208

v
v

“Крсеткіштер жйесі виджеттері” бетте 211
“Зерттеу нктелері” бетте 212

v
v
v
v

“&рекет тймешігіні виджеттері” бетте 212
“М тін виджеттері” бетте 212
“@лшем дегіші” бетте 213
“Срау 9растырушысы” бетте 213
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Деректерді импорттау
Кесте 18. Шеберді импорттауа арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.
Деректерді
крсету
адамы

>рекет

Та*баша пернелері

Элементті лшемімен крсетііз.

Элементті лшемінде крсетуде
бірнеше адамдар болады:
1. 'лшем параметрін тадау шін
ойындыны ныыз.
2. Де*гей параметрін тадау шін о
жа крсеткіні ж не одан кейін
'лшем параметрін тадау шін
сол жа крсеткіні жылдам
басыыз.

Деректерді
крсету
адамы

Элементті дегейі бойынша
крсетііз.

Элементті дегейі бойынша
крсетуді бірнеше адамдары
болады:
1. 'лшем параметрін тадау шін
ойындыны ныыз.
2. Де*гей параметрін тадау шін о
жа крсеткіні ныыз.

Деректерді
крсету
адамы

Элементті крсеткіш бойынша
крсетііз.

Элементті крсеткіш бойынша
крсетуді бірнеше адамдары
болады:
1. 'лшем параметрін тадау шін
ойындыны ныыз ж не одан
кейін К#рсеткіш параметрін
тадау шін о жа крсеткіні
жылдам ныыз.

Деректерді
крсету
адамы

Элементті тлсипаты бойынша
крсетііз.

Элементті тлсипаты бойынша
крсетуді бірнеше адамдары
болады:
1. Т#лсипат атауы рісіне ол
жеткізу шін ойындыны
ныыз.
2. Т#лсипат параметрін тадау шін
Shift+Tab пернелер тіркесімін
басыыз.
3. К#рсеткіш параметрін тадау шін
сол жа крсеткіні нып, одан
кейін Т#лсипат параметрін
крсеткіні о жаымен жылдам
ныыз.

Жалпы
Кесте 19. Жалпы пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.
Жалпы

>рекет

Та*баша пернелері

Белсенді басару тймешігі шін
басаруды орындаыз.

Енгізу
Spacebar пернесі
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Кесте 19. Жалпы пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Жалпы

9ойынды индексіні ретіндегі келесі
элементке арай ала жылжыыз.
Соына жеткенде бірінші ойынды
индексіне оралыыз.

9ойынды

Жалпы

9ойынды индексіні ретіндегі
алдыы элементке арай арта
жылжыыз. Басына жеткенде соы
ойынды индексіне оралыыз.

Shift+Tab пернелері

9сбелгілер

9сбелгіні тадаыз не тазалаыз.

Spacebar пернесі

Айырыпосыш

Келесі айырып-осыша жылжыыз
ж не тадаыз.

О жа крсеткі ж не одан кейін
тменгі крсеткі

Айырыпосыш

Алдыы айырып-осыша
жылжыыз ж не тадаыз.

Жоары крсеткі ж не одан кейін сол
жа крсеткі

9рылым
басару
элементтері

9рылымдаы келесі тйінге
жылжыыз.

Тменгі крсеткі

9рылым
басару
элементтері

9рылымдаы алдыы тйінге
жылжыыз.

Жоары крсеткі

9рылым
басару
элементтері

Аымды рылым тйінін кеейтііз. О жа крсеткі

9рылым
басару
элементтері

Аымды рылым тйінін
жиырыыз.

Сол жа крсеткі

9рылым
басару
элементтері

9рылым басаруындаы бірінші
тйінге жылжыыз.

Басты бет

9рылым
басару
элементтері

9рылым басаруындаы соы
тйінге жылжыыз.

Соы

М зірлер

М зір бойынша тменге жылжыыз
ж не м зір элементін тадаыз.

Тменгі крсеткі ж не одан кейін
Enter пернесі

М зірлер

М зір бойынша жоары жылжыыз
ж не м зір элементін тадаыз.

Жоары крсеткі ж не одан кейін
Enter пернесі

М зірлер

М зірді ашыыз.

Shift+F10 пернелері

М зірлер

Ашы м зірді жабыыз.

Esc

Айналдыру

Тмен арай айналдырыыз

Тменгі крсеткі

Shift+Tab пернелер тіркесімі жмыс
істемесе, алаан элементке ол
жеткізгенше, рі арай жіберу шін
Tab пернесін басыыз.

Тменгі бет
Айналдыру

Жоары арай айналдырыыз.

Жоары крсеткі немесе Бір бет
жоары

Бадарлама
жолаы

Кезелімді бадарлама жолаына
орнату.

F6

Бадарлама
жолаы

Бадарлама жолаындаы
элементтерге шарлау.

Tab немесе Shift-Tab пернелері

9осымша A. 9ол жетімділік ммкіндіктері

203

Кесте 19. Жалпы пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Бадарлама
жолаы

Бадарлама жолаы элементіні
м зірін ашыыз.

Spacebar пернесі

Бадарлама
жолаы

Бадарлама жолаы элементіні
м зірін жабыыз.

Esc

Мазмн
блігі

Мазмн блігін ашу ж не жабу.

Ctrl+F4

Шарлау
блігі

Шарлау блігін ашу ж не жабу.

Ctrl+F3

М зір

Терезе м зірін крсетііз.

Alt+Spacebar

Бадарлама
терезесі

Бадарлама терезесін жылжыту.

Бадарлама терезесін жылжыту
бірнеше адамнан трады:
1. Терезені м зірін ашу шін
Alt+Spacebar пернелен тіркесімін
басыыз.
2. Move тадаыз ж не Enter
пернесін басыыз.
3. Терезені жылжыту шін
крсеткілер мен Ctrl+крсеткілер
пернелер тіркесімін пайдаланыыз.
4. Терезені жылжытуды тотату шін
Enter пернесін басыыз.

Бадарлама
терезесі

Бадарлама терезесіні лшемін
згерту.

Бадарлама терезесіні лшемін
згерту бірнеше адамнан трады:
1. Терезені м зірін ашу шін
Alt+Spacebar пернелен тіркесімін
басыыз.
2. Size тадаыз ж не Enter пернесін
басыыз.
3. Терезені лшемін згерту шін
крсеткілер мен Ctrl+крсеткілер
пернелер тіркесімін пайдаланыыз.
4. Терезені лшемін згертуді
тотату шін Enter пернесін
басыыз.

&ойындылар
Тмендегі кесте кезелім айас ойындыларда болан кезде ол жетімді пернелер
тіркесімін анытайды.
Кесте 20. !ойындылара арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

204

>рекет

Та*баша пернелері

Шарлау

Келесі ойындыа арай ала
жылжыыз.

Ctrl+Shift+о жа крсеткі

Шарлау

Алдыы ойындылара арта арай
жылжытыыз.

Ctrl+Shift+сол жа крсеткі

Шарлау

О жа ойынды немесе сол жа
ойындыны шарлаыз.

Сол жа ж не о жа крсеткілер
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Кесте 20. !ойындылара арналан пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Орнын
ауыстыру

Аымды ойындыны бір ойынды
оа жылжыту.

Shift+Page up пернелер тіркесімі

Орнын
ауыстыру

Аымды ойындыны бір ойынды
сола жылжыту.

Shift+Page down пернелер тіркесімі

Атын
згерту

Аымды ойындыны атын згерту.

F2

Кенеп
Тмендегі кесте кезелім кенепте болан кезде ол жетімді пернелер тіркесімін
анытайды.
Кесте 21. Кенепке арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Виджетті
шарлау

9ойынды индексіні ретіне арай
кенеп ішіндегі бірдей дегейдегі
келесі виджетке арай ала жылжыту.

О жа крсеткі

Виджетті
шарлау

9ойынды индексіні ретіне арай
кенеп ішіндегі бірдей дегейдегі
алдыы виджетке арай арта
жылжыту.

Сол жа крсеткі

Виджетті
шарлау

Аымдаы виджетті еншілес
дегейіне жылжыту (виджет
мазмны).

9ойынды

Кезелімді тадалан виджетке
Виджет
м тінм ніні арналан олмен жегілетін ралдар
татасына жылжытыыз.
ралдар
татасы

F10

Виджет кйі

Shift+F10 пернелері

Виджетті м зір элементтерін
крсетііз.
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Кесте 21. Кенепке арналан пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Виджет кйі

Тадалан виджетті жылжыту.

Виджетті жылжыту бірнеше адамнан
трады:
1. Виджетті м зірін ашу шін
Alt+Spacebar пернелен тіркесімін
басыыз.
2. Move тадаыз ж не Enter
пернесін басыыз.
3. Виджетті жылжыту шін
крсеткілер мен Ctrl+крсеткілер
пернелер тіркесімін пайдаланыыз.
4. Виджетті жылжытуды тотату
шін Enter пернесін басыыз.
Ке*ес: Виджетті баса виджеттермен
автоматты трде тураламай жылжыту
шін:
1. Виджет 8рекеттері белгішесін
басып, Жылжыту тймешігін
басыыз.
2. Виджетті жылжыту шін
пернетатада крсеткі пернелерін
олданыыз.
3. Видетті алпын орнату шін,
Ctrl+Enter пернелер тіркесімін
басыыз.

Виджет кйі

Тадалан виджет лшемін згерту.

Виджетті лшемін згерту бірнеше
адамнан трады:
1. Виджетті м зірін ашу шін
Alt+Spacebar пернелен тіркесімін
басыыз.
2. Size тадаыз ж не Enter пернесін
басыыз.
3. Виджетті лшемін згерту шін
крсеткілер мен Ctrl+крсеткілер
пернелер тіркесімін пайдаланыыз.
4. Виджетті лшемін згертуді
тотату шін Enter пернесін
басыыз.

Виджет кйі

Move шыу немесе @лшемін згерту
кйі.

Esc

Ба дарлама жола ы
Тмендегі кесте кезелім бадарлама жолаында болан кезде ол жетімді пернелер
тіркесімін анытайды.
Кесте 22. Бадарлама жолаына арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.
Бадарлама
жолаы

206

>рекет

Та*баша пернелері

Жмыс кеістігін жасаыз.

Ctrl+N
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Кесте 22. Бадарлама жолаына арналан пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Бадарлама
жолаы

Жмыс кеістігін ашу.

Ctrl+O

Бадарлама
жолаы

Жмыс кеістігін жабу.

Ctrl+F4

Бадарлама
жолаы

Жмыс кеістігін сатау.

Ctrl+S

Бадарлама
жолаы

Жмыс кеістігін р трлі атпен
немесе р трлі орында сатау.

Ctrl+Shift+S пернелер тіркесімі

Бадарлама
жолаы

Соы рекетті болдырмау.

Ctrl+Z

Бадарлама
жолаы

Соы рекетті айтару.

Ctrl+Y

Бадарлама
жолаы

Cognos Insight жаттамасын ашыыз.

F1

Бадарлама
жолаы

Аны тама м зірін белсендіру.

Alt+H

Бадарлама
жолаы

Бадарлама жолаындаы келесі
9ойынды
басару элементіне арай ала жылжу.

Бадарлама
жолаы

Бадарлама жолаындаы алдыы
басару элементіне арай арта
жылжу.

Shift+Tab пернелері

Мазмн блігі
Тмендегі кесте кезелім мазмн блігінде болан кезде ол жетімді пернелер
тіркесімін анытайды.
Кесте 23. Мазм н блігіне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Шарлау

Бадарлама ралдар татасыны
мазмн блігі кезелімде болан кезде,
мазмн блігін ашыыз не жабыыз.

Енгізу

9ралдар
татасы

Мазмн блігінде Деректер ж не
 ралдар жиыны арасында
жылжыыз.

Tab немесе Shift-Tab пернелері

9ралдар
татасы

Келесі ралдар татасы баылауына
ала жылжытыыз.

О жа крсеткі

9ралдар
татасы

Алдыы ралдар татасы
Сол жа крсеткі
баылауына арта арай жылжытыыз.

9ралдар
татасы

9ралдар татасын басару шін
м зірлер элементтерін араыз.

Тменгі крсеткі

9рылым
басару
элементі

Тарматаы келесі тйінге ала арай
жылжытыыз.

Тменгі крсеткі

9рылым
басару
элементі

Тарма ішіндегі алдыы тйінді арта Жоары крсеткі
арай жылжытыыз.
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Кесте 23. Мазм н блігіне арналан пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

9рылым
басару
элементі

Аымды рылым тйінін кеейтііз. О жа крсеткі

9рылым
басару
элементі

Аымды рылым тйінін
жиырыыз.

Сол жа крсеткі

9рылым
басару
элементі

9рылым басаруындаы бірінші
тйінге бару.

Басты бет

9рылым
басару
элементі

9рылым басаруындаы соы
тйінге бару.

Соы

М зір
элементтері

Мазмн аумаындаы элементтер
шін м зір элементтеріні тізімін
жасаыз.

Shift+F10 пернелері

М зір
элементтері

Кенепке зерттеу нктесін кірістіру.

Кенепке зерттеу нктесін кірістіру
бірнеше адамнан трады:
1. Мазмндар блігінде жоары
ж не тменгі крсеткілерді
олдану арылы лшемді
шарлаыз.
2. @лшемді зерттеу нктесі ретінде
кірісітіру шін Shift+F10 пернелер
тіркесімін ж не одан кейін Enter
пернесін басыыз.

М зір
элементтері

Кенепте тадалан элементтерді
кірістірііз.

Тадалан элементті кенепке кірістіру
бірнеше адамнан трады:
1. Кезелген элементпен Shift+F10
пернелер тіркесімін басу арылы
м зірді ашыыз.
2. Элементті кірістіру шін Insert
пернесін басыыз.

Ай ас кесте мен диаграмма виджеттері
Тмендегі кесте айас ойынды немесе диаграмма виджетінде жмыс істеген кезде
ол жетімді пернелер тіркесімін анытайды.
Кесте 24. Ай$ас $ойынды мен диаграмма виджеттеріне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

9ойындылардыАйас кесте виджетіндегі
кру
ойындыларды арасында шарлау.

Сол жа немесе сол жа крсеткі

9олмен
жегілетін
ралдар
татасы

Кезелімді олмен жегілетін ралдар
татасына жылжыту.

F10

Шолу
аумаы

9олмен жегілетін ралдар
татасынан шолу аумаына жылжу.

9ойынды

Tab немесе Shift+Tab пернелері
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Кесте 24. Ай$ас $ойынды мен диаграмма виджеттеріне арналан пернелер
тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Шолу
аумаы

Шолу аумаындаы лшемдерді
шарлау.

Сол жа ж не о жа крсеткілер

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемні мшелерін тізімдеу. Тізім
ашылмалы тізімде пайда болады.

Alt+тмен крсеткісі

Шолу
аумаы

Шолу аумаындаы лшем мшелерін Esc
крсететін ашылмалы тізімді жабу.

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемні м тінм нін ауыстыру.

Жоары ж не тменгі крсеткілер
ж не одан кейін Enter пернесі

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемді баандара жылжыту.

Ctrl+C

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемді жолдара жылжыту.

Ctrl+R

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемді м тінм нге жылжыту.

Ctrl+T

Шолу
аумаы

Тадалан лшемді сола жылжыту.

Ctrl+сол жа крсеткі

Шолу
аумаы

Тадалан лшемді оа жылжыту.

Ctrl+о жа крсеткі

Айас кесте

Шолу аумаынан айас ойындыа
жылжу.

9ойынды

Айас кесте

Жол немесе баан таырыптары шін
м зір элементтерін крсетііз.

Shift+F10 пернелері

Айас кесте

Jяшы ішінде жол айтаруды
осыыз.

Alt+Enter

Айас кесте

Jяшытар шін м зір элементтерін
крсетііз.

Shift+F10 пернелері

Айас кесте

Айас кестеде баан енін кеейту.

Баанны енін згерту бірнеше
адамнан трады:
1. Баан таырыбында кезелімді стап
трып, Shift+F10 пернелер
тіркесімін басыыз.
2. Ке*ейту параметрін тадау шін
жоары ж не тменгі
крсеткілерді пайдаланыыз.
3. Enter пернесін басыыз.

Айас кесте

Баан не жол таырыптарыны
тйінін кеейту не жиыру.

Енгізу

Айас кесте

Айас кестедегі яшытарды шарлау.

Крсеткілер немесе Tab ж не
Shift+Tab

Айас кесте

Мше таырыптарын деу (жол мен
баан таырыптары).

F2

Диаграмма

Айас кестеден диаграммаа
жылжытыыз.

Ctrl+Tab пернелері
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Кесте 24. Ай$ас $ойынды мен диаграмма виджеттеріне арналан пернелер
тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Диаграмма

Диаграмма трін згертііз.

Диаграмма трін згертуде р трлі
адамдар бар:
1. Виджет рекеттері м зірін ашу
шін, F10 пернесін басыыз.
2. Диаграмманы згерту
белгішесіне ол жеткізу шін, о
жа крсеткіні ныыз.
3. Диаграмма трлері м зірін ашу
шін, тмен крсеткіні ныыз.
4. Диаграмма трін тадау шін,
тмен крсеткіні ныыз.
5. Диаграмма трлерін шарлау шін,
жоары не тмен крсеткілерді
олданыыз.
6. Диаграмма трін тадау шін,
Enter пернесін басыыз.
7. Берілген диаграмма трі шін
диаграммалар тізіміне ол жеткізу
шін Tab ойындысын ныыз.
8. Диаграммаларды тізіміне шарлау
шін бос орынды ныыз.
9. Диаграмманы тадау шін Enter
пернесін басыыз.
10. Диаграмманы параметрлер
тізіміне ол жеткізу шін, Tab
ойындысын ныыз.
11. Диаграмма трлері м зірінен
шыу шін, Esc пернесін
басыыз.

Jяшы

Жаа яшы м нін енгізу.

М нді терііз ж не Enter пернесін
басыыз

Jяшы

М нді мыдытар ретінде енгізу.

K
Мысалы, 5K енгізу яшытара 5000
енгізеді.

Jяшы

М нді миллиондытар ретінде енгізу.

M
Мысалы, 10M енгізу яшытарда
10,000,000 енгізеді.

Jяшы

Jяшы м ніне санды осу.

+, 9осу
Мысалы, +50 енгізу яшы м ніне 50
осады.

Jяшы

Jяшы м нінен санды алыыз.

-, Sub
Мысалы, Sub50 енгізу яшы м нінен
50 алып тастайды.

Jяшы

Jяшы м нін пайызды крсеткішпен
кбейту.

Inc, Кбейту
Мысалы, Inc6 енгізу яшы м нін 6%
шамасына арттырады.
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Кесте 24. Ай$ас $ойынды мен диаграмма виджеттеріне арналан пернелер
тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.
Jяшы

>рекет

Та*баша пернелері

Jяшы м нін пайызды крсеткішпен
азайту.

Dec, Азайтады
Мысалы, Dec6 енгізу яшы м нін 6%
шамасына азайтады.

Jяшы

М нді оа арай кеейтііз.

>
Мысалы, 1000> енгізу 1000 м нін оа
арай барлы баандара жаяды.

Jяшы

М нді тмен арай кеейтііз.

|
Мысалы, 1000| енгізу 1000 м нін
тмен арай барлы жолдара жаяды.

Jяшы

Деректен таралан яшы м нін стап
тру.

Jстап тру, Hol

Jяшы

Jсталан яшытарды шыару.

Босату, Rel

Крсеткіштер жйесі виджеттері
Тмендегі кесте крсеткіштер жйесі виджетінде жмыс істеген кезде ол жетімді
пернелер тіркесімін анытайды.
Кесте 25. Метриклар виджеттеріне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

9олмен
жегілетін
ралдар
татасы

Кезелімді олмен жегілетін ралдар
татасына жылжыту.

F10

Шолу
аумаы

9олмен жегілетін ралдар
татасынан шолу аумаына жылжу.

9ойынды

Шолу
аумаы

Шолу аумаындаы лшемдерді
шарлау.

Сол жа ж не о жа крсеткілер

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемні мшелерін тізімдеу. Тізім
ашылмалы тізімде пайда болады.

Spacebar пернесі

Шолу
аумаы

Шолу аумаындаы лшем мшелерін Esc
крсететін ашылмалы тізімді жабу.

Шолу
аумаы

Шолу аумаында кезелімде тран
лшемні м тінм нін ауыстыру.

Шолу
аумаы

Ашылмалы тізімнен аымда тандалан О жа крсеткі
элементті кеейтііз.

Шолу
аумаы

Ашылмалы тізімнен аымда тадалан Сол жа крсеткі
элементті тасалаыз.

Шолу
аумаы

Шолу аймаынан интерактивті
диаграмманы графикалы аймаына
жылжу.

Жоары ж не тменгі крсеткілер
ж не одан кейін бос орын пернесі

9ойынды
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Зерттеу нктелері
Тмендегі кесте зерттеу нктелерімен жмыс істеген кезде ол жетімді пернелер
тіркесімін анытайды.
Кесте 26. Зерттеу н+ктелеріне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.
Мазмн
блігі

>рекет

Та*баша пернелері

Зерттеу нктесін лшемді мазмн
кестесінде тадау арылы кенепке
енгізііз.

Кенепке зерттеу нктесін кірістіру
бірнеше адамнан трады:
1. Мазмндар блігінде жоары
ж не тменгі крсеткілерді
олдану арылы лшемді тадаыз.
2. М зірді ашу шін, Shift+F10
пернелер тіркесімін басыыз.
3. Insert пернесін басыыз.

М зір
элементтері

9ыра арналан м зір элементтерін
араыз.

Shift+F10 пернелері

Зерттеу
нктесі

Зерттеу нктесіне арналан мшелер
тізімін шарлау.

Жоары ж не тменгі крсеткілер

Зерттеу
нктесі

Зерттеу нктесіндегі мшені тадау не Ctrl+Spacebar пернелер тіркесімі
тазалау.

Зерттеу
нктесі

Зерттеу нктесіндегі баса мшені
тадаыз.

Жоары ж не тменгі крсеткілер
ж не одан кейін Ctrl+Spacebar
пернелер тіркесімі.

Зерттеу
нктесі

Зерттеу нктесіндегі алдыы барлы
тадауларды тазалап, мшені
тадаыз.

Spacebar пернесі

Зерттеу
нктесі

Зерттеу нктесіні мшелерін
иерархия кйінде крсетііз.

Shift+F10 пернелер тіркесімін
басыыз ж не Иерархияны к#рсету
нысанын тадаыз

Зерттеу
нктесі

Иерархия кйінде ырдаы тйінді
жыю немесе кеейту.

Енгізу

>рекет тймешігіні виджеттері
Тмендегі кесте кезелім рекет тймешігіні виджеттерінде кезде ол жетімді
пернелер тіркесімін анытайды.
Кесте 27. ;рекет т+ймешігіні виджеттеріне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.
&рекет
тймешігі

>рекет

Та*баша пернелері

&рекетті шаыру.

Spacebar пернесі

М$тін виджеттері
Тмендегі кесте м тін виджеттерімен жмыс істеген кезде ол жетімді пернелер
тіркесімін анытайды.
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Кесте 28. Мтін виджеттеріне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

М тін

М тінді пішімдеу шін блектеу.

Shift+о жа крсеткі

9ралдар
татасы

Блектелген м тінмен м тін
виджетіні ралдар татасына
кезелімді орнату.

F10

9ралдар
татасы

9ралдар татасындаы негізгі
байланыс аумаын шарлау.

9ойынды

9ралдар
татасы

Негізгі байланыс аумаынан ралдар
татасындаы элементтерге шарлау.

О жа немесе сол жа крсеткі

9ралдар
татасы

М тін виджеті ралдар татасындаы
аріп лшемі не аріп трі тізімінен
параметрді тадаыз.

Жоары немесе тменгі крсеткі

9ралдар
татасы

9аріп лшемі не аріп трі тізімінен
аріп параметрлерін тадаыз.

Енгізу

лшем дегіші
Тмендегі @лшем дегішінде жмыс істеген кезде ол жетімді пернелер тіркесімін
анытайды.
Кесте 29. ,лшем дегішіне арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

9рылым
басару
элементі

Тйіндіні @лшем дегіші рылым
иерархиясында ашу.

Ctrl+о жа крсеткі

9рылым
басару
элементі

Тйіндіні @лшем дегіші рылым
иерархиясында жабу.

Ctrl+сол жа крсеткі

Іске осу

Жол немесе элемен таырыбы мазмн Shift+F10 пернелер тіркесімін
татасыны кезелімінде болан кезде
басыыз ж не одан кейін '*деу
@лшем дегішін ашыыз.
тймешігін тадаыз

@деу

Тарматаы элемент шін м зірді
ашыыз.

Shift+F10 пернелері

@деу

Элементті баса элементті еншілесі
ретінде орнатыыз.

Shift+F10 пернелер тіркесімін
басыыз ж не одан кейін Demote
Selected Members нысанын тадаыз

@деу

Элементті баса элементті тектісі
ретінде орнатыыз.

Shift+F10 пернелер тіркесімін
басыыз ж не одан кейін Promote
Selected Members нысанын тадаыз

Срау &растырушысы
Тмендегі кесте Срау 9растырушысымен жмыс істеген кезде ол жетімді
пернелер тіркесімін анытайды.
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Кесте 30. С рау ! растырушысына арналан пернелер тіркесімі
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

М зір
элементтері

Негізгі байланыс айматарын шолуа
арналан м зірді ашыыз.

Ctrl+;

М зір
элементтері

Негізгі байланыс аумаынан Срай
схемасы байланыс аумаына кезелімді
орнатыыз.

Ctrl+;

Деректер
крінісі

Деректер крінісінде мазмнды
жаарту.

Жаарту тймешігіне Tab пернесін
басыыз ж не одан кейін Enter
пернесін басыыз.

Срау
Срауа кесте осу.
9растырушысы

Срауа кесте осу бірнеше адамнан
трады:
1. Ctrl+; пернелер тіркесімін
басыып, Метадеректер зерттеуі
параметрін тадаыз.
2. Кестені шарлау шін крсеткілерді
олданыыз.
3. Кестеге м зір элементтерін
тізімдеу шін Shift+F10 пернелер
тіркесімін басыыз.
4. С рауа осу нысанын тадаыз.
5. Мазмныызды жаарту шін
жаарту тймешігіне tab пернесін
басыыз ж не одан кейін Enter
пернесін басыыз.

Срау
схемасы

М зірді ашыыз.

Shift+F10 пернелері

Срау
схемасы

Кезелімді кестеге орнату.

Кезелімді кестеге орнату бірнеше
адамнан трады:
1. М зірді ашу шін, Shift+F10
пернелер тіркесімін басыыз.
2. Схемада та*дау нысанын
тадаыз ж не одан кейін Кестені
та*дау нысанын тадаыз.
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Кесте 30. С рау ! растырушысына арналан пернелер тіркесімі (жаласы бар)
Келесіге
олдан.

>рекет

Та*баша пернелері

Кесте

9осу сипаттары кестесін тадау.

9осу сипаттары кестесін тадау
бірнеше адамнан трады:
1. М зірді ашу шін, Shift+F10
пернелер тіркесімін басыыз.
2. Схемада та*дау нысанын
тадаыз ж не одан кейін Кестені
та*дау нысанын тадаыз.
3. Кесте та ырыбы бааны
параметріне адамды шегініс
жасаыз
4. Кезелімді осу сипаттарыны
жолдарына орнату шін жоары
ж не тменгі крсеткілерді
пайдаланыыз.
5. Кезелімді осу сипаттарына орнату
шін о жа ж не сол жа
крсеткілерді пайдаланыыз.
6. 9осу сипаттары кестесін деу
шін Spacebar пернесін басыыз.
7. Параметрлер тізімін крсету шін
Enter пернесін басыыз.
8. Тізімді шарлау шін оары ж не
тменгі крсеткілерді
пайдаланыыз.
9. Тізімнен параметрді тадау шін
Enter пернесін басыыз.

9осу
сипаттары

Баандар арасындаы атынасты
деу.

Баандар арасындаы атынасты деу
бірнеше адамнан трады:
1. Tab to Баандар арасындаы
атынасты к#рсету нысанына
кшііз.
2. Кезелімді арыматынастар
сипаттарына орнату шін жоары
ж не тменгі крсеткілерді
пайдаланыыз.
3. Кезелімді арыматынастар
сипаттарына орнату шін о жа
ж не сол жа крсеткілерді
пайдаланыыз.
4. 9атынас сипаттарын деу шін
Spacebar пернесін басыыз.
5. Параметрлер тізімін ашу шін
Enter пернесін басыыз.
6. Тізімді шарлау шін оары ж не
тменгі крсеткілерді
пайдаланыыз.
7. Тізімнен параметрді тадау шін
Enter пернесін басыыз.
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Экранда о у ралы шін осымша текшелерді осу
IBM Cognos Insight бадарламасында айас кестеде яшытарды мазмнын
згерткен кезде, яшы мазмндары р трлі тсте крсетіледі. Экранда оу
ралдары текшелерді хабарлайтындай, тсті м тінні крнекі текшелермен
крсетілетінін анытауа болады.

Процедура
1. >рекеттер белгішесін нып
, одан кейін Мені* басымды тарым
тймешігін басыыз.
2. Айас кестедегі трлті тсті м тін экраннан оу бадарламасын пайдалананда
блектелу керектігін крсету шін, Т)рлі т)сті м8тінге к#рнекі с#зк#мек осу
параметріне сбелгі ойыыз.
3. OK тймешігін басыыз.

JAWS экранды о ушы м$селелері
IBM Cognos Insight жйесі Cognos Insight ішінде шарлауа ж не тек ана
пернетатаны олданып тапсырмаларды орындауа кмектесетін пернелер тіркесімін
амтиды. Дегенмен, кейбір экранда оу ралдарында кейбір пернелер тіркесімдері
болмауы ммкін. Ааулытар мен оларды шешімдері осы жерде жатталады.

JAWS мерзімі ая тал ан яшы кйін немесе м$нін
хабарлайды
Айас кесте виджетінде яшы кйін немесе яшы пішімін яшы м зіріні
элементтерін олданып згерткеннен кейін, JAWS ескі яшы кйін немесе
пішімделген м нді хабарлайды. Jяшыты м зірінде ]стау немесе Босату
п рмендерін тадау арылы яшыты кйін згертуге болады. Jяшыты м зірінен
жалпы пайыз немесе е лкен жина сияты р трлі деректер пішімін тадау арылы
яшыты пішім м ндерін згертуге болады.
JAWS жаа яшы кйін немесе пішімделген м зірді хабарласа, згертілген яшытан
рі жылжу ж не одан кейін яшыа оралу шін крсеткі пернесін ныыз.
Жаартылан кй мен пішімделген м н JAWS арылы хабарланады.

JAWS кейбір срауды растыру терезелерінде ОК
тймешігі туралы дрыс хабарлайды
Кейбір жадайларда срауды растыру терезесінде жмыс істеген кезде, JAWS OK
тймешігін хабарлайды ж не одан кейін баса басару туралы хабарлайды. Бл орын
алса, OK тймешік хабарлауын ауіпсіз елемеуге ж не хабарламаны келесі блігін
ана тыдауа болады.

JAWS жаа яшы м$ндерін хабарламайды
Айас кестедегі яшыа жаа м нді енгізген кезде, JAWS параметрін олдананда,
жаа м н туралы хабарланбайды. Сондай-а, жаа яшы м нін енгізгеннен кейін
крсеткі пернелерін олданып шарлау ешбір яшы м ндері туралы хабарламайды.
Jяшы м ндерін хабарлау шін JAWS ызметін кштеу масатында, айас кестеден
шыу шін Ctrl+Tab пернелер тіркесімін басыыз, одан кейін айас кестеге айтып
оралу шін Ctrl+Shift+Tab пернелер тіркесімі басыыз. JAWS крсеткіні немесе Tab
пернесін олданып шарлау арылы яшытар туралы хабарлайды.
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JAWS атысты пропорционалды алыпта элементтер
жнінде хабарламайды
Деректерді шашу терезесінде атысты блікті тарату негізделген элементтерді арап
шыан кезде, JAWS шарлауа арналан крсеткі пернелерді олданан кезде,
элементтер атаулары туралы хабарламайд.
Элементті шарлау шін Tab пернесін басыыз, JAWS элемент атаулары туралы
хабарлайды. @лшемдерді ж не элементтерді жинаын арап шыу шін Алдын
ала арап шыу сілтемесін ныыз. Дегенмен, бл жиынты тек оуа арналан.
Элементтерді тек ана Деректерді шашу терезесінен деуге болады.

JAWS кнтізбедегі кн немесе шарлау ба ылаулары туралы
хабарламайды
Уаытты жинатау терезесінде ж не айас кестелер яларында кндер мен
кнтізбелердегі шарлауды баылаулар JAWS арылы хабарланады.
Уаыт жинаында кнді деу шін:
1. Уаыт жинатары терезесінде с йкестендірілген кн параметрлерін тадау шін
Tab пернесін басыыз.
2. Кнтізбені ашу шін тмен крсеткіні басыыз.
3. Бір уаытта бір кнге жылжыту шін о жа крсеткіні олданыыз (JAWS жаа
ай енгізілгенде хабарлайды) ж не одан кейін кнді тадау шін Enter пернесін
басыыз. JAWS жадан тадалн кнді оиды ж не кндер ауымдарыны тізімі
жаа сілтеме жасалатын кнді тадауа негізделіп жаартылады.
Айас кесте кнін деу шін, яшыа жаа кнді енгізііз. Жаа кнні пішімі бар
кндерге с йкес келуі ажет.

JAWS срауды аны тау тарма ын бас аруды хабарламайды
Буманы Cognos Insight бадарламасында буманы импорттаан кезде, импорттау
шеберіні Деректер кзін тадау адамында JAWS тарматы басару ретінде срауды
анытау блімін анытамайды.
Тарматы басаруды олдану шін, келесі рекеттерді орындаыз:
v Тарматы жоары ж не тмен крсеткілермен шарлаыз.
v О жа ж не сол жа крсеткілермен тарматы элементтерді кеейтііз ж не
ысыыз.
v Бос орын пернесімен бір немесе бірнеше тарматы тадаыз. Элемент
тадаланда, тадалан элементтер кестесі автоматты трде таратылады.
v

JAWS 13 срауды аны тау тарма ында жойыл ан ж$не
жабыл ан элеметтер туралы хабарламайды
Буманы Cognos Insight бадарламасына импорттаан кезде, импорттау
шеберініДеректер кзін тадау адамында, срауды анытау тармаын басару
элементінде бос орын пернесі басып тармата элементерді тадауа болады.
JAWS 13 тарма элементтері жойыланын немесе тадаланын хабарлайды. JAWS 13
жабы жапыра элементтеріні жойыланын немесе тадаланын хабарлайды.
Дегенмен, жойылан ж не жабылан элементтер шін, JAWS 13 тек ана жабылан
9осымша A. 9ол жетімділік ммкіндіктері
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элементтер туралы хабарлайды, элемент жойыланда хабарламайды.

IBM ж$не арнайы ммкіндіктер
IBM Арнайы ммкіндіктер орталыын арнайы ммкіндіктері бар IBM міндеттемесі
туралы осымша апараттар алу шін араыз.
Осы IBM Арнайы ммкіндіктер орталыы (http://www.ibm.com/able) желіде ол
жетімді.
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&осымша B. А аулы тарды жою туралы а парат
Ааулытарды жою проблемаларды шешуге арналан жйелік діс болып табылады.
Ааулытарды жоюды масаты бір зат неге ктілгендей жмыс істемейтінін ж не
проблеманы алай шешуді анытау.
@зіізге немесе ттынушыларды олдау ызметіне IBM Cognos Insight
бадарламасында проблеманы шешуге кмектесу шін тмендегі кестені арап
шыыыз.
Кесте 31. А$аулы$тарды жою рекеттері мен сипаттамалары
>рекеттер

Сипаттама

Сізді проблеманы шешу шін німді тзету
ол жетімді болуы ммкін.

Барлы белгілі тзету бумалары немесе
ызмет крсету дегейлері не бадарламаны
уаытша тзетулерді (PTF) олданыыз.

Тешелімге олдау крсетілетіндігін
тексерііз.

Cognos Insight жйсіні талаптарын Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0
(http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052) ішінде
араыз.

9ате туралы хабарды IBM 9олдау крсету
9ате туралы хабарлар проблемаа себеп
болан рылымды анытауа кмектесетін
порталы бетінен німді тадау арылы
іздеіз, содан кейін ате туралы хабар кодын маызды апаратты береді.
о жа тік м зір жолындаы олдау к#рсетуді
іздеу орабына (http://www.ibm.com/support/
entry/portal/) енгізііз.
Ол жай ана ате емес екендігін тексеру шін
атені анытаыз.

Егер німмен бірге лгілер ол жетімді болса,
сіз лгі деректерді олдану арылы атені
анытап кре аласыз.

Орнатылым с тті аяталанын тексерііз.

Орнатылым орны тиісті файл рылымы мен
файл рсаттарын амту керек.
Мысалы, егер нім жрнал файлдарына
атынасуды жазуды талап етсе, каталог дрыс
рсата ие екендігін тексерііз.

Шыарылым жазбалары, техникалы
жазбалар ж не т жірибемен тексерілген
жаттаманы амтитын барлы с йкес келетін
жаттаманы арап шыыыз.

Проблемаыз белгілі болып, айналып ту
жолы бар болса немесе ол брыннан
шешілген ж не жаттамада крсетілгендігін
анытау шін IBM білім орлары іздеіз.

Есептеу орныыздаы соы згерістерді
арап шыыыз.

Кейде жаа бадарламалы жасатаманы
орнату сыйысымдылы м селелерін тудыруы
ммкін.

Егер баылау тізіміндегі элементтер сізді шешімге келмесе, сізге диагностикалы
деректерді жинау ажет болуы ммкін. Бл деректер IBM техникалы олдау кіліне
ааулытарды тиімді анытауа ж не сізге проблеманы шешуде кмектесуге керек.
Сіз де диагностикалы деректерді жинап, оларды з бетіізбен талдай аласыз.
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Зерттеу нктесіндегі кп тадау кейбір яшы тарда #N/A
крсетеді
IBM Cognos Insight жйесіндегі зерттеу нктесінде екі немесе одан да кп мше
тадаанда, айас кестелерді бар виджеттердегі яшытар кейде есептелген м ндерді
крсетеді, кейде #N/A крсетеді.
Зерттеу нктесінде екі немесе одан да кп мше тадаанда, сізді жмыс
кеістігііздегі айас кестелер сіз тадаан элементтерге негізделген яшы м ндерін
крсетуге тырысады.

/яшы тар есептелген м$ндерді дрыс крсетеді
Есептелген м ндер тмендегі тжырымдарды екеуі де шын боланда крсетіле
алады:
v Жолдар, баандар немесе м нм тіндегі барлы мшелерді есептеулері болмайды
немесе осу, азайту, кбейту, блу не орташа м нін шыару сияты арапайым
есептеулері болады.
v Егер жолдар, баандар немесе м нм тіндер есептелген мшелерге ие болса, онда
бл есептелген мшелерді иылысуы болмайды. Мысалы, егер жолдарда
есептелген мше болса, онда баандардаы мшелер есептеліне алмайды.
Мысалы, сізді айас кестеіз Микротолындар мен Пештер, Табыс крсеткіші ж не
Сауда белгілері лшемі сияты мшелері бар @нім жолдарыны лшемін м тінм нде
ж не зерттеу нктесі ретінде крсетеді. Сіз сауда белгісін шерткенде, сізді айас
кестеізді пайда болатын деректер тек сауда белгісі табысын крсетуге згереді.

/яшы тар #N/A крсетеді
Jяшытар #N/A м тінін сіз зерттеу нктесінде бірден кп элементті келесі
жадайларда тадаанда крсетеді:
v Сізді айас кестеіз крделі есептеуге негізделген бір не одан да кп есептелген
мшелерді амтиды.
v Сіз зерттеу нктесінде бірден кп элементті тадайсыз ж не айас кесте
баандарда, жолдарда не м тінм нде есептелген мшелерді иылысын
амтыанда.
Зерттеу нктесінде бірден кп элементті тадаанда ж не айас кестеіз крделі
есептеуге негізделген бір не одан да кп есептелген мшелерді амтыанда яшытар
#N/A м нін крсетеді. Крделі есептеулер е кіші м н, е лкен м н, салыстыру
немесе дерекора сілтемелер болып табылады. Алдыы мысалды жаластырса, сіз
баандаы е кіші м нді крсету шін айас кестеге жиынты жолды осасыз. Е кіші
м н крделі есептелген мше болып табылады. 9азір зерттеу нктесінде екі не одан
да кп сауда белгісін тадаанда айас кестедегі м ндерді #N/A м ніне згереді.
Зерттеу нктесінде бірден кп элементті тадаан кезде ж не айас кесте
баандарында, жолдарында немесе м тінм нінде есептелген мшелерді иылысын
амтыанда яшытар #N/A м нін крсетеді. Алдыы мысалды жаластырса, сіз
жаа баан ретінде Орташа есептеуді осасыз ж не жаа жол ретінде Орташа
есептеуді осасыз. 9азір зерттеу нктесінде екі не одан да кп сауда белгісін
тадаанда айас кестедегі м ндерді #N/A м ніне згереді.
'зара байланысты тапсырмалар:
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“@лшемдер ж не тлсипаттар арылы сзгілеу” бетте 55
IBM Cognos Insight жмыс кеістігіндегі айас кестелерде ж не диаграммаларда
крсетілетін деректерді сзу шін ашу нктелерін немесе ашу ауымын олданыыз.
Ашу нктелері мен ашу ауымы да лшемдер мен тлсипаттарды анытау жолыны
с йкестігін ж не оларды осылмаандыын анытайды.

А аулы тарды жою орлары
Ааулытарды жою орлары IBM Cognos пайда болатын проблеманы шешеуге
кмектесетін апарат кздері болып табылады. Бл блімде амтамасыз етілген ор
сілтемелеріні кбін ыса видео жаттамасынан да круге болады.
Видео нсасын кру шін Интернет іздеу жйесі немесе YouTube видео
бірлестігінде “IBM Cognos ааулытарды жою” іздеіз.

&олдау порталы
IBM 9олдау порталы – барлы техникалы олдау ралдары мен IBM systems,
йелері, бадарламалы жасатамалары ж не ызметтеріне ж не IBM Cognos Insight
бадарламасына арналан апаратты бірегей, орталытандырылан крінісі болып
табылады.
IBM 9олдау порталы сізге барлы IBM олдау орларына бір жерден атынасуа
ммкіндік береді. Ааулытарды болдырмау ж не оларды шешілуін тездетуге
арналан сізге ажетті апарат пен орлара кіл блу шін беттерді бейімдей
аласыз. @зіізді IBM 9олдау порталымен демо видеолар кру арылы таныстыра
аласыз.
9ажетті Cognos мазмнын IBM 9олдау порталы блімінен з німдеріізді тадау
арылы табыыз.

IBM Cognos Insight німі а паратын німдерін іздеу мен
шарлау
IBM Cognos нім апараттарына атынасу енді барлы сілтемелерді бір бетте круге
ммкіндік беретін IBM 9олдау порталында тешеле алады.
IBM Cognos нім апараттарын іздеу мен шарлауа арналан е жасы т жірибелер
IBM Cognos 9олдау порталы мен Техникалы жазба іздеу шін е жасы
т жірибелер бетінде ол жетімді.

М$ліметтерді жинау
IBM 9олдауына байланысудан брын сізге проблеманы шешу шін талап етілетін
диагностикалы деректерді (жйе апараты, белгілер, жрнал файлдары, жолдар ж не
т.с.с) жинау ажет болады (IBM Cognos Insight ішінде). Бл м ліметтерді жинау сізге
ааулытарды жою рдісімен танысуа ж не уаытыызды немдеуге кмектеседі.
Жинау керек деректер жайлы апарат Жинау керек техникалы жазбалар бліміні
пішінінен ол жетімді.

А ауды аны тау
Бірнеше IBM Cognos аауды анытау ралдары арапайым аауларды
диагностикалау мен жою шін ол жетімді.

9осымша B. Ааулытарды жою туралы апарат
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Бл ралдар Cognos диагностикалы бадарламалары бетінен жктеп алына алады.
IBM Білім беру кмекшісі осы диагностикалау ралдарыны кейбіреулері жайлы
IBM Білім беру кмекшісі аауды анытау веб-торабында видео мен баса оыту
орларын амтамасыз етеді.

&ызмет крсету сраулары
9ызмет крсету сраулары басаша Аауларды Басару Есептері деп те аталады
(PMRs). IBM Бадарламалы жасатамасыныТехникалы 9олдау бліміне
диагностикалы апаратты жіберуді бірнеше дістері бар.
PMR ашу немесе Техникалы 9олдаумен апарат алмасу шін IBM Бадарламалы
жасатама 9олдауы Техникалы 9олдаумен апарат алмасу бетін араыз. Сонымен
атар PMR 9ызмет крсету сраулары (PMRs) ралы немесе апаратпен алмасу
бетінде сипатталан баса олдау крсетілетін дістерді олдану арылы тікелей
жіберіле алады.

Cognos Ттынушы Орталы ы
IBM Cognos Ттынушы Орталыы Cognos арнайы апарат, жаартулар ж не
ааулытарды жою орларын амтамасыз етеді.
Cognos ааулытарды жою апаратын кру шін Cognos Ттынушы Орталыы
бліміне атынасып, "Байланысу олдауы" немесе "Ааулытарды жою бойынша
кеестер" астындаы апаратты араыз.

Орталы ты тзету
Орталыты тзету сізді жйеізді бадарламалы жасатамасына, аппаратты
ралдарына ж не амалды жйесіне тзетулер мен жаартуларды амтамасыз етеді.
Орталыты тзету блімінде нім тзетулеріне шарлау шін ашылмалы м зірді
пайдаланыыз. Сонымен атар сіз Орталыты тзету анытамасы блімін арай
аласыз.

Білім орлары
Проблемаларды шешімдерін IBM білім орларынан іздеу арылы таба аласыз.
Сіз IBM атау іздеуін кез келген ibm.com бетіні тбесіндегі Іздеу рісі жолында
іздегеніізді жазу арылы пайдалана аласыз.

IBM білім орталы ы
IBM білім орталыы IBM німіні рбір шыарылымы шін жаттарды амтиды.
Аударылан жатты амтитын IBM білім орталыы http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/ мекен-жайында ол жетімді.
Е соы белгілі проблемалар мен APAR сілтемелерін табу шін нім мен нса
шін ол жетімді Шыарылым жазбаларына тііз.

IBM Redbooks
IBM Redbooks IBM компаниясыны Халыаралы Техникалы 9олдау Jйымымен
(ХТ9J) жасалан ж не жарияланан.
IBM Redbooks орнатылым, тешелім ж не шешімні орындалуы сияты таырыптар
жайлы толы нсауларды амтамасыз етеді.
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Тексерілген т$жірибелер жаттамалары
Ттынушы т жірибелеріне сай IBM Cognos шеберлері жасаан Business Analytics
Proven Practices жаттамасы арнайы тексерілген технологиялы орталарда
техникалы апаратты береді.
Ресурстарды ааулытарын жою сияты Business Analytics Proven Practices
жаттамасы Financial Performance Management шін е жоары ондыа кіретін
танымал т жирибелер ай атынасуды амтамасыз етеді, осымша видеоларды ж не
баса апараттарды келесіден араыз: Cognos Proven Practice жаттамасы.

Ба дарламалы жаса тама олдауы ж$не RSS арналары
IBM Бадарламалы жасатама олдауыны RSS арналары веб-тораптара осылан
жаа мазмнды баылауды жылдам, оай ж не жеіл пішімі болып табылады.
RSS оу бадарламасы немесе шолышыны осылатын модулін жктеп аланнан
кейін, IBM нім веб-арналарына IBM Бадарламалы жасатама олдауыны RSS
арналары блімінде жазыла аласыз.

Форумдар мен бірлестіктер
IBM Cognos німіні форумдары IBM Cognos бірлестігінде ойларыыз бен
шешімдеріізді з ріптестеріізбен блісетін орын сынады.
Белсенді Cognos форумдары Cognos форумдар мен бірлестіктер блімінде ол
жетімді.
AnalyticsZone.com provides additional forums for IBM Cognos Insight users, as well as
the tutorial and samples files (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

9осымша B. Ааулытарды жою туралы апарат
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Ескерімдер
Мына апарат лемде сынылан німдер мен ызметтерге арналып зірленді.
Бл материал IBM торабында баса тілдерде болуы ммкін. Дегенмен, белгілі бір
тілдегі материалды алу шін сізден німні кшірмесін немесе нім нсасын иелену
талап етілуі ммкін.
IBM баса елдердегі мына жатта талыланан німдерді, ызметтерді немесе
ммкіндіктерді сынбауы ммкін. Аумаыызда аымда ол жетімді німдер мен
ызметтер туралы апаратты алу шін жергілікті IBM кіліне хабарласыыз. IBM
німіне, бадарламасына немесе ызметіне берілген кез келген сілтемесі тек сол IBM
німін, бадарламасын немесе ызметін пайдалануды білдірмейді немесе кйін
келтіруге арналмаан. Оны орнына кез келген IBM авторлы меншікті
ытарын бзбайтын кез келген функционалды эквивалентті німді,
бадарламасын немесе ызметін пайдалануы ммкін. Дегенмен, кез келген IBM емес
німні, бадарламаны немесе ызметті амалын тексеру ж не баалау
пайдаланушыны жауапкершілігінде болады. Бл жатта сатылып алынан
бадарламада немесе лицензия ытары жо німдер, ызметтер немесе
ммкіндіктер сипатталуы ммкін.
IBM німінде мына жатта сипатталан таырыпа атысты патенттер немесе
аралатын патенттерді срынымы бар. Мына жатты берілуі сізге мына
патенттерге ешандай ы бермейді. Сіз лицензия срауларын жазбаша трде
мына мекен-жайа жібере аласыз:
IBM Director of Licensing
IBM Корпорациясы
North Castle Drive
Армонк, Нью-Йорк 10504-1785
А9Ш
Екі байтты (DBCS) апарата атысты лицензия сраулары шін, елііздегі IBM
Авторлы Меншік Департаментіне хабарласыыз немесе жазбаша трде мына
мекен-жайа срауларды жіберііз:
Intellectual Property Licensing
Зады ж не Авторлы ы заы
IBM Жапония ЖШС
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Келесі ереже жергілікті заа с йкес келмейтін осындай айматары бар кез келген
баса елдерде немесе Біріккен &мірлігінде олданылмайды : INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES КОРПОРАЦИЯСЫ МЫНА ЖАРИЯЛАНЫМДЫ
НА9ТЫ МА9САТ OШІН ЖАРАМДЫЛЫ9 НЕМЕСЕ 9J9Ы9 БJЗУШЫЛЫ9
КЕПІЛДЕМЕСІНЕ ШЕКТЕУСІЗ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТJСПАЛДАУСЫЗ
"@ЗГЕРТІЛМЕЙТІН КOЙІНДЕ" БЕРЕДІ. Кейбір елдерде белгілі келісімдердегі
наты немесе тспалдайтын кепілдемелерден бас тартуа рсат берілмейді,
сондытан мына м лімдеме сізге жетпеуі ммкін.
Мына апаратта техникалы ауіпсіздік немесе баспа ателері болуы ммкін. Осында
згертулер апарата жиі жасалады; мына згерістер жарияланымны жаа
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басылымына егізеді. IBM кез келген уаытта ескертусіз мына жарияланымда
сипатталан бадарлама(лар)да ж не/немесе нім(дер)де жасартуларды ж не/немесе
згертулерді жасай алады.
Мына апараттаы IBM Web тораптара берілген кез келген сілтемелер тек
ыайлылы шін беріледі ж не алай болан жадайда сол веб тораптарды
жарнамасы болып табылмайды. Сол вет тораптардаы материалдар мына IBM
німіне арналан материалдарды бір блігі емес ж не сол Web тораптарды
пайдалану сізді ауіпті кйде алдырады.
IBM сізді алдыызда ешандай міндеттемесіз, з алауынша, сіз жіберген апаратты
кез келген жолдармен пайдалануы немесе таратуы ммкін.
Іске осу масатында: (i) т уелсіз жасалан бадарламалар мен баса бадарламалар
арсындаы апаратты алмасуы (осыны оса аланда) ж не (ii) згертілген
апаратты зара пайдаланысы туралы апарат алысы келетін лицензия алушылары
мына мекен-жайа хабарласуы керек:
IBM Software Group
Кіл аударыыз: Лицензия беру
3755 Riverside Dr.
Оттава, ON K1V 1B7
Канада
Осындай апарат белгілі шарттар, кей жадайларда, стемаыны негізінде берілуі
ммкін.
Мына жатта сипатталан лицензияланан бадарлама ж не ол жетімді барлы
лицензияланан материалдар IBM бойынша IBM Ттынушы келісімшартыны
негізінде, сіз бен з арамыздаы IBM лицензиялы келісімшартты немесе
эквивалентті келісімшартты халыаралы бадарламасы арылы беріледі.
Есепте амтылан кез келген німділік деректері баыланатын ортада аныталды.
Сондытан, баса амалды орталарда алынан н тижелер згеруі ммкін. Кейбір
лшемдер зірлеу дегейіні жйесінде жасалуы ммкін ж не сол лшемдерді
жалпы ол жетімді жйелерде бірдей болатынына ешадай кепілдеме жо. Бдан
баса, кейбір лшемдер экстраполяция жолымен алынуы ммкін. Наты н тижелер
згеруі ммкін. Мына жатты пайдаланушылары жарамды деректерді здеріні
арнайы орталарында тексеруі керек.
IBM емес німдерге атысты апараты сол німдерді жеткізушілерден, жарияланан
жарнамаларынан немесе баса оамды ол жетімді кздерден алынды. IBM сол
німдерді тексермеді, сондытан німділікті натылыын, с йкестілігін немесе IBM
емес німдерге атысты кез келген баса пікірлерді растай алмайды . IBM емес
німдер туралы сратарды сол німдерді жеткізушілеріне жіберген дрыс.
IBM компаниясыны болашатаы баытына немесе ниетіне атысты барлы
пікірлер ескертусіз згертіледі немесе бас тартылады ж не тек масаттар мен
тапсырмаларды крсетеді.
Мына апаратта деректерді лгілері ж не кнделікті бизнес амалдарында
пайдаланылатын есептері бар. Оларды ммкіндігінше толытай крсету шін,
лгілерге жеке адамдарды, компанияларды, брендтерді ж не німдерді аттары
кірістірілген. Мына аттарды б рі одан шыарылан ж не наты бизнес
нерк сібінде пайдаланылатын аттара ж не мекен-жайлара састыы
кездейсоты.
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Сіз мына апаратты электронды нсадан арасаыз, суреттер мен тсті суреттер
крінбеуі ммкін.
Бл бадарламалы жасатама сынысы жеке басын анытайтын м ліметтерді
жинатау шін «cookie» файлдарын немесе баса технологияларды олданбайды.

Сауда белгілері
IBM, IBM логотипі ж не ibm.com сауда белгілері немесе International Business
Machines Corp. тіркелген сауда белгілері осымша лемдік юрисдикциясында
тіркелген. Баса нім ж не ызмет атаулары IBM корпорациясыны немесе баса
компанияларды сауда белгілері болуы ммкін. IBM сауда белгілеріні аымдаы
тізімі, “ Авторлы ытар ж не сауда белгісі апараттары ”www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml торапта ол жетімді болады.
Мына терминдер сауда белгілері немесе баса компанияларды тіркелген сауда
белгілері:
v Microsoft, Windows, Windows NT ж не Windows логотипі 9рама Штаттардаы,
баса елдердегі немесе екеуінде де Microsoft корпорациясыны сауда белгілері.
v Java ж не барлы Java негізіндегі сауда белгілері мен логотиптер Oracle
ж не/немесе оны серіктестеріні сауда белгілер не тіркелген сауда белгілер.

Ескерімдер
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Индекс
Сандар

S

10.2.2 нсасында 5
10.2.2.1 нсасында 4
10.2.2.3 нсасында 3

SPSS статистикалары
импорттау 32

T

A

TAB файлдары
импорттау 18
TM1
%араыз Cognos TM1
TXT файлдары
импорттау 18

ASC файлдары
импорттау 18

C
CMA файлдары
импорттау 18
Cognos Express
бадарламаларды жариялау 193
дербес кйде жмыс жасау 190
деректерді жариялау 193
есептерді жариялау 195
жоспара атынасу 189
жмыс кеістіктерін келесіге жариялау 193, 195
келесіге осылан 13, 193
мынаны ішінде мрааттау: 199
текшелерді жариялау 193
Cognos TM1
бадарламаларды жариялау 180
дербес кйде жмыс жасау 177
деректерді жариялау 180
жоспара атынасу 165
жмыс кеістіктерін келесіге жариялау 180
жмыс кеістіктерін кп дегейлі серверге жариялау
келесіге осылан 13, 179
мынаны ішінде мрааттау: 186
текшелерді жариялау 180
Cognos TM1 server
жмыс кеістіктерін олдану 165
Cognos диагностикалы бадарламалары 222
Cognos Ттынушы Орталыы 222
ConsolidatedAvg есептеулері 68
ConsolidatedCountUnique есептеулер 68
CSV файлдары
импорттау 18

I
IBM Cognos TM1 лшем жиындары
импорттау 44
IBM Redbooks 222

M
Microsoft Excel файлдары
импорттау 23

P
PDF файлдары
жмыс кеістігі ойындыларын экспорттау 114
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>
рекет тймешіктері
осу 96
пернелер тіркесімі 212
сценарийлер 96
сер ететін диаграммалар
пернелер тіркесімі 211
шолу 167

В
веб-беттер
осу 98
видео жаттама
YouTube 222
виджет деректері
басып шыару 115
виджеттер
айас кесте 87
арта жылжыту 98
рекет тймешіктері 96
веб-бет 98
жиектер 98
ойындылар 87
осу 98
м тін 97
пернелер тіркесімі 205
сипаттама 118
суреттерді осу 97
таырыптар 98
ндестіру 99
виджеттерді рсаулау 100
Cognos Express бадарламасында
Cognos TM1 ішінде 184

Б
баандар
жасау 127
жасыру 84
жасырыланды крсету 84
кірістіру 127
атыру 83
стігі деректемелер 94
баандарды басу 84
баанды диаграммалар 90
бадарлама жолаы
пернелер тіркесімі 206
бадарлама трлері
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
бадарламалар
Cognos Express бадарламасына жариялау 193
Cognos Express бадарламасынан жою 200
Cognos TM1 бадарламасына жариялау 180
Cognos TM1 бадарламасынан жою 187
бадарламалы жасатама олдауы ж не RSS арналары
байланысан кй 165
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
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дегейлеу
виджеттер 98
дербес кй 165, 177, 190
дербес кйде жмыс жасау
Cognos Express 190

198

дербес кйде жмыс жасау (жаласы бар)
Cognos TM1 177
Дерек Аымы диаграммасы 89
дерек кздері
Cognos Express бадарламасынан жою 200
деректер
Cognos Express бадарламасына жариялау 193
Cognos TM1 бадарламасына жариялау 180
Microsoft Excel бадарламасына экспорттау 113
басты мшелерді кірістіру 127
енгізу 53
импорттау 120
импорттаудан брын 17
салыстыру 120
топтастыру 127
деректер ауымдары 53
деректер бтаы
пернелер тіркесімі 207
деректер элементіні атын згерту
сер ету 103, 108
деректерге арналан ауымдар 53
деректерді жаарту 49
деректерді импорттау
басты шарттар 17
компьютерден 174
пернелер тіркесімі 202
салыстыру 17
деректерді айта импорттау 49
деректерді салыстыру
жоары жылжыту арылы 57
импорттау барысы 17
деректерді тарату 74
айталауды тарату 79
атысты пропорционалды тарату 76
су пайызын тарату 81
тарматарды таратуды айталау 82
те дегейлерді тарату 77
те тарату 78
тзу сызыты тарату 80
деректерді ндестіру 99
деректі талдау
зерттеу 109
іздеу 57
срыптау 60
тменге жылжыту арылы 57
диаграмма деректерін лайытау 83
диаграммадаы м ндер 94
диаграммалар
айас кестелердегі деректерден баса деректер 88
аума 90
баан 90
белгілер 95
деректерді лайытау 83
дгелек 90
жасау 131, 134
жасыру 95
жиынтытар 93
жола 90
кпіршік 90
осу 89
м ндік белгілер 95
нкте 90
нктелік 90
ось 94
згерту 93
пернелер тіркесімі 208
пішімдеу 93, 94, 95

диаграммалар (жаласы бар)
сзгілеу 124
сызы 90
тама карталары 90
тіркесім диаграммалары 90
трлері 90
шолу 89
динамикалы м ндер
кірістіру 97
дгелек диаграммалар 90

Е
ережелер
мысалдар 72
ерекшелікті блектеу 66
есептер
Cognos Express бадарламасына жариялау 195
Cognos Express бадарламасынан жою 200
есептеуді салыстыру 66
есептеулер
ConsolidatedAvg 68
ConsolidatedCountUnique 68
ElseIf 69
ElseIf есептеулері 69
IF 69
IF есептеулері 69
айырмашлылы 67
алу 61, 67, 70
аралы жиындар 66
ауымды пайдалану 69
бос емес яшытарды есептеу 68
блу 61
ерекшелікті блектеу 66
жасыру 84
жасырыланды крсету 84
жиынты 71
кбейту 61
осу 61
максимум 71
маржиналды кіріс 70
м ндерді салыстыру 66
минимум 71
мысалдар 72
орташа 71
орташа м н 68
лшем 127
деу 71
пайызды ауыту 67
санау 71
текше 131, 134
текшелерге олдану 60
тешелім 61, 67
функциялар
ConsolidatedAvg 68
ConsolidatedCountUnique 68
шолу 60
есептеулер ауымын пайдалану 69
есептеулерді осу 61

Ж
жалыз нысандар
%араыз динамикалы м ндер
жаа ммкіндіктер 1, 3, 4, 5
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жарияланан бадарламалар
Cognos Express бадарламасында жндеу 197
Cognos TM1 ішінде жасау 184
жариялау
Cognos Express бадарламасы шін жмыс кеістіктері 193
Cognos Express бадарламасына 199
Cognos Express бадарламасына есептер 195
Cognos Express шін бадарламалар 193
Cognos Express шін деректер 193
Cognos Express шін текшелер 193
бадарламаларды Cognos TM1 бадарламасына 180
деректерді Cognos TM1 бадарламасына 180
жмыс кеістіктерін Cognos TM1 бадарламасына 180
жмыс кеістіктерін кп дегейлі Cognos TM1
серверіне 182
келесі Cognos TM1 186
текшелерді Cognos TM1 бадарламасына 180
жасау
тадау тізімдері 106
жасыру
баандар 84
диаграммалар 95
есептеулер 84
жолдар 84
жауыпты бадарлама трі
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
жаандандыру 14
жиынтытар 93
жиынтыты есептеу 71
жиынтыты м нні пайызды лесі 74
жіберілімдерден бас тарту
Cognos Express бадарламасында 190
Cognos TM1 ішінде 167
жоары н тижелер
крсету шін сзгілеу 59
жоары жылжу 57
жолаты диаграммалар 90
жолдар
жасыру 84
жасырыланды крсету 84
атыру 83
стігі деректемелер 94
жолдарды басу 84
жоспар
Cognos Express ішінде жіберу 190
Cognos Express ішінде жіберуден бас тарту 190
Cognos Express ішінде алпына келтіру 189
Cognos Express ішінде лес осу 189
Cognos TM1 ішінде жіберу 166
Cognos TM1 ішінде жіберуден бас тарту 167
Cognos TM1 ішінде алпына келтіру 166
Cognos TM1 ішінде лес осу 165
жою
Cognos Express бадарламалары 200
Cognos Express бадарламасындаы бумалар 200
Cognos Express бадарламасындаы дерек кздері 200
Cognos Express бадарламасындаы жмыс кеістіктері 191
Cognos Express бадарламасындаы серверлер 200
Cognos TM1 бадарламалары 187
Cognos TM1 бадарламасындаы жмыс кеістіктері 177
Cognos TM1 бадарламасындаы серверлер 187
компьютердегі жмыс кеістіктері 116
ойындылар 87
мшелер 111
лшемдер 111
пікірлер 110
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жою (жаласы бар)
Соgnos Express бадарламасындаы есептер 200
жмыс кеістігі 98
Cognos Express бадарламасындаы лес т жірибесі 198
Cognos TM1 бадарламасындаы лес т жірибесі 184
айас кесте 87
рекет тймешіктері 96
веб-бет 98
ойындылар 87
м тін 97
ту 123
таырыптар 99
ндестіру 99
фон суреттері 99
фон тстері 99
жмыс кеістігі ойыншалары
басып шыару 115
жмыс кеістіктері
Cognos Express бадарламасына жариялау 193
Cognos Express бадарламасынан жою 191
Cognos TM1 бадарламасына жариялау 180
Cognos TM1 бадарламасынан жою 177
PDF файлдары ретінде экспорттау 114
басару 100
басып шыару 115
жасау 120
компьютерден жою 116
растыру 87
суреттерді осу 97
лгілер 117
жзеге асыру
Cognos Insight 11
жыймалар
уаыт жыймаларын жасау 71
жылдам импорттау 17
жылжытылуда
лшемдер 109

З
зерттеу 57, 109
зерттеу нктелері
пайдалану 124
Зерттеу нктелері
бірге сзгілеу 55
пернелер тіркесімі 212
сипаттама 118
Зерттеу нктесі
яшытарда #N/A крсетеді

И
иерархия 109
зерттеу 109
иерархияны дегейлері 109
импорттау
ASC файлдары 18
CMA файлдары 18
CSV файлдары 18
Microsoft Excel файлдары 23
SPSS статистикалары 32
TAB файлдары 18
деректер 48
лшемдер 41
реляциялы деректер кзі 28
текше кріністері 37
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импорттау (жаласы бар)
текшелер 49
файлдар 120
электронды кестелер 120
интерфейс
Cognos Insight 11

І
іздеу 57
алып тастау
біріктіру мшесі
лшемдер 104
іске осу
Cognos Insight 11

104

К
кері сандар 104
кіріспе vii
кірістірілген дерек
диаграммалар 94
кірістіру
деректер 55
кбейтуді есептеу 61
клдене ось 94, 95
кп аынды сраулар 8
кп дегейлі Cognos TM1 сервері
жмыс кеістіктерін келесіге жариялау 182
кпіршікті диаграммалар 90
крсеткіштер
айас кестелерде згерту 131, 134
диаграммаларда згерту 131, 134
жасау 101
м тін 109
деу 103
пішімдеу 104
тадау тізімдері 106
крсеткіштер жйесі
осу 173
шолу 167
крсеткіштер жйесі виджеттері
пернелер тіркесімі 211
крсету
баандар 84
есептеулер 84
жолдар 84
кшірмелеу
лшемдер 102
текшелер 102
кні
пішімдеу 104

&
айта импорттау 49
айта рылымдау
деректер 101
айталауды тарату 79
алталар 111
атыру
жолдар немесе баандар 83
атысты деректер
арау 176
атысты пропорционалды тарату 76
ойындылар 97

ойындылар (жаласы бар)
жасау 131, 134
жою 87
осу 87
ту 123
ндестіру 99
ойындыларды шарлау
пернелер тіркесімі 204
9олдау порталы 221
орытындылар 74
крінісін згерту 131, 134
осылу
Cognos Express бадарламасына 13, 193
келесі Cognos TM1 13, 179
пия сз оранысы 100
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
ралдар татасы
сипаттама 118
ызмет крсету
Cognos Express бадарламасында жарияланан
бадарламалар 197
Cognos TM1 бадарламасында жарияланан
бадарламалар 184
бадарламалар 179, 193
ызмет крсету сраулары
PMR 222

М
мазмн блігі
пернелер тіркесімі 207
сипаттама 118
максимумды есептеу 71
малдау бадаралама трі
Cognos Express бадарламасында
Cognos TM1 ішінде 184
маржиналды кіріс 70
матрица диаграммалары 94
м ліметтерді алу
баса текшеден 176
м ндік белгілер 95
м нерлер
олдану 99
шартты 84
м тін
осу 97
пішімдеу 104
м тін виджеттері
пернелер тіркесімі 212
м тін лшемдері 109
м тінні крнекі сзкмектері 216
Мені тешелімдерім
тешеу 13
метриклар виджеттері
пернелер тіркесімі 211
минимумды есептеу 71
мраат жасау
Cognos Express бадарламасында
Cognos TM1 ішінде 186
мшелер
жою 111
осу 108
мшелерді салыстыру 72
мысалдар
ережелер 72

198

199
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Н
нлдер
пішімдеуді крсету 104
нктелік диаграммалар 90

О
оды табалар саны 104
орнату
Cognos Insight 117
Cognos Insight тешелімдері 13
орталы бадарала трі
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
Орталыты тзету 222
орташа м н есептеулері 68
орташа м нді есептеу 71
ось
ауым 94
клдене 94, 95
атарлар 94
орта пайдалану 94
санат 94
тік 94, 95


лшем есептеулері 60
лшем жиындары
импорттау 44
лшем дегіші
пернелер тіркесімі 213
лшемдер
айас кестелерде згерту 131, 134
бойынша сзгілеу 55
брыннан бар элементті осу 48
диаграммаларда згерту 131, 134
жасау 101
жою 111
иерархия 109
импорттау 41
кшірмелеу 102
деу 103
топтастыру 109
тлсипаттар 103
деу
есептеулер 71
крсеткіштер 103
лшемдер 103
дік режимдер
осу 97
суреттер 99
тстер 99
рнектері 60
ту
ойындылар 123

П
пайдаланушы интерфейсі
сипаттама 118
пайызды ауыту 67
пернелер тіркесімі 201
пікірлер 110
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пішімдеу
диаграммалар 93, 94, 95
крсеткіштер 104
нлдер 104
префикстер мен суффикстер осу
сандар 104

Р
реляциялы деректер кзі
импорттау 28

С
санауда есептеу 71
сандар
пішімдеу 104
серверге негізделген бадарламалар 179, 193
серверлер
Cognos Express бадарламасынан жою 200
Cognos TM1 бадарламасынан жою 187
сілтемелер
текшедегі есептеулер 64
стратегиялы карталар
пернелер тіркесімі 211
шолу 167
суреттер
осу 97
срау растырушысы
пернелер тіркесімі 213
срыптау
деректі талдау 60
сзгілеу
айас кестелер 124
диаграммалар 124
жоары н тижелер 59
жмыс кеістіктері 55
зерттеу нктелері бар деректер 124
лшемдер бойынша 55
тлсипаттар бойынша 55
тменгі н тижелер 59
сценарийді орындау 96
сызыты диаграммалар 90

Т
тама карталары 90
таырыптар
олдану 99
тадау тізімдері
жасау 106
тарату
деректер 74
текше
ішіне импорттау 41, 48
айта импорттау 49
текше деректері
басып шыару 115
текше ережелері
деу 71
текше есептеулері 60
жасау 62, 131, 134
сырты деректер элементтеріне сілтеме жасау
текше кріністері
импорттау 37

64

текшелер
Cognos Express бадарламасына жариялау 193
Cognos TM1 бадарламасына жариялау 180
есептеулерді жасау 60
жасау 101
кшірмелеу 102
текшені арап шыу ралы
деректерді енгізу 53
те дегейлерді тарату 77
те тарату 78
тешелетін диаграммалар
пернелер тіркесімі 211
шолу 167
тешелімді есептеу 61, 67
тешелмдер
м тінні крнекі сзкмектері 216
техникалы жазбалар
ааулытарды жою
техникалы жазбалар 221
іздеуге арналан е жасы т жірибелер 221
тік ось 94, 95
тілдер 14
депкі м ндерді орнату 13
тіркесім диаграммалары 90
толы м ліметтер
осымша арау 124
топтастыру
деректер 127
лшемдер 109
тлсипаттар 103
бойынша сзгілеу 55
жасау 101
текшедегі есептеулер 62
тменге жылжу 57
тменгі н тижелер
крсету шін сзгілеу 59
тймешіктер
Cognos Insight 11

лгілеу (жаласы бар)
крсеткіштер 101
алталар 111
м тін лшемдері 109
мшелер 108, 111
лшемдер 101, 102, 103
пікірлер 110
текшелер 101, 102
топтастыру 109
тлсипаттар 101
лес рекеттестігі
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184
лес осу
Cognos Express ішінде жіберу 190
Cognos Express ішінде алпына келтіру 189
Cognos Express ішінде сатау 189
Cognos Express ызметіндегі жоспар шін 189
Cognos TM1 бадарламасындаы жоспара 165
Cognos TM1 ішінде жіберу 166, 167
Cognos TM1 ішінде алпына келтіру 166
Cognos TM1 ішінде сатау 166
деректерді енгізу 53
лестерді беру
Cognos Express бадарламасында 190
Cognos TM1 ішінде 166
лестерді алпына келтіру
Cognos Express бадарламасында 189
Cognos TM1 ішінде 166
лестерді сатау
Cognos Express бадарламасында 189
Cognos TM1 ішінде 166
лестірілген кй 165
Cognos Express бадарламасында 198
Cognos TM1 ішінде 184

Ф
форумдар мен бірлестіктер
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У
уаыт
пішімдеу 104
уаыт жыйма есептеулері

/
яшытар
пікірлер 110
яшытарда #N/A

R
лгілер
жктеп салу 117
лгілеу
деректер 101
иерархия 109

Ш
71

шарлау блігі
бірге сзгілеу 55
шартты м нерлер
жасау 84, 128
шашыраы нктелік диаграммалар
шолу аумаы
сипаттама 118

90
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Э
экраннан оу бадарламалары 216
экспорттау
PDF файлдары ретінде жмыс кеістіктері 114
деректерді CSV бадарламасына 113
деректерді Microsoft Excel бадарламасына 113
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