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Wprowadzenie
Ten dokument jest przeznaczony do użytku z oprogramowaniem IBM® Cognos Analysis for
Microsoft Excel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel to narzędzie oparte na programie
Microsoft Excel, z którego korzystają profesjonalni autorzy raportów do tworzenia złożonych
wieloarkuszowych raportów z licznymi zapytaniami na podstawie wielu baz danych.

Odbiorcy
Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy znają produkty IBM Cognos,
takie jak IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos for Microsoft Office oraz IBM
Cognos TM1. Niezbędna jest również umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, takich
jak Microsoft Excel.

Wyszukiwanie informacji
Aby w sieci WWW znaleźć najnowszą dokumentację dotyczącą produktu IBM Cognos, w
tym całą przetłumaczoną dokumentację, odwiedź jedno z Centrów informacyjnych produktu
IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Uwagi do wydania
są publikowane bezpośrednio w Centrach informacyjnych i zawierają odsyłacze do
najnowszych not technicznych i raportów APAR.
Można także zapoznać się z wersjami PDF not o wersji produktu i podręczników instalacji
dostępnych bezpośrednio na płytach CD z produktem IBM Cognos.

Funkcje ułatwień dostępu
Funkcje ułatwień dostępu pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład
mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z produktów
technologii informacyjnej. Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel wyposażono
w funkcje ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj
się z sekcją tego dokumentu dotyczącą ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na
temat funkcji ułatwień dostępu w programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, patrz
sekcja Dodatek B, “Funkcje ułatwień dostępu”, na stronie 155.
Dokumentacja oprogramowania IBM Cognos w formacie HTML wyposażona jest w funkcje
ułatwień dostępu. Dokumenty PDF stanowią uzupełnienie i dlatego nie zawierają żadnych
ułatwień dostępu.

Informacje dotyczące przyszłych zmian
W niniejszej dokumentacji opisano obecną funkcjonalność produktu. Może one zawierać
odniesienia do elementów, które nie są obecnie dostępne. Nie należy na tej podstawie wnosić,
że elementy te będą dostępne w przyszłości. Wszelkie tego rodzaju odniesienia nie stanowią
obietnic ani zobowiązań zapewnienia jakichkolwiek materiałów, kodów czy funkcjonalności.
Opracowanie i wprowadzenie na rynek funkcji i funkcjonalności oraz czas, w którym to
nastąpi, zależy wyłącznie od decyzji IBM.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej podawanych
przykładów
Spółka Przykładowe biuro wycieczek, Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju
modyfikacje nazwy Przykładowe biuro wycieczek i Wycieczki i obozy oraz przykłady
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy biznesowe, które zostały wykorzystane wraz
z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych aplikacji dla IBM i klientów
IBM. Te fikcyjne rekordy zawierają dane przykładowe dla transakcji sprzedaży, dystrybucji
produktów, finansów i zasobów ludzkich. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw,
adresów, numerów kontaktowych oraz wartości transakcji jest przypadkowe. Inne pliki
przykładowe mogą zawierać fikcyjne dane utworzone ręcznie lub maszynowo, fakty zebrane
ze źródeł uniwersyteckich lub dostępnych publicznie albo dane wykorzystane za zgodą
właściciela praw autorskich do użytku jako dane przykładowe w przykładowych aplikacjach.
Przywoływane nazwy produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.
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Rozdział 1. Co nowego?
Niniejsza sekcja zawiera listę nowych i zmienionych funkcji dostępnych w tej wersji. Zawiera
także zbiorczą listę podobnych informacji dotyczących poprzednich wersji. Pomoże Ci ona
zaplanować strategie aktualizacji i wdrażania aplikacji oraz określić wymagania dotyczące
szkolenia użytkowników.
Aby uzyskać informacje o aktualizacji, zapoznaj się z dokumentacją IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel - Podręcznik instalowania.

Nowe funkcje w wersji 10.2.0
Poniżej wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji.
Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów, o ile mają zastosowanie.
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 wprowadzono rozszerzenia
funkcji w kilku kluczowych obszarach:
v Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel został zintegrowany ze źródłami
danych IBM Cognos TM1.
Użycie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ze źródłami danych IBM
Cognos TM1 umożliwia wprowadzenie i zapis wsteczny wartości w kostkach TM1. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz: Rozdział 5, “Widoki Flex dla złożonych raportów IBM
Cognos TM1”, na stronie 63 i Rozdział 7, “Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze
IBM Cognos TM1”, na stronie 71.
Więcej informacji na temat zagadnień związanych ze współdziałaniem dotyczących
uzyskania dostępu do systemów Cognos TM1 za pośrednictwem programu IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel zawiera publikacja Cognos TM1 — Podręcznik instalowania
i konfigurowania. Więcej informacji na temat komponentu Cognos TM1 Perspectives,
dodatku Cognos TM1 dla programu Microsoft Excel zawiera publikacja Cognos TM1 —
Podręcznik użytkownika. Dokumentacja dotycząca produktów Cognos TM1 jest dostępna
w Centrum informacyjnym produktu IBM Cognos TM1 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
ctm1/v10r2m0/index.jsp).
v Istnieje możliwość zaktualizowania informacji na temat serwera, dotyczących raportów i
formuł istniejących w programie IBM Cognos z obsługą skoroszytu Excel, prezentacji
PowerPoint lub dokumentu Word.
Zaktualizowanie informacji na temat serwera umożliwia użycie metody API,
UpdateServerUrl lub interfejsu użytkownika w oknie dialogowym Zaktualizuj system.
Możliwa jest zmiana tylko jednego serwera, np. serwera testowego na inny serwer, taki jak
serwer produkcyjny. Informacje dotyczące funkcji UpdateServerUrl zawiera sekcja
“UpdateServerUrl” na stronie 120. Informacje dotyczące okna dialogowego Zaktualizuj
system zawiera sekcja “Aktualizowanie adresów URL serwera” na stronie 18.
v W celu zapewnienia większej kontroli nad układem raportu można użyć zagnieżdżania
asymetrycznego. Można na przykład zagnieździć kategorię rzeczywistą w poprzednich
latach i zagnieździć jedynie kategorię prognozy w bieżącym roku, ponieważ rzeczywista
nie jest dostępna. Więcej informacji na temat opcji zagnieżdżania zawiera sekcja “Układy
tabeli przestawnej” na stronie 90.
v Obsługa dodatkowych języków
Poniżej przedstawiono dodatkowe wersje językowe dostępne dla produktów IBM Cognos
Office: chorwacki, duński, kazachski, słoweński i tajski.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Zmienione funkcje w wersji 10.2.0
Poniżej wymieniono zmiany funkcji wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji.
Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
v Produkty IBM Cognos Office, takie jak IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel i IBM
Cognos BI for Microsoft Office wymagają teraz środowiska Microsoft .NET Framework 4.
Konsekwencją zaktualizowania wymagań dotyczących zgodności jest zaktualizowanie
systemów. Użytkownicy produktu IBM Cognos Office, którzy mają zainstalowany jedynie
program Microsoft .NET Framework 2, muszą również zainstalować .NET Framework 4.
Instalację zaktualizowanej wersji programu .NET Framework należy przeprowadzić przed
zainstalowaniem produktów IBM Cognos Office. Różne wersje programu Microsoft .NET
Framework mogą działać obok siebie. Nie ma konieczności zdeinstalowania poprzednich
wersji.
v Dodatkowe funkcje ułatwień dostępu pomagają użytkownikom niepełnosprawnym
fizycznie, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym.
v Opcja Utwórz nową eksplorację została zmieniona na Utwórz nową tabelę przestawną.

Nowe funkcje w wersji 10.1.1
Poniżej wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji.
Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 stanowi aktualizację oryginalnego wydania
10.1 z rozszerzeniami w kilku kluczowych obszarach:
v Obsługa pytań dotyczących metadanych
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 obsługuje źródła danych, w tym źródła
Analytic Applications DMR oraz SAP BW udostępniające podpowiadane metadane
podczas uzyskiwania dostępu do elementów danych. Istnieje możliwość udostępniania
podpowiadanych wartości w sposób interaktywny podczas budowy eksploracji w
programie Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Pytania o metadane
w pakietach używane na potrzeby raportów Cognos Analysis for Microsoft Excel” na
stronie 25.
v Obsługa 64-bitowej wersji Microsoft Office 2010
Począwszy od tego wydania program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel obsługuje
64-bitową wersję programu Microsoft Excel zawartą w pakiecie Microsoft Office 2010.
Aby przejrzeć aktualną listę środowisk obsługiwanych przez produkty IBM Cognos, takich
jak systemy operacyjne, poprawki, przeglądarki, serwery WWW, serwery katalogów,
serwery baz danych i serwery aplikacji, odwiedź strony, odwiedź portal IBM Cognos
Customer Center pod adresem http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter
(otwiera się w nowym oknie).
v Elastyczne odświeżanie
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 umożliwia odświeżanie poszczególnych
skoroszytów, arkuszy lub tylko zakresu komórek z formułami. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Odświeżanie danych w skoroszytach IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” na stronie 65.
v Filtry bazujące na kolumnach z zaawansowanymi opcjami filtrowania
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 można filtrować wyniki w
oparciu o porównanie między dwiema kolumnami. Na przykład w przypadku kolumn
Rzeczywiste i Prognoza można odfiltrować wyniki w celu wyświetlenia tylko wierszy, dla
których wartość Rzeczywista jest mniejsza niż Prognoza. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz: “Filtry niestandardowe” na stronie 39.
v Filtry przed i po agregacji
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Istnieje możliwość utworzenia filtrów stosowanych przed agregacją lub stosowanych do
wyników agregacji. Wiele filtrów stosowanych przed agregacją oraz po agregacji można
zastosować do tego samego zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Tworzenie
filtrów niestandardowych” na stronie 41.
v Filtry zakresu dat
Istnieje możliwość filtrowania wyników danych mieszczących się w pewnej liczbie dni
względem bieżącej daty, na przykład dotyczących ostatnich 30 dni. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Filtry niestandardowe” na stronie 39.
v Filtry IN
Istnieje możliwość filtrowania wyników w celu uwzględnienia pozycji zgodnych z listą.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Filtry niestandardowe” na stronie 39.
v Udoskonalenia przetwarzania
Poprawiono wydajność, zmniejszając czas potrzebny na odświeżenie formuł. Komórki z
błędami spowodowanymi podczas odświeżania są oznaczone flagą, dzięki czemu pozostałe
komórki z formułami mogą być szybciej formatowane.

Nowe funkcje w wersji 10.1.0
Poniżej wymieniono nowe funkcje wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji.
Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
v Obliczenia są obecnie obsługiwane dla list i eksploracji. Pozwala to na tworzenie i
opracowywanie raportów za pomocą zaawansowanych funkcji w prostym środowisku z
miejscami upuszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Tworzenie obliczenia”
na stronie 44.
v Aplikacja i dokumentacja są zgodne ze standardami dotyczącymi ułatwień dostępu dla
osób niepełnosprawnych fizycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodatek B,
“Funkcje ułatwień dostępu”, na stronie 155.
v W przypadku analizy oparte na komórkach można ograniczyć liczbę komórek pobranych
podczas przetwarzania zapytania. Można również ograniczyć czas przetwarzania.
Ograniczając liczbę pobieranych komórek, można zwiększyć wydajność raportu, zwłaszcza
w przypadku dużych arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Ustawianie opcji
dla arkuszy eksploracji” na stronie 20.
v Obecnie istnieje możliwość publikowania eksploracji bezpośrednio w IBM Cognos
Connection. Można zapisać tabelę przestawną jako raport WWW, umożliwiając
użytkownikom Microsoft Excel tworzenie raportów w programie Excel i dystrybuowanie
ich jako zabezpieczone raporty bez konieczności wykonywania dodatkowego kroku, jakim
jest użycie pakietu studio, takiego jak Analysis Studio. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz: “Publikowanie eksploracji w IBM Cognos Connection” na stronie 70.
v Do formatowania komórek można używać dodatkowych stylów niestandardowych. Dostęp
do stylów IBM Cognos Analysis, takich jak IBM Cognos - nazwa wyliczanego wiersza
lub IBM Cognos - podsumowanie miary jest możliwy dzięki funkcjonalności Microsoft
Excel: w menu Format należy kliknąć opcję Styl. Style IBM Cognos pojawiają się na
liście wraz z domyślnymi stylami Excel. Można modyfikować atrybuty, takie jak czcionka
czy wyrównanie tekstu, a następnie zapisać zmiany w szablonie do ponownego
wykorzystania.
v W celu dodanie obliczeń wstaw zdefiniowane przez użytkownika wiersze i kolumny w
środku eksploracji i list. Możesz utworzyć obliczenia Microsoft Excel dla całego wiersza,
kolumny lub bloku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wstawianie pustych lub
zdefiniowanych przez użytkownika kolumn lub wierszy do listy” na stronie 49.
v W celu zapewnienia lepszej czytelności, wstaw puste wiersze i kolumny w środku
eksploracji lub list. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wstawianie pustych lub
zdefiniowanych przez użytkownika kolumn lub wierszy do listy” na stronie 49.
Rozdział 1. Co nowego?
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v Rozszerzone funkcje wyszukiwania pozwalają wyszukiwać metadane według poziomu
wewnątrz drzewa źródłowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wyszukiwanie
elementów w drzewie źródłowym” na stronie 34.
v Po umieszczeniu elementów w komórkach arkusza można zmienić nazwę nagłówków
kolumn i wierszy i zmienić kolejność elementów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
“Zmiana nazwy wiersza lub kolumny” na stronie 48.
v Można ustawić komórkę początkową dla listy lub tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Ustawianie opcji listy dla arkusza” na stronie 51 i “Ustawianie opcji
tabel przestawnych” na stronie 50.
v Podczas pracy z listami i eksploracjami dostępnych jest wiele opcji grupowania. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz: “Ustawianie opcji listy dla arkusza” na stronie 51.
Można pozostawić komórki rozgrupowane, jeśli konieczne jest użycie funkcji
wyszukiwania w programie Excel; można również zgrupować komórki, aby zapewnić
lepszą czytelność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Ustawianie opcji dla arkuszy
eksploracji” na stronie 20.
v Nowa funkcja w analizie opartej na komórkach pozwala rozwiązywać błędy COGVAL i
COGNAME. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Rozwiązywanie problemów
związanych z analizą opartą na komórkach” na stronie 57.
v Raporty uruchamiać można nie tylko w IBM Cognos Report Studio i IBM Cognos
Analysis Studio, lecz również za pomocą IBM Cognos Cognos Workspace Advanced. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz: “Wykonywanie eksploracji w Report Studio, Analysis
Studio lub Cognos Workspace Advanced” na stronie 69.

Zmienione funkcje w wersji 10.1.0
Wyszczególniono zmiany funkcji wprowadzone od czasu udostępnienia ostatniej wersji.
Podane są także odsyłacze do bezpośrednio powiązanych tematów.
v Komentarze użytkownika, tytuły raportów i wartości wprowadzone poza obszarem
eksploracji są zachowywane w arkuszu nawet po odświeżeniu danych.
v Rozszerzona obsługa wierszy oraz formatowanie komórek.
v Podczas uruchamiania tabeli przestawnej w Report Studio uwzględniany jest obecnie filtr
kontekstowy.
v Można wybrać niestandardowy poziom rejestrowania zależnie od istotności zdarzenia. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz: “Włączanie rejestrowania jako narzędzia
diagnostycznego” na stronie 16.
v Aby skrócić czas przetwarzania, funkcja odrzucania zer nieistotnych wykorzystuje
odrzucanie zer nieistotnych dla serwerów IBM Cognos Business Intelligence
skonfigurowanych za pomocą tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
“Pomijanie pustych komórek w tabeli przestawnej lub eksploracji listy” na stronie 44.
v Aby skrócić czas przetwarzania i uniknąć opóźnień serwerów, IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel grupuje i kompresuje dane uzyskiwane ze swoich zapytań do serwera
danych BI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Dzielenie na porcje” na stronie 23 i
“Sterowanie kompresją danych” na stronie 22.
v Pole wyboru Wyczyść pamięć podręczną przy zapisywaniu zostało dodane do okna
dialogowego Opcje w celu zmniejszenia rozmiaru skoroszytów, co osiąga się poprzez
wyczyszczenie zapisanych metadanych powiązanych z formułami przy każdym zapisaniu
skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Czyszczenie pamięci podręcznej” na
stronie 17.
v Zmieniono zapytania filtru, tak aby były zgodne z najlepszymi praktykami serwera Cognos
BI i bardziej spójne z zapytaniami tworzonymi przez Report Studio i Business Insight
Advanced. W wersji 10.2.0 program IBM Cognos Business Insight Advanced jest znany
pod nazwą IBM Cognos Workspace Advanced. W raportach bardziej wyraźnie rozróżnia
się między relacyjnym i wymiarowym stylem zapytania. Listy obsługują filtry szczegółów,
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nie obsługują zaś zapytań opartych na zbiorze. Eksploracje wykorzystują zapytania
wymiarowe i nie obsługują filtrów szczegółów. Choć w przypadku większości raportów nie
będzie to miało żadnego wpływu na wyniki, w pewnych warunkach wyniki się zmienią. Na
przykład, jeśli wcześniej dla raportu z listą użyto zapytania opartego na zbiorze, należy
zaktualizować filtr, aby móc skorzystać z filtru szczegółów. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Tworzenie filtrów niestandardowych” na stronie 41.

Rozdział 1. Co nowego?
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Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel umożliwia użytkownikom Microsoft Excel
uzyskanie bezpośredniego dostępu do sterowanych centralnie i zabezpieczonych informacji
IBM Cognos w celu ułatwienia podejmowania decyzji.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel to narzędzie oparte na programie Microsoft Excel,
z którego korzystają profesjonalni autorzy raportów do tworzenia złożonych
wieloarkuszowych raportów z licznymi zapytaniami na podstawie wielu baz danych. Dzięki
aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dane IBM Cognos można wykorzystywać
w programie Microsoft Excel do eksploracji i analizy danych oraz tworzenia raportów, takich
jak faktury, wyciągi oraz cotygodniowe raporty dotyczące sprzedaży oraz zapasów.
Interaktywne środowisko przeciągania i upuszczania dostępne w IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel służy do eksploracji i analizy danych w celu uzyskania odpowiedzi na
pytania biznesowe.
Program IBM Cognos Analysis for Microsoft umożliwia
v wyszukanie elementów istotnych dla działalności firmy i i skoncentrowanie się na nich
v zapoznanie się z trendami i anomaliami
v porównanie danych, np. szczegółów z podsumowaniami lub wyników rzeczywistych z
wynikami zabudżetowanymi
v ocenę efektywności poprzez skupienie się na najlepszych lub najgorszych wynikach
v udostępnienie swoich ustaleń innym
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel jest komponentem IBM Cognos, którego można
używać do wielowymiarowej analizy i eksploracji dużych źródeł danych w ramach dobrze
znanego środowiska Excel.
Aby usprawnić sprawdzanie poprawności lub zwiększyć zrozumienie wyników raportu,
można również otworzyć własne raporty niestandardowe (w IBM Cognos Report Studio) lub
eksploracje (w IBM Cognos Analysis Studio).
IBM Cognos Business Intelligence umożliwia szybkie i łatwe raportowanie, monitorowanie i
analizowanie wyników firmy.

Kto korzysta z programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel?
Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel jest przeznaczony nie tylko dla
analityków, ale dla wszystkich osób poszukujących odpowiedzi na pytania biznesowe w
danych firmy i korzystających z Excela jako własnego podstawowego narzędzia
analitycznego.
Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel może pomóc w podejmowaniu decyzji:
v menedżerom regionalnym, którzy oceniają wyniki pracy
v kierownikom produkcji przeprowadzającym analizę wad
v przedstawicielom klientów, którzy muszą poznać własne relacje z klientami
Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel umożliwia wykonywanie następujących
czynności:
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v przeprowadzenie analizy w dowolnych przekrojach (slice and dice), w której można w
łatwy sposób zmieniać kontekst i wyświetlać szczegóły
v zagnieżdżenie informacji z wielu wymiarów
v przeprowadzenie drążenia w górę lub w dół, aby zmienić ukierunkowanie analizy poprzez
przemieszczanie się pomiędzy poziomami informacji
v wykorzystanie jednego lub kilku elementów w celu szybkiego ukierunkowania na
określony widok danych, znane jako filtrowanie za pomocą kontekstu
v usunięcie rzadkich danych poprzez pomijanie pustych komórek, zawierających wartość
pustą lub zerową
v zamiana wierszy i kolumn w celu przeanalizowania danych w inny sposób

IBM Cognos Office
Produkt IBM Cognos Office zawiera oba komponenty: IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel i IBM Cognos for Microsoft Office.
IBM Cognos Office oferuje środowisko korzystające z architektury inteligentnej analizy
danych (BI) wraz z zabezpieczeniami, metadanymi oraz składowaniem treści. Infrastruktura
ta umożliwia zarządzanie dokumentami Microsoft Office oraz monitorowanie wydajności
finansowej organizacji.
Korzystaj z aplikacji IBM Cognos Office podczas tworzenia, wyświetlania i wykorzystywania
raportów, analiz i innej treści w systemach BI za pomocą znanych aplikacji Microsoft Office,
takich jak Excel, PowerPoint i Word.
W poniższej tabeli zwrócono uwagę na integrację aplikacji IBM Cognos Office, takich jak
IBM Cognos for Microsoft Office i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Tabela 1. Opcje integracji IBM Cognos Office
Aplikacje

Opis

IBM Cognos for Microsoft
Office

Import treści raportu IBM Cognos Business Intelligence wraz z
danymi, metadanymi, nagłówkami, stopkami i wykresami do
znanych aplikacji Microsoft Office. IBM Cognos dla Microsoft
Office używa funkcjonalnościMicrosoft Office do pracy z wstępnie
utworzonymi raportami lub do tworzenia nowych raportów w
studiach Business Intelligence. Przydaje się to szczególnie podczas
tworzenia streszczeń i prezentacji.
Menedżerowie sprzedaży lub menedżerowie projektu mogą używać
tej aplikacji w celu pobrania i zaraportowania tej informacji.

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Tworzenie złożonych, wieloarkuszowych raportów z licznymi
zapytaniami w programie Excel z wykorzystaniem różnych rodzajów
źródeł danych oraz analizowanie i eksplorowanie danych
modelowanych za pomocą wymiarów IBM Cognos. W przypadku
danych z systemów IBM Cognos BI, aplikacja ta zapewnia dostęp do
danych opartych na formule, aby użytkownicy mogli rozwiązywać
problemy biznesowe i przedstawiać kluczowe wyniki w najbardziej
dogodnym dla siebie formacie.
Projektanci danych, analitycy biznesowi i finansowi, którzy analizują
dane przedsiębiorstwa, mogą korzystać z tej aplikacji w celu
identyfikacji trendów, szans, problemów lub cech projektu.
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Interfejs użytkownika programu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel
Interfejs użytkownika programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel zawiera panel
IBM Cognos Analysis obejmujący drzewo źródłowe i kilka komend, pasek eksploracji, obszar
przeglądu, obszar roboczy oraz pasek narzędzi lub wstążkę, które pomagają w tworzeniu
raportów.

Pasek narzędzi
IBM Cognos

Pasek eksploracji
Obszar przeglądu

Panel IBM

Cognos Analysis

Drzewo źródłowe
Obszar roboczy

Selektor poziomu
Opcje
eksploracji

Rysunek 1. Interfejs użytkownika programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

v Panel IBM Cognos Analysis
Panel IBM Cognos Analysis jest panelem czynności dokumentu, w którym znajduje się
drzewo źródłowe zawierające listę hierarchicznych danych. Dane te można dodać do
raportu. W tym celu przeciąga się je do obszaru roboczego.
Panel IBM Cognos Analysis zawiera elementy sterujące umożliwiające otwieranie
pakietów, wyszukiwanie metadanych, dodawanie list i eksploracji tabel przestawnych oraz
uzyskiwanie dostępu do pomocy online.
v Drzewo źródłowe
Drzewo źródłowe odnosi się do wybranego pakietu. W przypadku pakietów w źródłach
danych DMR i OLAP drzewo prezentuje wymiarowy widok danych i jest uporządkowane
według wymiarów, hierarchii, poziomów i miar. W przypadku pakietów opartych na
relacyjnych źródłach danych prezentuje tematy uporządkowane jako listy elementów
danych. Pakiety TM1 są tworzone na podstawie źródeł danych OLAP.
Nazwy poziomów i elementów w wymiarze pochodzą z modelu. Za nadawanie nazw
znaczących, które można wykorzystać podczas tworzenia raportu, odpowiada projektant.
Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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v Pasek eksploracji
Elementy sterujące na pasku eksploracji umożliwiają pracę z różnymi obszarami raportu
eksploracji albo otwierają raport w aplikacjach IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos
Workspace Advanced lub IBM Cognos Analysis Studio.
v Obszar przeglądu
Obszar przeglądu jest wyświetlany tylko podczas przeglądania arkusza za pomocą tabeli
przestawnej lub listy. Obszaru przeglądu można używać jako dogodnego miejsca szybkiej
eksploracji i zmiany treści arkusza Excela.
Zawiera on wszelkie zastosowane filtry. W tabeli przestawnej istnieje możliwość zmiany
układu wierszy i kolumn, drążenia w górę lub w dół oraz dostarczenia kontekstu dla
arkusza. Na liście można zmienić układ kolumn.
Można wybrać zbiór w obszarze roboczym Excela lub obszarze przeglądu.
Każde pole w obszarach Wiersze i Kolumny reprezentuje jeden lub kilka zbiorów w tabeli
przestawnej. Można użyć obiektów do drążenia w górę lub w dół. Kontekst określany w
polu Kontekst jest wykorzystywany do filtrowania wartości. W tabeli przestawnej
wyświetlone zostaną wyniki tylko dla wybranego elementu.
Obszar przeglądu pozwala na buforowanie stanu ostatnio utworzonej tabeli przestawnej lub
listy. Oznacza to, że podczas otwierania zapisanego skoroszytu obszar przeglądu nie
odzwierciedla kontekstu zapisanej tabeli przestawnej lub listy. Aby zsynchronizować
obszar przeglądu z aktywną tabelą przestawną lub listą, należy wyczyścić pamięć
podręczną obszaru przeglądu. Można tego dokonać, zamykając skoroszyt i otwierając
nowy arkusz lub restartując program Microsoft Excel.
v Obszar roboczy
Obszar roboczy wyświetlany podczas tworzenia tabel przestawnych lub list, jest obszarem
roboczym programu Microsoft Excel, w którym umieszczane są elementy danych dla
projektowanych przez użytkownika raportów tabel przestawnych lub listy. Po
umieszczeniu elementów w obszarach Wiersze, Kolumny, Miara i opcjonalnie Kontekst
(tabela przestawna) lub Kolumny listy odpowiednie dane będą wyświetlane w komórkach
arkusza. Poniżej przedstawiono wersję obszaru roboczego dla tabeli przestawnej.
Za pomocą technik, takich jak filtrowanie i drążenie, można zmienić, ograniczyć lub
rozszerzyć elementy wyświetlane w tabeli przestawnej. Pozwala to na skupienie się na
najistotniejszych elementach arkusza.
Można również przeciągać i upuszczać elementy DMR i OLAP bezpośrednio do komórek
arkusza. Jest to nazywane analizą opartą na komórkach lub trybem opartym na komórkach.
W przypadku zastosowania metody eksploracji do dyspozycji są miejsca upuszczenia, w
których można wstawić nowy element danych. Wybrane strefy upuszczenia definiują
relację między elementem danych i kolumną. Jeśli używany jest tryb listy, do dyspozycji
jest strefa upuszczenia jednej kolumny, w której można wstawić i zagnieździć elementy
danych.
Informacje pokrewne:
“Zagnieżdżanie elementów” na stronie 48

Pasek narzędzi IBM Cognos
IBM Cognos dodaje do wszystkich obsługiwanych aplikacji Microsoft Office niestandardowy
pasek narzędzi. Po kliknięciu na pasku narzędzi przycisku IBM Cognos komendy IBM
Cognos Office stają się dostępne jako przyciski na pasku narzędzi lub wstążce aplikacji
Microsoft Office.
Pasek narzędzi lub wstążka w środowisku Microsoft Office 2007 lub Office 2010, umożliwia
skorzystanie z poniższych opcji, pomocnych w projektowaniu raportów lub wykonywaniu
eksploracji.
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Tabela 2. Opcje paska narzędzi IBM Cognos Office
Przycisk

Opis
Uruchamia program IBM Cognos Office, wyświetlając panel IBM
Cognos oraz pasek narzędzi IBM Cognos. W zależności od ustawionych
preferencji w panelu IBM Cognos wyświetlana jest strona IBM Cognos
Office lub narzędzia i komendy aplikacji domyślnej. Można również użyć
jej do ukrycia panelu IBM Cognos.
Umożliwia logowanie do określonego systemu IBM Cognos Business
Intelligence lub IBM Cognos TM1 zawierającego raporty lub informacje
o pakiecie, które spełniają wymagania dotyczące raportowania.
Wylogowanie ze wszystkich systemów. Wylogowanie ze wszystkich
przestrzeni nazw.
Ustawienie opcji, takich jak aplikacja startowa, adres URI bramy systemu
oraz limity wyświetlania.
Umożliwia otwarcie zapisanego dokumentu IBM Cognos Office z portalu
IBM Cognos Connection tak, aby można było pracować z raportem w
aplikacji Microsoft użytej do jego utworzenia, a następnie lokalne
zapisanie raportu.
Umożliwia opublikowanie zapisanego skoroszytu w portalu IBM Cognos
Connection. Umożliwia opublikowanie dokumentów IBM Cognos Office
w portalu IBM Cognos Connection w celu udostępnienia ich innym
użytkownikom w bezpieczny sposób zarządzany centralnie.
Czyści wszystkie dane z dokumentu. Można wyczyścić komórki w
programie Excel, aby usunąć ich treść. Wyczyszczone komórki pozostają
w arkuszu jako puste komórki. Formaty, takie jak formaty liczb, formaty
warunkowe i ramki, są zachowywane.
Podczas eksploracji tabeli przestawnej każde pole w miejscach
upuszczania Wiersze i Kolumny nadal odzwierciedla metadane w
pakiecie. Można wówczas publikować i dystrybuować dokument w taki
sposób, aby użytkownicy mogli otworzyć i odświeżyć dane w celu
wyświetlenia zaktualizowanej wersji tabeli przestawnej.
Odświeża dane w celu wyświetlenia najnowszej wersji informacji w
pakiecie lub źródle danych wykorzystywanym w raporcie.
Konwertuje elementy danych na tekst statyczny poprzez odłączenie od
źródła danych. Dokument w tym formacie może zostać przesłany
dowolnemu użytkownikowi w celu przeglądu.

Ikony panelu IBM Cognos
Panel IBM Cognos zawiera ikony, za pomocą których można łatwo przechodzić pomiędzy
różnymi aplikacjami i stroną IBM Cognos Office.

Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Tabela 3. Ikony panelu IBM Cognos
Ikony

Opis
Umożliwia wyświetlenie strony powitania IBM Cognos w panelu IBM
Cognos lub panelu aplikacji domyślnej uruchamianej dla każdej sesji.
Pozwala na otwarcie panelu IBM Cognos for Microsoft Office, który
zawiera komendy związane z importem i odświeżaniem wstępnie
utworzonych raportów oraz treści raportu.
Umożliwia otwarcie panelu IBM Cognos Analysis for Microsoft, który
zawiera informacje o pakiecie wymagane do eksploracji, analizy i
projektowania raportów niestandardowych.

IBM Cognos Office — wprowadzenie
Przed użyciem IBM Cognos Office z aplikacjami Microsoft Office należy skonfigurować
własne środowisko IBM Cognos Office. Niezależnie od stosowanej aplikacji IBM Cognos
Office z poziomu interfejsu IBM Cognos Office lub portalu IBM Cognos Connection można
wykonać następujące typowe zadania:
v Pokazywanie lub ukrywanie IBM Cognos Office, zobacz “Uruchamianie aplikacji IBM
Cognos Office”.
v Ustawianie preferencji dla IBM Cognos Office, zobacz “Dostosowywanie aplikacji IBM
Cognos Office” na stronie 13.
v Ustawianie preferencji dla IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, zobacz
“Dostosowywanie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na stronie 19.
v Logowanie do serwerów IBM Cognos BI, zobacz “Logowanie do serwera IBM Cognos”
na stronie 17.
v Odświeżanie danych ze składnicy IBM Cognos BI, zobacz “Odświeżanie danych w
skoroszytach IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na stronie 65.
v Czyszczenie danych z dokumentu Microsoft Office, zobacz “Czyszczenie treści komórek”
na stronie 65.
v Konwersja danych dynamicznych na statyczne, zobacz “Konwersja danych dynamicznych
na statyczne” na stronie 66.
v Publikowanie dokumentu Microsoft Office, zobacz “Publikowanie arkusza eksploracji w
IBM Cognos Connection” na stronie 66.
v Otwieranie i zapisywanie raportu lokalnie, zobacz “Otwieranie i zapisywanie raportu
lokalnie z portalu IBM Cognos Connection” na stronie 67.
v Pobieranie dokumentu Microsoft Office z portalu IBM Cognos Connection, zobacz
“Pobieranie skoroszytu z portalu IBM Cognos Connection” na stronie 68.

Uruchamianie aplikacji IBM Cognos Office
Gdy po raz pierwszy użytkownik otwiera jedną z obsługiwanych aplikacji Microsoft Office,
pojawia się pasek narzędzi IBM Cognos Office. Do wyświetlenia komend i ikon potrzebnych
do pracy w środowisku IBM Cognos Office konieczne jest udostępnienie panelu IBM Cognos
oraz paska narzędzi IBM Cognos Office.
Jeśli pasek narzędzi IBM Cognos Office jest dostępny, można rozpocząć ustawianie
preferencji. Zobacz “Dostosowywanie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel”
na stronie 19; zdefiniuj adresy bram IBM Cognos BI dla źródeł danych i zaloguj się na
serwerze IBM Cognos Business Intelligence.
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Po uruchomieniu IBM Cognos Office można wznowić pracę ze skoroszytami lub
dokumentami nienależącymi do IBM Cognos Office oraz wyświetlić tylko te komendy i
przyciski, z których korzysta użytkownik. Można ukryć pasek narzędzi IBM Cognos lub
panel czynności IBM Cognos w swoim obszarze roboczym.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij ikonę IBM Cognos

.

jest nieaktywna lub nie jest dostępna na pasku narzędzi,
Jeśli ikona IBM Cognos
zobacz “Częste błędy” na stronie 132.
2. Aby ukryć kartę IBM Cognos w pakiecie Microsoft Office 2010:
a. Kliknij kolejno opcje Plik, Opcje i Dostosuj wstążkę.
b. W obszarze Dostosuj wstążkę usuń zaznaczenie pola wyboru IBM Cognos.
3. Aby ukryć kartę IBM Cognos we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office:
a. W menu Narzędzia kliknij opcję Dostosuj.
b. Na karcie Paski narzędzi zdecyduj, czy panel IBM Cognos lub pasek narzędzi IBM
Cognos ma zostać pokazany czy ukryty:
v W celu pokazania lub ukrycia panelu IBM Cognos zaznacz lub odznacz pole
wyboru IBM Cognos.
v W celu pokazania lub ukrycia paska narzędzi IBM Cognos zaznacz lub odznacz
pole wyboru IBM Cognos for Microsoft Office.

Wyniki
Panel IBM Cognos pojawi się w obszarze roboczym aplikacji, a przyciski zostaną
udostępnione za pomocą paska narzędzi IBM Cognos. Można teraz ustawić własne
preferencje dla produktu IBM Cognos Office oraz zainstalowanych aplikacji.

Dostosowywanie aplikacji IBM Cognos Office
Można skonfigurować środowisko IBM Cognos Office odpowiednio do swoich wymagań
związanych z raportowaniem i analizą.
W przypadku IBM Cognos Office można określić następujące preferencje:
v aplikacja (np. IBM Cognos for Microsoft Office lub IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel), która ma zostać uruchomiona przy pierwszym otwarciu IBM Cognos Office,
zobacz “Konfiguracja uruchamiania IBM Cognos Office” na stronie 14;
v połączenie źródła danych z bazą danych, zobacz “Logowanie do serwera IBM Cognos” na
stronie 17;
v lokalizacja bram IBM Cognos BI, zobacz “Konfigurowanie połączeń z systemami IBM
Cognos” na stronie 14;
v czy włączyć mechanizm pojedynczego logowania w celu uwierzytelniania, zobacz
“Ustawianie uwierzytelniania użytkownika” na stronie 15;
v czy włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza, zobacz “Ustawianie
uwierzytelniania użytkownika” na stronie 15;
v czy włączyć logowanie oraz na jakim poziomie szczegółowości, zobacz “Włączanie
rejestrowania jako narzędzia diagnostycznego” na stronie 16.
Ustawienia te stosowane są do sesji za każdym razem podczas uruchamiania aplikacji IBM
Cognos Office.

Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Konfiguracja uruchamiania IBM Cognos Office
Przy pierwszym uruchomieniu IBM Cognos Office można zdecydować, czy wyświetlić panel
IBM Cognos, czy określoną specyfikację. Po wybraniu panelu IBM Cognos zostaną w nim
wyświetlone wszystkie zainstalowane aplikacje IBM Cognos for Office, z jakich użytkownik
może skorzystać. Panel ten można przenieść lub oddokować. Kliknij ikonę aplikacji, która
najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
Po określeniu preferencji w kolejnych sesjach IBM Cognos będzie otwierany w wybranym
trybie.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje
.
2. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij IBM Cognos.
3. Zdecyduj, czy ma zostać wyświetlony panel powitania IBM Cognos w swoim obszarze
roboczym, czy uruchomić określoną aplikację, np. IBM Cognos for Microsoft Office lub
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Aby wyświetlić panel powitania IBM Cognos przy każdym uruchomieniu IBM
Cognos Office, w sekcji Uruchom aplikację zaznacz pole wyboru Pokaż stronę
powitania IBM Cognos.
Można później zmienić tę opcję, usuwając zaznaczenie pola wyboru Pokazuj tę stronę
w przyszłości umieszczonego w panelu IBM Cognos.
v Aby uruchomić określoną aplikację podczas otwierania IBM Cognos Office, na liście
Uruchom aplikację kliknij żądaną aplikację.
4. Kliknij OK.

Konfigurowanie połączeń z systemami IBM Cognos
Aby mieć możliwość uzyskania dostępu do treści, konieczne jest skonfigurowanie połączeń z
systemami IBM Cognos. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje na temat
adresów URL wymaganych do utworzenia połączeń.
Połączenie z systemem IBM Cognos BI zapewnia dostęp do źródeł danych relacyjnych,
OLAP oraz relacyjnych źródeł danych modelowanych wymiarowo (DMR). Po nawiązaniu
połączenia z systemem IBM Cognos BI system można również otwierać raporty z portalu
IBM Cognos Connection i publikować dokumenty Microsoft Office w IBM Cognos
Connection.
Połączenie z systemem IBM Cognos TM1 pozwala również uzyskać dostęp do kostek IBM
Cognos TM1 i daje możliwość otwarcia pakietu lub planu za pośrednictwem Cognos TM1.

Zanim rozpoczniesz
Aby uzyskać informacje na temat adresów URL wymaganych do nawiązania połączeń z
systemami IBM Cognos, należy skontaktować się z administratorem. Adresy URL są
tworzone na podstawie konfiguracji systemu i każdy jest unikalny. Systemy IBM Cognos BI
mogą na przykład korzystać z różnych typów bram. System Cognos TM1 może używać
numery portu, który różni się od domyślnego.
v Przykład adresu URL dla systemu IBM Cognos BI:
http://nazwa_serwera/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Przykład adresu URL dla systemu Cognos TM1:
http://nazwa_serwera:numer_portu
nazwa_serwera to adres IP komputera lub nazwa komputera.
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numer_portu to port ustawiony przez administratora dla serwera aplikacji w systemie Cognos
TM1. Domyślny numer portu to 9510.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje
.
2. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij IBM Cognos.
3. Utwórz nowe połączenie lub przeprowadź edycję istniejącego.
v Aby utworzyć nowe połączenie, kliknij przycisk Dodaj.
v Aby zmodyfikować istniejące połączenie, zaznacz je i kliknij przycisk Edytuj.
4. W polu Typ źródła danych kliknij opcję IBM Cognos BI lub IBM Cognos TM1.
5. W polu Adres URL systemu wpisz adres URL udostępniony przez administratora,
określający lokalizację systemu IBM Cognos.
Nie stosuj odniesienia hosta lokalnego do komputera lokalnego, na którym uruchomiona
jest brama IBM Cognos BI. Zastosowanie hosta lokalnego spowoduje, że informacje
wysyłane na serwer będą przekierowywane z powrotem do komputera lokalnego. W
wyniku tego podczas importowania żądanych raportów zapytania kierowane do serwera
raportów zakończą się niepowodzeniem.
6. W polu Przyjazna nazwa wprowadź nazwę.
7. Kliknij opcję Testuj połączenie.
Jeśli połączenie zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem w celu
zweryfikowania informacji o połączeniu. Informacje o rozwiązaniach dotyczących często
występujących problemów z konfiguracją zawiera sekcja dotycząca rozwiązywania
problemów.
8. Kliknij przycisk Zapisz.
9. W przypadku zmodyfikowania istniejącego połączenia konieczna jest zmiana informacji o
serwerze i pakiecie w każdym skoroszycie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
“Aktualizowanie adresów URL serwera” na stronie 18.

Wyniki
Połączenie jest wyświetlane na liście Systemy IBM Cognos.
W IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel przyjazna nazwa wyświetlana jest w panelu
IBM Cognos jako węzeł główny w hierarchii drzewa.
Po skonfigurowaniu połączeń z systemami IBM Cognos BI można włączyć pojedyncze
logowanie w celu zapewnienia płynnej integracji między IBM Cognos Office i aplikacjami
klienckimi IBM Cognos (np. IBM Cognos Planning lub IBM Cognos Controller) bądź między
aplikacjami IBM Cognos Office. Istnieje również możliwość aktywowania uwierzytelniania
przy użyciu formularza.

Ustawianie uwierzytelniania użytkownika
Administrator skonfigurował już dostawcę uwierzytelniania dla komponentów IBM Cognos.
Aby włączyć zabezpieczenia między IBM Cognos Office i aplikacjami klienckimi IBM
Cognos, można włączyć pojedyncze logowanie. Dzięki pojedynczemu logowaniu
użytkownicy zalogowani do jednej aplikacji klienckiej IBM Cognos (np. IBM Cognos
Planning lub IBM Cognos Controller, nie są proszeni o dokonanie uwierzytelnienia w
momencie uruchamiania innej aplikacji klienckiej IBM Cognos, takiej jak IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
Aby pojedyncze logowanie funkcjonowało prawidłowo, musi zostać ustawione również na
serwerach IBM Cognos BI lub TM1. Administrator IBM Cognos BI musi ustawić parametr
Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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IBM Cognos Configuration, który określa, że aplikacja kliencka może współużytkować
informacje o sesji z innym klientem na tym samym komputerze. Użytkownicy mogą wówczas
uzyskać dostęp do raportów bez kolejnych rejestracji, ponieważ system automatycznie
identyfikuje użytkowników i dostarcza informacje o zabezpieczeniach.
Jeśli Twoja firma korzysta z innego oprogramowania do zarządzania dostępem opartego na
sieci WWW (np. SiteMinder), aby zapewnić pojedyncze logowanie w infrastrukturze
zabezpieczeń, należy włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza. Usługa
uwierzytelniania przy użyciu formularza umożliwia użytkownikom wprowadzanie referencji,
takich jak nazwa użytkownika i hasło, za pomocą formularza na stronie WWW. Jeśli
referencje są prawidłowe, użytkownicy zostaną zalogowani na tej stronie. Referencje
obowiązują do chwili jawnego wylogowania się użytkownika.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Opcje
.
2. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij IBM Cognos.
3. W sekcji Systemy IBM Cognos zadecyduj, czy ma zostać zastosowane pojedyncze
logowanie, czy uwierzytelnianie przy użyciu formularza:
v Aby włączyć pojedyncze logowanie, zaznacz pole wyboru Włącz pojedyncze
logowanie.
Po pierwszym logowaniu przy każdorazowym dostępie do zabezpieczonego raportu nie
jest wymagana rejestracja, ponieważ system automatycznie dostarcza informacje o
zabezpieczeniach.
v Aby włączyć uwierzytelnianie przy użyciu formularza, zaznacz pole wyboru Włącz
uwierzytelnianie przy użyciu formularza.

Włączanie rejestrowania jako narzędzia diagnostycznego
Plik dziennika jest ważnym narzędziem diagnostycznym służącym do badania zachowania
IBM Cognos Office. Może on ułatwić rozwiązanie problemów, ponieważ rejestruje czynności
podejmowane podczas korzystania z IBM Cognos Office. Działania te obejmują informacje o
środowisku, wyjątkach oraz funkcjach wprowadzania i zakończenia.
Można określić, czy informacje o IBM Cognos Office zostaną zarejestrowane, a jeśli tak – na
jakim poziomie szczegółowości. Domyślnie działania dziennika są zapisywane w katalogu
user_root_directory.
Włącz rejestrowanie, jeśli próbujesz rozwiązać problemy związane z nieoczekiwanym
zachowaniem. W takiej sytuacji personel pomocy technicznej będzie potrzebował kopii
pozycji w pliku dziennika.
Zapisywanie do plików dziennika może spowodować obniżenie wydajności.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij przycisk Opcje
2. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij IBM Cognos.

.

3. W sekcji Rejestrowanie wybierz Poziom dziennika.
v Aby całkowicie wyłączyć rejestrowanie, kliknij Brak.
v Aby rejestrować w dzienniku wyłącznie krytyczne błędy i zdarzenia, kliknij
Krytyczne.
v Aby oprócz krytycznych błędów i zdarzeń rejestrować również błędy, kliknij Błąd.
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v Aby oprócz krytycznych błędów i zdarzeń rejestrować również ostrzeżenia, kliknij
Ostrzeżenie.
v Aby oprócz krytycznych błędów, zdarzeń, błędów i ostrzeżeń rejestrować również
informacje, kliknij Informacje.
v Aby rejestrować w dzienniku wszystkie błędy i zdarzenia, nawet elementy procedury,
kliknij Wszystkie.
4. Kliknij OK.
W systemie Microsoft Windows XP plik dziennika jest tworzony w katalogu dysk:\ścieżka
katalogu użytkownika\nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection\Logs. W systemie Microsoft Windows 7 plik dziennika jest tworzony w
katalogu dysk:ścieżka katalogu użytkownika\nazwa użytkownika\AppData\Local\Cognos\
Office Connection\Logs.
Format nadawania nazw dla plików dziennika jest następujący: rrmmdd_ggmmss.txt.

Wyniki
Następnym razem, gdy użytkownik uruchomi IBM Cognos Office, czynności i informacje o
środowisku zostaną zarejestrowane w określonej lokalizacji pliku. W oknie dialogowym
Opcje kliknij przycisk Wyświetl dzienniki, aby otworzyć folder zawierający pliki dziennika.

Logowanie do serwera IBM Cognos
Oprogramowanie IBM Cognos BI umożliwia dostęp zarówno uwierzytelnionym, jak i
anonimowym użytkownikom. Aby korzystać z aplikacji IBM Cognos Office jako użytkownik
uwierzytelniony, należy zalogować się do systemu IBM Cognos zawierającego źródło danych
lub pakiet dla raportów, które mają zostać zaimportowane.
Można być zalogowanym do wielu serwerów źródeł danych jednocześnie.
Można również zautomatyzować to zadanie, stosując metodę Logowanie. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Logon” na stronie 115.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Logowanie
zawierający źródło danych lub pakiet dla żądanych raportów.

i wybierz serwer

2. Jeśli istnieje więcej niż jedna przestrzeń nazw, w polu Przestrzeń nazw kliknij
przestrzeń, która ma zostać użyta, a następnie kliknij OK.
3. Wprowadź ID użytkownika oraz Hasło i kliknij OK.
4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego dodatkowego serwera.

Wyniki
Po zalogowaniu i wyświetleniu panelu IBM Cognos można korzystać z programu IBM
Cognos Office.

Czyszczenie pamięci podręcznej
Dla każdego skoroszytu, który użytkownik otwiera lub tworzy podczas logowania lub już po
zalogowaniu do IBM Cognos Office lub jego komponentów, tworzony jest arkusz pamięci
podręcznej. W arkuszu tym przechowywane są informacje o danych, które muszą zostać
zrenderowane. Można wyczyścić pamięć podręczną pakietów używanych w skoroszytach,
które korzystają z IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Czyszczenie pamięci
podręcznej pakietu powoduje zmniejszenie rozmiaru skoroszytów, ponieważ usuwane są
metadane i niewykorzystywane dane powiązane z formułami. Przycisk Wyczyść pamięć
Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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podręczną działa w przypadku wszystkich źródeł danych i pakietów zdefiniowanych w IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel. Aby zaobserwować zmniejszenie się rozmiaru pliku, po
wyczyszczeniu pamięci należy zapisać skoroszyty.
Wyczyść pamięć podręczną, jeśli rozmiar skoroszytu ma znaczenie, jeśli istotne znaczenie ma
bezpieczeństwo, lub jeśli nie jest konieczne przechowywanie wyników raportów; zapewni to
skrócenie czasu przetwarzania. Jeżeli rozmiar skoroszytu jest za duży z powodu obszernych
danych, funkcja czyszczenia pamięci podręcznej pozwala na jego zmniejszenie. Ta metoda
nie jest jednak pozbawiona wad: wydłuża się czas przetwarzania związany z wypełnianiem
skoroszytu danymi, ponieważ nie używa się danych zapisanych w pamięci podręcznej i muszą
być one ściągane z serwera danych IBM Cognos BI.
Można również określić, aby pamięć podręczna pobranych danych była czyszczona za
każdym razem, gdy zapisywany jest skoroszyt lub skoroszyt z nową nazwą pliku. Można to
zrobić, zaznaczając pole wyboru Wyczyść pamięć podręczną przy zapisywaniu.

Procedura
1. Uruchom program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Otwórz skoroszyt.
3. Na pasku menu IBM Cognos kliknij opcję Opcje.
4. W sekcji Zarządzanie pamięcią podręczną wybierz sposób, w jaki wyczyścić pamięć
podręczną:
v Aby wyczyścić pamięć podręczną dla aktywnego skoroszytu, kliknij Wyczyść pamięć
podręczną.
Pamięć podręczna zostanie wyczyszczona, a rozmiar skoroszytu - zmniejszony. Można
teraz otworzyć i zapisać dodatkowe skoroszyty. Aby uniknąć tworzenia arkusza
pamięci podręcznej dla skoroszytów innych niż IBM Cognos, należy zamknąć program
Microsoft Excel.
v Aby wyczyścić pamięć lokalną za każdym razem, gdy zapisujesz skoroszyt lub
zapisujesz skoroszyt z nową nazwą pliku, zaznacz pole wyboru Wyczyść pamięć
podręczną przy zapisywaniu.
Dane wyświetlane w skoroszycie czyści się wyłącznie za pomocą przycisku Wyczyść
na pasku narzędzi IBM Cognos.
wszystkie dane
5. Kliknij OK, a następnie zapisz skoroszyt.

Wyniki
Można także zautomatyzować proces czyszczenia pamięci podręcznej. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “ClearCache” na stronie 119.

Aktualizowanie adresów URL serwera
Istnieje możliwość zaktualizowania informacji na temat serwera IBM Cognos dotyczących
raportów i formuł istniejących w programie IBM Cognos z obsługą skoroszytu Excel,
prezentacji PowerPoint lub dokumentu Word.

O tym zadaniu
Podczas uruchamiania tej komendy nazwa pakietu pozostaje taka sama. Komenda ta
umożliwia zmianę tylko jednego serwera, np. serwera testowego na inny serwer, taki jak
serwer produkcyjny. Adresy URL można wybierać z listy serwerów, dostępnej w sekcji
Systemu IBM Cognos w oknie Opcje.
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Procedura
1. Otwórz skoroszyty Excel, prezentacje PowerPoint i dokumenty Word, które chcesz
zaktualizować.
2. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij ikonę Opcje. Zostanie wyświetlone okno Opcje.
3. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij IBM Cognos.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj systemowy program narzędziowy. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe Zaktualizuj system.
5. Na liście Stary system zaznacz serwer lub system, jaki chcesz zaktualizować.
6. Na liście Nowy system wybierz adres URL serwera lub systemu zastępczego i kliknij
przycisk OK. Jeśli system zastępczy, jaki chcesz wybrać, nie został wyświetlony, kliknij
polecenie Dodaj nowy system. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj/Dodaj
system. Wprowadź informacje dotyczące nowego systemu i kliknij przycisk Zapisz.

Wyniki
Wyszukiwane są otwarte pliki z obsługą IBM Cognos, a informacje na temat serwera zostają
zaktualizowane.

Dostosowywanie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Można ustawić opcje, które mają zastosowanie do produktu IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel lub ściśle do analiz Twoich projektów.
v Opcje dla aplikacji “Konfigurowanie opcji dla programu IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” odnoszą się do skoroszytów utworzonych w IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel które zawierają eksploracje, analizy i wykorzystane raporty ze źródeł
danych IBM Cognos. Struktury danych są pobierane z pakietów w składnicy Content Store.
v Opcje dla eksploracji “Ustawianie opcji dla arkuszy eksploracji” na stronie 20 odnoszą się
do arkuszy zawierających eksploracje. Opcje te można wykorzystać do szybkiej zmiany
sposobu wyświetlania wskaźników efektywności, takich jak przychód lub koszty
produkcji. Eksploracja OLAP umożliwia analizę w dowolnych przekrojach (slicing and
dicing), w której można w łatwy sposób zmieniać kontekst i wyświetlać szczegóły.

Konfigurowanie opcji dla programu IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
W celu zwiększenia wydajności ustawienie domyślne można zmienić.
Na przykład, jeśli użytkownik zwykle korzysta z tego samego pakietu, podczas uruchamiania
aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel może automatycznie załadować ostatnio
używany pakiet.
Podczas pracy z danymi relacyjnymi modelowanymi za pomocą wymiarów można operować
elementami z wykorzystaniem funkcji elementów, wywołując elementy podrzędne dla
elementu nadrzędnego. Można ograniczyć liczbę elementów wyświetlanych w drzewie
źródłowym.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Opcje
.
2. W panelu nawigacji kliknij IBM Cognos Analysis.
3. Aby załadować najnowszy system i pakiet przy każdorazowym uruchamianiu własnej
sesji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, w sekcji Ustawienia aplikacji zaznacz
pole wyboru Ładuj ostatnio używany system i pakiet.
Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Jest to najbardziej przydatne wtedy, gdy korzystasz regularnie ze źródła danych i
potrzebujesz prostego sposobu, aby uzyskać do niego dostęp w celu szybkiego
rozpoczęcia lub wznowienia pracy. Jeśli brakuje ostatnio używanego pakietu lub jest on
niedostępny, drzewo źródłowe nie zostanie wyświetlone. Należy wybrać inny pakiet w
celu zastąpienia brakującego.
4. Aby ograniczyć liczbę elementów wyświetlanych w drzewie źródłowym, w sekcji
Ustawienia aplikacji, w polu Limit liczby wyświetlanych elementów, wprowadź
maksymalną liczbę elementów, które mogą pojawić się w drzewie źródłowym przez
wyświetleniem opcji Wyszukaj.
Liczba elementów jest odzwierciedlana w każdym polu w obszarach Wiersze, Kolumny i
Kontekst eksploracji oraz w wynikach wyszukiwania. Ustawienie to ma zastosowanie do
danych modelowanych za pomocą wymiarów. Nie dotyczy ono pakietów relacyjnych.
Ustawienie to umożliwia również ograniczenie liczby elementów (nawet z wyniku
wyszukiwania), które można wybrać i umieścić w dowolnej strefie upuszczenia.
5. Kliknij OK.

Ustawianie opcji dla arkuszy eksploracji
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, każda eksploracja, którą utworzy
użytkownik, jest przypisana do jednego arkusza. Dla każdej eksploracji można wybrać inny
serwer i pakiet. Pakiety używane do tworzenia raportów opierają się na modelach tworzonych
w narzędziu do modelowania - Framework Manager.
Aby zidentyfikować źródło danych dla każdego arkusza, można wyświetlić nazwę serwera i
pakiet, z których pobierane są dane. Po ustawieniu tej preferencji nazwa serwera i pakiet są
wyświetlane w pierwszych dwóch wierszach arkusza eksploracji. Podobnie, po otwarciu
pakietu w systemie IBM Cognos BI wymiar Informacja będzie zawierał obiekty, takie jak
Nazwa systemu i Nazwa pakietu, które można przeciągnąć do arkusza podczas analizy opartej
na komórkach.
Wiersze znajdujące się bezpośrednio za informacją źródłową przedstawiają filtrowanie za
pomocą kontekstu z obszarów Wiersze, Kolumny i Kontekst eksploracji.
Można również zoptymalizować wydajność własnej sesji, ograniczając liczbę wierszy, które
są renderowane w eksploracji Microsoft Excel.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Opcje

.

2. W panelu nawigacji kliknij IBM Cognos Analysis.
3. Aby wyświetlić informacje o serwerze i pakiecie, w sekcji Ustawienia tabeli
przestawnej lub listy kliknij pole wyboru Pokaż informacje o systemie i pakiecie w
arkuszu tabeli przestawnej i listy.
W pierwszym wierszu arkusza wyświetla się nazwa serwera, który jest lokalizacją URI
bramy IBM Cognos. W drugim wierszu wyświetlana jest nazwa pakietu (pełna
lokalizacja) w składnicy Content Store. Wiersze Wiersz, Kolumny i Kontekst pokazują
hierarchię wymiaru lub poziomu zawierającą elementy używane do filtrowania.
4. Aby ręcznie ustawić lokalizację startową komórki dla tabeli przestawnej lub listy, w
sekcji Ustawienia tabeli przestawnej lub listy kliknij pole wyboru Przypisz komórkę
początkową tabeli przestawnej lub listy.
Domyślnie komórką początkową jest A1 w arkuszu. Jeśli podczas tworzenia tabeli
przestawnej lub listy ta opcja zostanie ustawiona, aplikacja poprosi o kliknięcie komórki
w arkuszu lub wprowadzenie lokalizacji komórki.
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5. Aby ograniczyć liczbę wierszy w bieżącej eksploracji tabeli przestawnej, w sekcji
Ustawienia tabeli przestawnej lub listy w polu Wyświetlany limit wierszy danych
wprowadź liczbę wierszy możliwych do wyświetlenia.
Dzięki zmniejszeniu liczby rekordów renderowanych w tabeli przestawnej można
skrócić czas wymagany do pobrania metadanych. To ustawienie nie ma zastosowania w
następujących okolicznościach:
v Podczas tworzenia eksploracji listy
v W analizie opartej na komórkach
v Po zaznaczeniu opcji Podgląd bez danych
6. Aby sterować liczbą elementów wyświetlanych w eksploracjach podczas rozwijania lub
drążenia metadanych, w sekcji Ustawienia tabeli przestawnej lub listy ustaw opcję
Rozwiń limit elementów.
Ustawienie to umożliwia jedynie sterowanie liczbą elementów przeciąganych z drzewa
źródłowego. Będzie ono aktywne wyłącznie wtedy, gdy na pasku narzędzi IBM Cognos
ustawiono opcję Wstaw element z obiektami podrzędnymi. Nie dotyczy to analizy
opartej na komórkach ani pakietów IBM Cognos TM1.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Ustawianie limitów rozwijania elementów” na
stronie 23.
7. Aby sterować sposobem wyświetlania zagnieżdżonych komórek, ustaw Opcję
grupowania.
Uwaga: Opcja grupowania steruje działaniem funkcji Grupuj / Rozgrupuj. W
przypadku eksploracji tabeli przestawnej jest to automatyczne ustawienie przedstawiania
metadanych w zagnieżdżonych wierszach i kolumnach. W przypadku list opcja ta
określa sposób działania elementów menu Grupuj/Rozgrupuj i przycisków. Te
ustawienia mają wpływ na cały skoroszyt.
Zadecyduj, czy użyć opcji Połącz komórki, Powtórz etykiety czy Etykietuj górną
komórkę.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij Połącz komórki.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij opcję Powtórz etykiety.
Użyj tej opcji w celu skorzystania z innych funkcji Excel podczas pracy z tymi
samymi danymi.
v Aby ograniczyć metadane w komórkach oraz łączenie w celu zminimalizowania
etykiet, kliknij Etykietuj górną komórkę.
8. Aby wyświetlić elementy pozycji danych raportu za pomocą dwukrotnego kliknięcia
komórki, w sekcji Ustawienia formuły zaznacz pole wyboru Rozwiń, klikając
dwukrotnie.
Ustawienie to jest stosowane tylko podczas przeprowadzania analiz opartych na
komórkach. Jeśli przeprowadzasz analizę opartą na komórkach, a w wierszach lub
kolumnach nie są dostępne żadne metadane, kliknięcie dwukrotnie komórki powoduje
umieszczenie treści w trybie edycji.
9. Aby ograniczyć liczbę komórek zwracanych, gdy dodajesz elementy danych do analizy
opartej na komórkach, wpisz liczbę w polu Limit komórek obiektu danych.
Wartością domyślną jest 250. Należy zdecydować, jaka wartość będzie optymalna dla
Twojego systemu, biorąc pod uwagę szybkość procesora, pamięć podręczną oraz RAM
lub VRAM. Obniżenie tej liczby zapewnia krótszy czas przetwarzania podczas
pobierania dużej liczby danych.

Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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10. Aby ustawić limit czasowy dla pobierania danych oraz zapełniania komórek podczas
analizy opartej na komórkach, wpisz wartość ograniczenia w polu Limit czasu
przetwarzania (milisekundy).
Wartością domyślną jest 1 000 milisekund. W przypadku dużych żądań limit czasu
przetwarzania musi zostać zwiększony. Na przykład aby zwiększyć wartość do 100
sekund, wpisz 100000 w polu Limit czasu przetwarzania (milisekundy).
11. Kliknij OK.
12. Jeśli skoroszyt jest otwarty i mają zostać aktywowane zmiany, na pasku narzędzi IBM
Cognos Office kliknij przycisk Odśwież wszystkie dane

.

Użycie ustawień aplikacji w celu optymalizacji wydajności
systemu
Istnieje możliwość optymalizacji działania systemu za pośrednictwem ustawień aplikacji.
Użyj ustawień w oknie dialogowym Opcje, ustawiając Wyświetlany limit liczby elementów,
Limit komórek obiektu danych oraz Limit czasu przetwarzania. Modyfikując te wartości,
można zwiększyć efektywność pobierania danych.
Wyświetlany limit liczby elementów ma wartość domyślną 50. Ograniczy to liczbę
elementów pojawiających się w drzewie źródłowym i w wynikach wyszukiwania. W
niektórych przypadkach wartość ta może się okazać zbyt duża i należy ją zmniejszyć. Chociaż
obniżenie tej wartości może nie mieć wpływu na całkowity czas pobierania danych, czas
zapełniania grupy początkowej elementów będzie krótszy. Ustawienie tej wartości na zero (0)
powoduje wyłączenie tej funkcji. Ze względu na sposób działania tej funkcji z opcją Limit
komórek obiektu danych — w przypadku złożonych żądań danych przedstawionych w
arkuszu za pomocą wierszy i kolumn konieczne może się okazać wyłączenie tej funkcji w
celu wyświetlenia wszystkich danych w skoroszycie. Należy określić, jaka jest odpowiednia
wartość dla Twojego środowiska.

Optymalizacja systemu w przypadku dużych zbiorów danych
W przypadku raportów listy utworzonych w oparciu o pakiety IBM Cognos Business
Intelligence program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel może pobierać duże zbiory
danych w formacie CSV. Dzięki temu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel może
pobierać te zbiory danych znacznie szybciej niż standardowe w pełni sformatowane wyniki
XML. Zastosowanie formatu CSV dla żądania powoduje usunięcie formatowania danych z
modelu.
Więcej informacji na temat ustawiania formatu żądania zawiera sekcja “Ustawianie opcji listy
dla arkusza” na stronie 51.

Sterowanie kompresją danych
Automatyczna kompresja danych to jeden ze sposobów, w jaki IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel skraca czas przetwarzania dużych transferów danych z serwera BI.
Kompresja danych powinna zostać włączona w normalnych warunkach. Chociaż kompresja
jest włączona domyślnie, można ją wyłączyć, ustawiając właściwość UseGzipCompression na
wartość fałsz w pliku CommManagerSettings.xml, który domyślnie zlokalizowany jest w
katalogu Office Connection, takim jak C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection lub C:\Users\nazwa
użytkownika\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Wyłącz kompresję, jeśli konieczne jest uruchomienie testów lub rozwiązanie problemów.
Aby włączyć kompresję gzip, ustaw następujący atrybut:
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<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

Formaty GZip i CSV automatycznie aktywowane dla list
Kompresja GZip zostanie włączona automatycznie, gdy dla list zmienisz format RawXML na
CSV. Globalna właściwość nie zostanie zmieniona, co oznacza, że jeśli wyłączysz kompresję,
ustawienie to zostanie zachowane dla innych typów transferów danych.
Na przykład, jeśli wyłączyłeś kompresję i masz zamiar utworzyć nową eksplorację po
utworzeniu żądania listy w formacie CSV, dane Twojej eksploracji pozostaną
nieskompresowane.

Dzielenie na porcje
Dzielenie na porcje umożliwia programowi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
generowanie zapytań dotyczących dużych zbiorów danych IBM Cognos BI podzielonych na
porcje lub podzbiory wierszy. Zalecamy włączenie dzielenia na porcje i określenie wartości
2000 dla ustawień wierszy. Jeśli wciąż występuje błąd braku pamięci serwera, ustaw rozmiar
porcji na mniejszy.
Rozmiar porcji określony jest w pliku CognosOfficeReportingSettings.xml, który domyślnie
znajduje się w następującym katalogu:
v w systemie Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v w systemie Windows 7: C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Cognos\Office
Connection
Aby włączyć dzielenie na porcje, ustaw następujący atrybut:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Ustawianie limitów rozwijania elementów
Ustawienie Limit rozwijania elementów w oknie dialogowym Opcje określa liczbę danych
pobieraną z drzewa źródłowego. Jest on komplementarny wobec innych limitów, takich jak
limit rozmiaru porcji czy limit kompresji GZip.
Ustawienie Limit rozwijania elementów ma zastosowanie w szczególności do elementów
przeciąganych i upuszczanych w raporcie. Ustawienie to będzie aktywne wyłącznie wtedy,
gdy ustawiono opcję Wstaw element z obiektami podrzędnymi, i steruje wyłącznie liczbą
elementów przeciąganych z drzewa źródłowego.
Na przykład, jeśli Limit rozwijania elementów jest ustawiony na 200 (200 to wartość
domyślna) i przeciągniesz produkty zawierające pięć elementów, wszystkie pięć elementów
pojawi się w raporcie. Jeśli przeciągniesz element węzła z 400 elementami, w raporcie pojawi
się jedynie 200 z 400 elementów podrzędnych. Można również zaobserwować interakcję z
Limitem wierszy wyświetlanych danych, który określa liczbę elementów wyświetlanych w
wierszach i kolumnach arkusza. Jeśli limit wiersza danych został ustawiony na 3, Limit
rozwijania elementów zaś na 200, w raporcie wyświetlone zostaną tylko 3 elementy. Aby
wyświetlić dodatkowe elementy sterowane przez to ustawienie, kliknij opcję Więcej lub
Wszystko.
Uwaga: Ustawienie Limit rozwijania elementów ma zastosowanie wyłącznie do kostek i
pakietów DMR i nie dotyczy pakietów relacyjnych.

Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Praca z danymi relacyjnymi zamodelowanymi wymiarowo oraz
danymi OLAP
W przypadku IBM Cognos Analysis for Microsoft elementy danych są uporządkowane
hierarchicznie. Źródła danych wielowymiarowych obejmują źródła danych OLAP oraz
relacyjne źródła danych modelowane za pomocą wymiarów (DMR). Drzewo źródłowe
zapewnia widok danych oparty na hierarchii.

Uwaga: Nazwy poziomów i elementów w wymiarze pochodzą z modelu. Za nadawanie
nazw znaczących odpowiada projektant.
1. Pakiet
Pakiety to podzbiory modelu zawierające elementy, które można wstawić do raportu.
2. Wymiar
Wymiary to grupowania danych opisowych dotyczących głównych aspektów biznesu,
takich jak produkty, daty lub rynki. Wymiar Informacja obejmuje dodatkowe obiekty,
takie jak Nazwa systemu i Nazwa pakietu, które można również przeciągnąć i upuścić do
arkusza.
3. Hierarchia poziomów
Hierarchie poziomów to bardziej szczegółowe grupowania w ramach wymiaru. Na
przykład dla wymiaru Lata można pogrupować dane w mniejsze grupy, takie jak Lata,
Bieżący miesiąc i Wszystkie daty.
4. Folder Elementy
Folder Elementy zawiera elementy dostępne dla hierarchii lub poziomu. Na przykład
folder Elementy dla hierarchii poziomów Lata zawiera wszystkie dane znajdujące się na
poziomach Rok, Kwartał i Miesiąc.
5. Poziom
Poziomy to pozycje w wymiarowej hierarchii, które zawierają informacje w tej samej
kolejności szczegółów i mają wspólne atrybuty. W hierarchii poziomów może
występować wiele poziomów, począwszy od poziomu głównego. Na przykład hierarchia
poziomów Lata ma następujące powiązane poziomy.
Poziom

Nazwa poziomu

Opis

Główny

Lata

Poziom główny.

Pierwszy

Rok

Lata na poziomie głównym
Lata. Przykładowo 2004, 2005 i
2006.

Drugi

Kwartał

Kwartały dla każdego roku na
poziomie Rok. Przykładowo
2004 Q1, 2004 Q2 oraz 2004
Q3.

Trzeci

Miesiąc

Miesiące dla każdego kwartału
na poziomie Kwartał. Na
przykład Sty, Lut i Mar.

Uwaga: Wymiar Miary, który nie został przedstawiony w tabeli, zawiera miary dostępne
w źródle danych.
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Pytania o metadane w pakietach używane na potrzeby
raportów Cognos Analysis for Microsoft Excel
Pytania ułatwiają znalezienie poszukiwanych informacji. Stanowią one sposób definiowania
zakresu oraz ograniczania dużych ilości danych. Istnieje możliwość zmiany zachowania pytań
w programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel przez modyfikację definicji
wymiarów lub zapytań tematycznych w modelu lub innym źródle danych.
Program Cognos Analysis for Microsoft Excel korzysta z pytań zapisywanych w modelu lub
w innym źródle danych. Zadawanie pytań jest użyteczne w przypadku elementów zapytania,
takich jak ProductTypeCode, których wartości nie są wyświetlane w raporcie, lecz mogą być
używane na potrzeby filtrowania danych. W przypadku tych zmiennych należy użyć
programu IBM Cognos Framework Manager do zdefiniowania wprowadzanych pytań.
Właściwości Informacje dotyczące pytania w narzędziu Framework Manager oferują
możliwość sterowania domyślnymi ustawieniami filtrowania i zadawania pytań. Właściwości
są używane przez program Cognos Analysis for Microsoft Excel do tworzenia wyrażenia
filtru i ustawiania używania i wyświetlania elementów w pytaniu i zapytaniu dotyczącym
pytania.
W przypadku rozwinięcia elementu w drzewie źródłowym zawierającym pytanie, zanim
będzie możliwe dodanie tego elementu do obszaru roboczego, generowane jest żądanie o dane
wejściowe dla niego. W zależności od typu pytania konieczne jest udzielenie odpowiedzi, lub,
jeśli jest to pytanie z wartością domyślną, zaakceptowanie wartości domyślnej przed
przeciągnięciem elementu do tabeli przestawnej, listy lub komórek w skoroszycie. Wartości
pytań istnieją w raporcie i są zapisywane jako część zapytania do wykorzystania w
przyszłości.

Opis różnic między tabelą przestawną, listą a analizą opartą na
komórkach
Podczas korzystania z IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można pracować, stosując
trzy różne metody: eksploracja tabeli przestawnej, raporty listy lub analiza oparta na
komórkach. Podczas tworzenia tabeli przestawnej użytkownik wykorzystuje miejsca
upuszczenia w celu dodania obiektów z drzewa źródłowego do wierszy, kolumn, miar oraz
obszaru kontekstu skoroszytu IBM Cognos. Podczas tworzenia listy używasz jednej strefy
upuszczenia, kolumn, aby utworzyć listę elementów. Można dodać dodatkowe kolumny w
celu wypełnienia listy dodatkowymi informacjami. Na liście każda kolumna zawiera
wszystkie wartości elementu danych z bazy danych. W przypadku zastosowania analizy
opartej na komórkach obiekty można przeciągać i upuszczać bezpośrednio do komórek
skoroszytu. Można teraz przechodzić między poszczególnymi metodami. Każda z tych metod
ma własne zalety i ograniczenia.

Eksploracja tabeli przestawnej
Do mocnych stron eksploracji tabeli przestawnej należą możliwości przeciągania i
upuszczania oraz wizualne wyróżnienia zapewnione dzięki zastosowaniu stref upuszczenia w
obszarze przeglądu. Podczas użytkowania produktu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel w trybie eksploracji można uruchomić eksploracje w produkcie IBM Cognos Analysis
Studio oraz IBM Cognos Report Studio. Tryb eksploracji oferuje własne formatowanie na
podstawie danych bazowych. Można utworzyć analizę opartą na komórkach na podstawie
tabeli przestawnej.
Aby uzyskać więcej informacji o eksploracji, zobacz: Rozdział 3, “Eksplorowanie danych”,
na stronie 29.
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Raporty listy
Do mocnych stron listy należą możliwości przeciągania i upuszczania oraz wizualne
wyróżnienia zapewnione dzięki zastosowaniu strefy upuszczenia w obszarze przeglądu.
Można bardzo szybko i łatwo wyświetlić wszystkie elementy w tabelach bazy danych.
Podczas użytkowania produktu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel w trybie listy
można uruchomić raporty listy w produkcie IBM Cognos Report Studio.
Aby uzyskać więcej informacji o listach, zobacz: Rozdział 6, “Udostępnianie analizy”, na
stronie 65.

Analiza oparta na komórkach
Do mocnych stron analizy opartej na komórkach należy możliwość używania wielu pakietów
w tym samym arkuszu, przenoszenia komórek, wierszy i kolumn, a także dodawania obliczeń
Excela, wykresów oraz formatowania. Zastosowanie analizy opartej na komórkach umożliwia
wykroczenie poza układy prostej tabeli przestawnej. Na podstawie jednej komórki można w
łatwy sposób utworzyć szczegółową eksplorację.
Aby uzyskać więcej informacji o analizie opartej na komórkach, zobacz: “Korzystanie z
raportów opartych na komórkach” na stronie 55.

Zalecenia dotyczące stosowania tabeli przestawnej, listy lub
analizy opartej na komórkach
Niniejsza sekcja przedstawia niektóre zalecane praktyki dotyczące pracy z danymi za pomocą
programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Ponieważ to środowisko jest całkowicie zintegrowane z programem Microsoft Excel, istnieją
specjalne wskazówki dotyczące renderowania danych IBM Cognos do komórek arkusza. Dla
każdej z metod (tabela przestawna, lista lub analiza oparta na komórkach) istnieje osobny
zbiór wytycznych dotyczących projektowania.

Tabele przestawne
Poniżej przedstawiono kilka kwestii z zakresu projektowania w ramach tworzenia raportu
tabeli przestawnej. Zastosowanie tabeli przestawnej
v w celu znalezienia odpowiedzi na proste pytania, które znajdują się w źródle danych, takie
jak przychód ze sprzedaży namiotów w Ameryce dla 2006 roku
v do tworzenia interaktywnych tabeli przestawnych, w których Ty lub inny użytkownik może
drążyć w górę i w dół
v w przypadku, gdy nie jesteś zainteresowany formatowaniem
v w celu utworzenia zbioru danych, który będzie można przekonwertować i wykorzystać w
bardziej złożonej analizie opartej na komórkach

Listy
Poniżej przedstawiono kilka zagadnień z zakresu projektowania w ramach tworzenia listy.
Użyj listy
v do tworzenia kompleksowej grupy elementów w zapytaniu tematycznym lub tabeli bazy
danych
v w celu wyliczenia elementów wymiaru OLAP
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Analiza oparta na komórkach
Poniżej przedstawiono kilka kwestii dotyczących tworzenia analizy opartej na komórkach.
Użyj analizy opartej na komórkach
v w celu dodania danych i obliczeń, które nie są zawarte w oryginalnym źródle danych
v do pracy z danymi pochodzącymi z wielu źródeł danych, pakietów i serwerów
v w celu utworzenia układów ze złożonymi układami, a nie - z prostą tabelą przestawną
v w przypadku, gdy istotne jest formatowanie
v wtedy, gdy prezentujesz końcowy widok, który nie wymaga interaktywnej eksploracji

Rozdział 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Rozdział 3. Eksplorowanie danych
Utworzenie eksploracji pomaga podejmować skuteczniejsze decyzje biznesowe dzięki
badaniu istotnych danych firmowych.
Źródłami danych mogą być źródła IBM Cognos Business Intelligence lub kostki IBM Cognos
TM1.
Eksploracje tabeli przestawnej umożliwiają szybką zmianę widoku wskaźników
efektywności, takich jak przychód lub koszty produkcji w budżecie.
Eksploracja OLAP (analityczne przetwarzanie danych, ang. online analytical processing)
wykorzystuje analizę w dowolnych przekrojach (slicing and dicing), w której można w łatwy
sposób zmieniać kontekst i wyświetlać szczegóły. Załóżmy, że analizujesz przychód za lata
od 2006 do 2008 według regionu sprzedaży i zauważasz spadek przychodu za rok 2007. Po
kliknięciu roku 2007 można, drążąc w dół, wyświetlić przychody według kwartałów 2007 r.
Zastępując kwartały personelem sprzedaży, można w łatwy sposób zmienić widok kwartałów
2007 r. na widok personelu sprzedaży.
Możliwe jest porównywanie i operowanie danymi w celu lepszego zrozumienia zależności
pomiędzy danymi i względnej istotności poszczególnych elementów danych. W przypadku
oceny wzrostu przychodu lub ustalania osób z najlepszymi wynikami program IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel zapewnia wsparcie w zakresie filtrowania i sortowania, jakiego
użytkownik potrzebuje podczas eksploracji lub zapisu wstecznego.
Przykład z przeglądem przychodów według regionu i personelu sprzedaży można rozszerzyć,
dodając cele sprzedaży, a następnie obliczając różnicę procentową między celem sprzedaży i
rzeczywistym przychodem przypadającym na każdego sprzedawcę. Wynik wskazuje osoby,
które zrealizowały swój plan sprzedaży, oraz osoby zasługujące na premię.
Aby przejrzeć przykład tworzenia podstawowej tabeli przestawnej, zobacz: “Przykład —
obliczanie przychodu dla określonych metod zamawiania” na stronie 93.
Po opanowaniu podstaw eksploracji można uszczegółowić tabelę przestawną za pomocą
takich zadań jak operowanie wierszami i kolumnami, filtrowanie danych i udostępnianie
wyników.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Zamiana wierszy i kolumn w tabeli przestawnej” na
stronie 50 i “Filtrowanie wartości za pomocą kontekstu” na stronie 43.
Eksploracje listy umożliwiają wyświetlanie szczegółowych informacji z własnej bazy danych,
takich jak listy klientów lub produktów. Możliwe do zastosowania źródła danych to: relacyjne
źródła danych, źródła danych OLAP, źródła danych modelowane za pomocą wymiarów
(DMR) lub kostki IBM Cognos TM1.
Eksploracja listy to raport prezentujący dane w formie wierszy i kolumn. Każda kolumna
zawiera wszystkie wartości elementu danych z bazy danych lub obliczenia wykonanego na
podstawie elementów danych z bazy danych. Można utworzyć listę, umożliwiającą
wyszukiwanie wartości elementu w bazie danych. Następnie można wprowadzić wartość do
innego arkusza, w którym zostanie użyta do skonfigurowania parametru. Więcej informacji
zawiera sekcja dotycząca przykładów i przypadków zastosowania.
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Tworzenie tabeli przestawnej lub eksploracji listy
Aby wykonać eksplorację danych za pomocą IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
wybierz pakiet i zaznacz elementy z tego pakietu, które mają zostać umieszczone w wierszach
i kolumnach arkusza Excel.

Zanim rozpoczniesz
Przed utworzeniem tabeli przestawnej lub eksploracji listy przez użytkownika administrator
musi utworzyć pakiet i opublikować go w lokalizacji dostępnej dla użytkownika.
Na przykład dla kostki IBM Cognos TM1 administrator musi utworzyć pakiet, korzystając z
narzędzia do tworzenia kostek IBM Cognos TM1, takiego jak IBM Cognos TM1 Architect
lub IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Administrator musi skonfigurować uprawnienia
użytkownika do dostępu, korzystając z narzędzia IBM Cognos TM1 Architect.
W przypadku systemu IBM Cognos BI administrator musi utworzyć pakiet w programie
Framework Manager i opublikować go w lokalizacji na portalu IBM Cognos Connection, do
której użytkownik ma dostęp. Aby uzyskać pełny dostęp do IBM Cognos Analysis,
użytkownik musi być przypisany do roli Autorzy narzędzia Express lub Administratorzy
raportów w IBM Cognos BI. Administrator musi skonfigurować te uprawnienia za pomocą
programu IBM Cognos Administration.

Procedura
1. Określ pakiet.
2. Dodaj element danych do wierszy i kolumn.
Uwaga: Jeśli tabela jest tworzona w systemie IBM Cognos BI, konieczne jest dodanie
miary.
Wskazówka: W przypadku pracy z kostką IBM Cognos TM1 można wybrać widoki,
które zawierają wcześniej zapisane elementy tabeli przestawnej dla osi wiersza, kolumny
oraz tytułu.
3. Opcjonalnie zagnieźdź i odfiltruj dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
“Zagnieżdżanie wierszy lub kolumn” na stronie 48 i “Tworzenie filtrów
niestandardowych” na stronie 41.

Wyniki
W celu sformatowania komórek w tabeli przestawnej lub na liście eksploracji można użyć
stylów niestandardowych IBM Cognos, takich jak Miara — IBM Cognos lub Kolumna
wyliczana — IBM Cognos, a także wstępnie utworzonych stylów Microsoft Excel.
Dostęp do stylów IBM Cognos można uzyskać za pomocą komendy programu Excel Styl w
menu Format. W Microsoft Excel 2007 i 2010 dostęp do stylów IBM Cognos użytkownik
uzyska, klikając ikonę Style komórek w sekcji Style na wstążce karty Strona główna. Style
IBM Cognos pojawiają się na liście wraz ze wstępnie utworzonymi stylami Excel. Można
modyfikować atrybuty, takie jak czcionka czy wyrównanie tekstu, a następnie zapisać zmiany
w szablonie do ponownego wykorzystania.
W programie Microsoft Excel 2003, 2007 i 2010 kolor tła ustawiony za pomocą komendy
Sformatuj komórki przesłania kolor tła ustawiony dla stylów komórek.
Aby zachować zastosowane formatowanie eksploracji, na pasku narzędzi Tabela przestawna
lub Lista wybierz opcję Uruchom bez formatowania. W przypadku wybrania opcji
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Uruchom wraz ze wszystkimi danymi lub Podgląd bez danych formatowanie
niestandardowe zostanie usunięte.

Określanie pakietu dla tabeli przestawnej lub eksploracji listy
Określ pakiet zawierający elementy dla arkusza eksploracji. Aby wybrać pakiet i wyświetlić
dane, należy mieć prawa zabezpieczeń do danego pakietu.
Pakiety używane do generowania eksploracji użytkownika opierają się na modelach
tworzonych w narzędziu do modelowania, takim jak Framework Manager lub IBM Cognos
TM1 Architect. Model jest zbiorem powiązanych obiektów, takich jak zapytania tematyczne,
wymiary, filtry i obliczenia.
Pakiety używane do generowania listy mogą być relacyjnymi lub zamodelowanych
wymiarowo źródłami danych. Źródła danych modelowane za pomocą wymiarów mogą być
renderowane za pomocą list lub eksploracji.

Zanim rozpoczniesz
Pakiet musi zostać najpierw utworzony i opublikowany na portalu IBM Cognos. Więcej
informacji zawierają publikacje: Framework Manager — Podręcznik użytkownika lub IBM
Cognos TM1 — Podręcznik operacyjny.

Procedura
1. Uruchom program Microsoft Excel
2. Na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij przycisk IBM Cognos

.

3. Na panelu IBM Cognos kliknij przycisk IBM Cognos Analysis

.

4. Na panelu IBM Cognos Analysis kliknij przycisk Otwórz pakiet

.

Uwaga: Pojawi się okno dialogowe Wybierz pakiet.
5. Jeśli skonfigurowano kilka systemów, kliknij System i wybierz źródło danych.
6. Jeśli istnieje kilka pakietów, kliknij ten, który ma zostać użyty, a następnie OK.

Wyniki
Obiekty z wybranego pakietu, np. elementy danych, pojawiają się w drzewie źródłowym.
Wskazówka: Jeżeli zmienił się pakiet używany przez raport, załaduj go, aby mieć pewność,
że użytkownik korzysta z najnowszej wersji. W oknie dialogowym Wybierz pakiet w polu
System kliknij serwer, a następnie opcję Ładuj pakiety. Aby zmienić serwer i pakiet, w
obszarze informacji arkusza kliknij dwukrotnie nazwę serwera, a następnie kliknij serwer oraz
pakiet w oknie dialogowym Wybierz pakiet.

Dodawanie obiektów do wierszy i kolumn
Wybierz elementy danych, które mają zostać wyświetlone w tabeli przestawnej lub
eksploracji listy. Jeśli użytkownik wybierze wiele elementów, zostaną one wyświetlone w
arkuszu eksploracji w takiej kolejności, w jakiej zostały kliknięte. Aby uniknąć konieczności
zmiany kolejności elementów po przeciągnięciu ich do tabeli przestawnej, kliknij je w
odpowiedniej kolejności. Aby dodać element do zbioru, podczas przeciągania go przytrzymuj
wciśnięty klawisz Ctrl. Powoduje to dołączenie nowego elementu do elementów już
istniejących w eksploracji tabeli przestawnej.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Można często używać elementów z różnych zapytań tematycznych lub wymiarów w tym
samym raporcie. Poproś własnego projektanta, aby zebrał je w jednym folderze lub
modelowym zapytaniu tematycznym, a następnie ponownie opublikował odpowiedni pakiet.
Na przykład, jeśli wykorzystujesz element kodu produktu w raportach sprzedaży, projektant
może utworzyć folder zawierający element kodu produktu i pozycje sprzedaży, których
potrzebujesz.
IBM Cognos TM1 korzysta z predefiniowanych tabel przestawnych, nazywanych widokami,
które można wybierać po wcześniejszym skonfigurowaniu. W przypadku elementów danych
TM1 zastosowano miarę domyślną.

Procedura
1. W panelu IBM Cognos Analysis kliknij opcję Utwórz nową tabelę przestawną lub
Utwórz nową listę.
2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Wybierz lokalizację początkową, wprowadź adres
komórki, np. $L$20, i kliknij OK. Można również kliknąć komórkę, aby wypełnić pole
Adres startowy. Można na przykład zmienić lokalizację startową w celu uwzględnienia
grafów lub innych elementów wstawianych przez użytkownika.
3. W drzewie źródłowym, w panelu IBM Cognos Analysis przeciągnij każdy element do
wybranego miejsca w obszarze roboczym.
Można przeciągnąć obiekty do miejsca upuszczenia Wiersze lub Kolumny, znajdującego
się w obszarze nagłówka arkusza. Obszaru Kontekst można używać, o ile jest dostępny, w
celu dodatkowego uszczegółowienia lub filtrowania raportu.
Uwaga:
v Aby przeciągnąć kilka elementów, kliknij je w celu zaznaczenia, przytrzymując
równocześnie klawisz Shift lub Ctrl.
v Aby dodać element do elementów znajdujących się już w kolumnach, przeciągnij go do
istniejących elementów, przytrzymując równocześnie klawisz Ctrl.
4. Zapisz skoroszyt.

Wyniki
Wybrane elementy pojawiają się w wierszach i kolumnach raportu.
Po edycji skoroszytu można opublikować go w IBM Cognos Connection.

Wybór miar
Każda eksploracja tabeli przestawnej oparta na pakietach DMR lub OLAP musi zawierać co
najmniej jedną miarę. Do strefy upuszczenia miary można przeciągnąć tylko jedną miarę.
Jeśli umieszczając miarę w wierszu lub kolumnie wybierzesz więcej niż jedną miarę,
wówczas domyślna staje się miara znajdująca się w strefie upuszczenia miary. W systemie
IBM Cognos TM1 zastosowano miarę domyślną i nie ma możliwości wyboru innej.
Wskazówka: Aby przeciągnąć kilka miar do wiersza lub kolumny, kliknij je, przytrzymując
równocześnie klawisz Shift lub Ctrl.
Czasami, gdy dodajesz miary do kolumn lub wierszy, może się okazać, że zmieni się
kolejność innych elementów. Tak działa framework zapytania. W odróżnieniu od źródła
danych OLAP, dane DMR nie są zwracane w określonej kolejności. Jeśli wymagana jest
określona kolejność, należy edytować specyfikacje w programie Framework Manager.
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Procedura
1. W drzewie źródłowym wybierz i przeciągnij miarę do strefy upuszczenia miary.
W odróżnieniu od miejsc upuszczenia Wiersze lub Kolumny miejsce upuszczenia Miara
jest dostępne wyłącznie w siatce, a nie jest dostępne w obszarze nagłówka. Pojawia się
wybrana miara.
2. Zapisz skoroszyt.

Wyniki
Po zapisaniu skoroszytu można opublikować go w IBM Cognos Connection.

Usuwanie miar z eksploracji tabeli przestawnej
Aby można było usunąć miary z tabeli przestawnej, arkusz musi być aktywny. Po usunięciu
miary ze strefy upuszczenia miary można ją dodać z powrotem. Oprócz strefy upuszczenia
miary, która może zawierać tylko jedną miarę, istnieją inne strefy upuszczenia, do których
można dodać wiele miar.
Aby zastąpić miarę, można przeciągnąć nową miarę do dowolnej strefy upuszczenia, w której
umieszczono daną miarę. Dotyczy to również strefy upuszczenia miary.

Procedura
Aby usunąć miarę z tabeli przestawnej, można także
v użyć paska narzędzi. Na pasku eksploracji kliknąć przycisk Resetuj na pustą tabelę
, przytrzymując jednocześnie wciśnięty klawisz Ctrl.
przestawną
v użyć menu kontekstowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, w której
wyświetlana jest nazwa miary, kliknij IBM Cognos Analysis, a następnie Usuń.

Wyniki
Miary są usuwane z miejsca upuszczenia miary w tabeli przestawnej. Można teraz dodać
jedną lub kilka miar do tabeli przestawnej.

Wstawianie hierarchii w tabeli przestawnej
Do wstawienia hierarchii w tabeli przestawnej opartej na strukturze drzewa metadanych
można użyć wyrażenia dynamicznego.
W tym celu należy wybrać opcję wstawiania elementu tworzącą wyrażenie dynamiczne, taką
jak Wstaw element z obiektami podrzędnymi, a następnie przeciągnąć element węzła do
miejsca upuszczenia wierszy lub kolumn.
W przypadku danych opartych na kostkach IBM Cognos TM1 istnieje kilka opcji wstawiania
hierarchii za pomocą wyrażenia dynamicznego. Opcja Wstaw element z obiektami
podrzędnymi daje możliwość dołączenia elementu węzła wraz z elementami komponentu z
jednego poziomu. Dodatkowe opcje wstawiania:
v Wstaw element z potomkami — powoduje wstawienie elementu i elementów jego
komponentów ze wszystkich poziomów.
v Wstaw element z danymi wejściowymi — powoduje wstawienie elementu i jego danych
wejściowych lub elementów-liści.
v Wstaw element z elementami nadrzędnymi — powoduje wstawienie elementu wraz ze
wszystkimi powiązanymi z nim komponentami.
Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Alternatywne hierarchie tego samego wymiaru można skumulować tylko w tej samej tabeli
przestawnej. Nie mogą być one zagnieżdżone lub użyte na przeciwległych osiach. Jeśli
alternatywne hierarchie tego samego wymiaru, np. Detaliści według regionu geograficznego
i Detaliści według typu, połączone są w tej samej tabeli przestawnej jako elementy
zagnieżdżone lub w przeciwstawnych wymiarach, nie zwracają one logicznych wyników.
Aby połączyć dwa alternatywne widoki tej samej hierarchii, konieczne jest ich
zamodelowanie jako oddzielnych wymiarów. Jeśli są one dostępne jako oddzielne wymiary,
można je połączyć w tej samej tabeli przestawnej. Na przykład możliwe byłoby umieszczenie
Detalistów według typu w wierszach z Detalistami według regionu geograficznego w
kolumnach i Detalistów według typu w wierszach z Detalistami według regionu
geograficznego zagnieżdżonymi w wierszach.

Procedura
1. Na pasku eksploracji kliknij przycisk Wstaw element z obiektami podrzędnymi
2. W drzewie źródłowym przeciągnij hierarchię, która ma zostać wstawiona, do strefy
upuszczenia Wiersze lub Kolumny.

.

Wyniki
Uwaga: Jeśli - wykorzystując jedną z technik wyboru wielokrotnego - użytkownik
przeciągnął element i jeden z jego obiektów podrzędnych do wierszy lub kolumn, może się on
pojawić dwukrotnie. Jeśli nie było to zamierzone, można usunąć powtórzony element. Aby
usunąć element, kliknij go prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym i wybierz opcję
Usuń.
Elementy wyświetlane są w tabeli przestawnej w rozszerzonym formacie.

Znajdowanie potrzebnych elementów
Drzewo źródłowe dla wybranego pakietu może zawierać dużą ilość danych. Aby znaleźć
potrzebne elementy w drzewie źródłowym, można:
v rozwinąć wymiar, aby zobaczyć kolejne poziomy i szczegóły
v określić większą lub mniejszą liczbę elementów do wyświetlenia w drzewie źródłowym
v wyszukać więcej elementów
Domyślnie drzewo źródłowe wyświetla jednocześnie 50 elementów dla każdego wymiaru.
Wartość tę można zmienić, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wyświetlanych elementów.
Zależnie od rozmiaru źródła danych można ustawić na mniejszą wartość, aby zwiększyć
wydajność.
Jeśli suma elementów w wymiarze przekracza określoną liczbę, zostanie wyświetlona ikona
wyszukiwania. Po kliknięciu tej ikony można wprowadzić kryteria wyszukiwania w celu
znalezienia pożądanych elementów.

Wyszukiwanie elementów w drzewie źródłowym
Domyślnie maksymalna liczba elementów wyświetlanych w dowolnym wymiarze w drzewie
źródłowym wynosi 50. Aby zwiększyć wydajność, można ustawić mniejszą wartość.
Wyszukiwanie jest ograniczone do bezpośrednich szczegółów wybranego elementu. W
pakietach DMR można wyszukiwać tylko jeden poziom niżej. Jeśli użytkownik szuka np.
Namiotu z Zestawu Górska Noc, należy wybrać Namioty, a nie Produkty.
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Oprócz wyszukiwania według nazwy w źródłach danych IBM Cognos TM1 możliwe jest
również wyszukiwanie według atrybutów. Wyszukiwanie odbywa się w całym wybranym
wymiarze.
W pakietach opartych na kostkach można wyszukiwać we wszystkich elementach
podrzędnych.

Procedura
1. W drzewie źródłowym kliknij wymiar, hierarchię lub poziom, a następnie Szukaj
metadanych.
2. W polu Słowa wpisz szukane słowa lub znaki.
3. W polu Opcje kliknij parametr szukania, który ma zostać użyty.
4. Aby wykonać wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter, zaznacz pole wyboru Bez
rozróżniania wielkości liter.
Jeśli baza danych nie obsługuje tej funkcji, opcja ta może być wyłączona.
5. W polu Szukaj w kliknij poziom, na którym ma zostać wykonane wyszukiwanie.
6. Kliknij opcję Szukaj.
7. Po zakończeniu testu kliknij dwukrotnie Zakończ.

Wyniki
Szukane elementy pojawią się w polu Wyniki. Przeciągnij elementy z pola Wyniki
bezpośrednio do obszaru roboczego. Jeśli nie widzisz pola wyników, konieczna może się
okazać zmiana rozmiaru okna dialogowego, tak aby widoczne były wszystkie pola.
Wskazówka: Aby ułatwić znajdowanie elementów, można określić liczbę elementów
wyświetlanych w drzewie źródłowym w bieżącej sesji. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz: “Konfigurowanie opcji dla programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na
stronie 19.

Wstawianie elementów
W celu utworzenia zbiorów do eksploracji elementy z drzewa źródłowego wstawia się do
tabeli przestawnej jako wiersze i kolumny. Zbiór to kolekcja podobnych danych. Można na
przykład mieć zbiór danych o nazwie Lata, zawierający Kwartały jako szczegóły.
Istnieje możliwość sterowania sposobem wstawiania elementów poprzez ustawienie opcji
wstawiania na pasku eksploracji. W przypadku danych źródłowych IBM Cognos BI można
zastosować następujące opcje wstawiania.
v Wstaw jeden element — powoduje wstawienie wybranego elementu.
v Wstaw element z obiektami podrzędnymi — powoduje wstawienie wybranego elementu
i jego komponentów na jednym poziomie jako zbioru statycznego.
v Wstaw element z dynamicznymi obiektami podrzędnymi — powoduje wstawienie
wybranego elementu i jego komponentów na jednym poziomie jako zbioru dynamicznego.
W przypadku danych źródłowych IBM Cognos TM1 można zastosować następujące opcje
wstawiania.
v Wstaw jeden element — powoduje wstawienie wybranego elementu.
v Wstaw element z obiektami podrzędnymi — powoduje wstawienie wybranego elementu
i jego komponentów na jednym poziomie jako zbioru dynamicznego.
v Wstaw element z potomkami — powoduje wstawienie elementu i elementów jego
komponentów ze wszystkich poziomów jako zbioru dynamicznego.
Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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v Wstaw element z danymi wejściowymi — powoduje wstawienie elementu i jego danych
wejściowych lub elementów-liści jako zbioru dynamicznego.
v Wstaw element z elementami nadrzędnymi — powoduje wstawienie elementu wraz ze
wszystkimi powiązanymi z nim komponentami jako zbioru dynamicznego.
Oprócz elementów z drzewa źródłowego można wstawiać elementy pobrane z wyszukiwania.
Uwaga: Miara domyślna określa miarę przeznaczoną do wykorzystania w tabeli przestawnej,
jeśli nie jest ona ustawiona przez jedną z istniejących osi. Można na przykład utworzyć tabelę
przestawną z danymi: Produkty w wierszach i Ilość sprzedana w kolumnach. Dodajesz
Przychód do strefy upuszczenia Miara, aby uczynić z niego miarę domyślną, ale wartości w
wierszach nie zmieniają się, ponieważ odnoszą się do miary Ilość sprzedana w osi kolumn.
Jednakże jeśli zastąpisz miarę Ilość sprzedana Metodą zamawiania, która nie jest miarą,
wartości będą się teraz odnosić do Przychodu jako miary domyślnej. Podczas pracy z kostką
IBM Cognos TM1 stosowana jest miara domyślna, stanowiąca część kostki.
Można też równocześnie wstawić wszystkie elementy poziomu “Wstawianie i wyświetlanie
wszystkich elementów poziomu” na stronie 37, niektóre elementy poziomu albo elementy z
różnych poziomów tego samego wymiaru “Wstawianie elementów do raportu tabeli
przestawnej z wielu poziomów wymiaru” na stronie 37.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnych układów tabel przestawnych do użycia, zobacz:
“Układy tabeli przestawnej” na stronie 90.

Procedura
1. Wybierz opcję wstawiania, jakiej chcesz użyć.
2. W drzewie źródłowym wybierz elementy, który mają zostać wstawione.
3. Przeciągnij elementy do żądanej lokalizacji w tabeli przestawnej.
Aby dodać element do elementów znajdujących się już w tabeli przestawnej, przeciągnij
go do miejsc upuszczenia, przytrzymując równocześnie klawisz Ctrl.
Podświetlony pasek określa, gdzie można upuścić wybrany element.
Uwaga: Czasami, gdy dodajesz miary do kolumn lub wierszy, może się okazać, że
zmieni się kolejność innych elementów. Tak działa framework zapytania. W odróżnieniu
od źródła danych OLAP, dane DMR nie są zwracane w określonej kolejności. Jeśli
wymagana jest określona kolejność, należy edytować specyfikacje w programie
Framework Manager.
Zbiór oparty na szczegółach pojawia się w tabeli przestawnej.
Można wstawiać elementy jako zbiory oparte na wyborze, wybierając elementy w
wymiarze i przytrzymując równocześnie klawisz Shift bądź klawisz Ctrl, a następnie
przeciągając je do tabeli przestawnej. Jeśli użytkownik wybierze wiele elementów,
pojawią się one w tabeli przestawnej w takiej kolejności, w jakiej zostały kliknięte. Aby
uniknąć konieczności zmiany kolejności elementów po przeciągnięciu ich do tabeli
przestawnej, kliknij je w odpowiedniej kolejności.

Wyniki
Jeśli w źródle danych IBM Cognos TM1 użyta zostanie opcja wstawiania elementu z
obiektami podrzędnymi, dalszymi elementami podrzędnymi, elementami nadrzędnymi lub
elementami wstawianymi, można zmienić kolejność elementów w zbiorze. Aby zapisać
widok i zachować zbiór ze zmienioną kolejnością, należy jednak przekonwertować podzbiór
dynamiczny na podzbiór statyczny.
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Wstawianie elementów do raportu tabeli przestawnej z wielu
poziomów wymiaru
Aby dokonać mieszanego porównania, można użyć zbiorów opartych na wyborze w celu
umieszczenia przylegających do siebie elementów w raporcie tabeli przestawnej.
Przykładowo można wybrać elementy z jednego wymiaru w drzewie źródłowym. Można
wybrać zarówno elementy wybierania swobodnego jak i nieswobodnego z różnych
poziomów.
Po wybraniu elementów można przeciągnąć elementy do tabeli przestawnej.
W przypadku grup elementów, które są często używane, można utworzyć zbiór użytkownika
lub podzbiór, co ułatwi ich wybór. Więcej informacji o zbiorach użytkownika zawiera sekcja
“Tworzenie zbioru użytkownika z użyciem elementów w miejscu upuszczenia” na stronie 46.
Więcej informacji o podzbiorach zawiera sekcja “Tworzenie podzbioru z użyciem elementów
w miejscu upuszczenia” na stronie 87.

Procedura
1. W drzewie źródłowym rozwiń wymiar, żeby zlokalizować element, który ma zostać
wstawiony.
2. Aby wybrać elementy w wymiarze, kliknij je, przytrzymując równocześnie klawisz Shift
lub Ctrl, a następnie przeciągnij do tabeli przestawnej.
Wskazówka: Jeśli użytkownik wybierze wiele elementów, pojawią się one w tabeli
przestawnej w takiej kolejności, w jakiej zostały kliknięte. Aby uniknąć konieczności
zmiany kolejności elementów po przeciągnięciu ich do tabeli przestawnej, kliknij je w
odpowiedniej kolejności.

Wyniki
Zbiór oparty na wyborze pojawia się w tabeli przestawnej.

Wstawianie i wyświetlanie wszystkich elementów poziomu
Można jednocześnie wstawić wszystkie elementy poziomu. Poziomy definiują sposób, w jaki
dane są pogrupowane w wymiarach.
Przykładowo wymiar geograficzny w drzewie źródłowym może obejmować poziomy
odnoszące się do regionu, kraju lub regionu i miasta. Można wybrać jeden region lub kraj i od
razu wstawić każdy kraj, który w tabeli przestawnej przynależy do tego regionu. Rozwijając
element regionu można wyświetlić wszystkie kraje lub regiony w danym regionie. Używaj tej
techniki do wstawiania elementów jednego elementu węzła.
Można również wybrać wyświetlanie wszystkich krajów lub regionów w regionach,
wstawiając specjalny element Poziom. Używaj tej techniki do wstawiania elementów tego
samego poziomu z wielu elementów węzła.

Procedura
1. W drzewie źródłowym kliknij jeden element zawierający szczegóły, które mają zostać
umieszczone w tabeli przestawnej.
2. Opcjonalnie, wstaw elementy z jednego elementu węzła.
v Przeciągnij element do strefy upuszczenia w obszarze przeglądu, np. strefy
upuszczenia wierszy.
v Rozwiń element.
Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Wskazówka: Aby rozwinąć lub zwinąć elementy, kliknij je prawym przyciskiem
myszy, kliknij IBM Cognos Analysis, a następnie kliknij Rozwiń / Zwiń lub Rozwiń
poziom / Zwiń poziom. Rozwiń poziom służy do rozwinięcia elementów z
najwyższego poziomu.
3. Opcjonalnie, wstaw elementy tego samego poziomu z kilku elementów węzła
v W drzewie źródłowym kliknij jeden element zawierający szczegóły, które mają zostać
umieszczone w tabeli przestawnej.
v Z obszaru komend przeciągnij element Poziom do miejsca upuszczenia lub obszaru
roboczego.

Drążenie w dół i w górę
Możesz przeprowadzić drążenie w dół i drążenie w górę, aby zmienić fokus analizy poprzez
przemieszczanie się pomiędzy poziomami informacji.
Drążenie w dół pozwala zobaczyć więcej szczegółów. Przykładowo można wykonać drążenie
w dół i zejść do najniższego elementu poziomu, aby sprawdzić wpływ pojedynczego aspektu
działalności biznesowej.
Drążenie w górę można wykonać, aby porównać wyniki. Przykładowo można sprawdzić
przychód dla pojedynczego produktu, a następnie wykonać drążenie w górę, aby zobaczyć
przychód dla całej linii produktów dla celów porównawczych.
Kiedy po drążeniu w dół wykonujesz z powrotem drążenie w górę, możesz utracić filtry, które
zostały zastosowane. Przykładowo możesz utworzyć filtr w celu uwzględnienia danych dla
regionów sprzedaży w USA i Kanadzie. Wykonujesz drążenie w dół dla regionu Floryda.
Kiedy ponownie wykonujesz drążenie w górę, analiza nie zawiera już w swoim zakresie
Kanady.
Drążenie w dół i w górę może nie być dostępne w zależności od sposobu dodania elementów.
Na przykład drążenie w górę lub w dół elementów dodanych za pośrednictwem opcji Wstaw
element z dynamicznymi elementami podrzędnymi.

Procedura
1. Aby drążyć w górę lub w dół w pojedynczym wierszu lub kolumnie, przytrzymaj
wskaźnik nad tekstem etykiety, aż pojawi się ikona ze znakiem plus (+) oraz daszek

, a tekst zostanie podkreślony, a następnie kliknij.
Wskazówka: Kierunek daszka wskazuje, czy wykonujesz drążenie w górę czy w dół.
2. Aby drążyć w dół lub w górę zarówno w wierszu, jak i w kolumnie jednocześnie, kliknij
wartość na przecięciu wiersza i kolumny, a następnie kliknij ponownie.

Ograniczanie elementów w eksploracji
W źródłach danych IBM Cognos Business Intelligence można ograniczyć liczbę elementów w
eksploracji, aby uzyskać najbardziej wartościowe szczegóły przy jednoczesnym zachowaniu
podsumowań w widoku, co pozwoli na utworzenie przejrzystego obrazu danych.
Istnieje możliwość pomijania zbędnych elementów poprzez ich filtrowanie za pomocą
szeregu różnych technik, stosowanych w zależności od sposobu porównywania danych oraz
liczby elementów, które mają zostać objęte eksploracją. Można:
v tworzyć niestandardowe filtry
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v używać miejsca upuszczenia Kontekst do filtrowania wartości, tak aby wyświetlać tylko
wybrane elementy
v stosować odrzucanie zer nieistotnych w celu ukrycia wierszy lub kolumn zawierających
jedynie brakujące wartości

Filtry niestandardowe
Istnieje możliwość filtrowania danych w taki sposób, aby w analizie wyświetlone zostały
tylko wymagane dane. Dzięki dodaniu wyrażenia filtru można zawęzić zakres raportu i
zminimalizować czas przetwarzania poprzez wykluczenie niepotrzebnych danych. Można na
przykład dokonać filtrowania danych, aby wyświetlić klientów, którzy w ubiegłym roku
złożyli zamówienia o wartości wyższej niż tysiąc dolarów. Podczas wykonywania raportu
widoczne są tylko przefiltrowane dane. W celu odfiltrowania danych w taki sposób, aby w
analizie wyświetlone zostały tylko wymagane dane, należy dodać wyrażenie filtru
wykorzystując miary, atrybuty, pola i obliczenia a także operatory porównawcze i logiczne
pozwalające na porównania ze stałymi, miarami, atrybutami, polami, odwołaniami do
komórek, w tym do komórek z datą.
W przypadku definiowania reguły filtrowania za pomocą etykiety lub atrybutu w tekście
uwzględniana jest pisownia wielkimi/małymi literami. Filtry szczegółowe stosowane do
źródła danych to wyrażenia logiczne używane do wykluczania pozycji na podstawie wartości.

Zastosowanie odniesień do komórek
Odniesienia do komórek mogą być używane wszędzie tam, gdzie dopuszczalne jest używanie
stałych. Odczyt komórek następuje w chwili inicjacji zapytania. Istnieje możliwość używania
pól tekstowych do wpisywania wartości, a ponadto można używać zakresów i komórek,
takich jak J7, $K$9 dla komórek, czy też H3:H20, $J$5:$M$15 dla zakresów. Komórki
mogą znajdować się na innym arkuszu, np. Arkusz2!:B4, Arkusz3!D2R2, lub nawet w
nazwanym zakresie, jak Arkusz1!NazwaZakresu. Puste komórki są ignorowane, zaś
nieprawidłowe wartości liczbowe są konwertowane na zero (0). Istnieje możliwość tworzenia
tabel przestawnych i list na jednym arkuszu, a następnie używania ich jako części wyrażenia
filtru w innym arkuszu eksploracji. Odniesienie do komórki używanej do porównania liczb
lub dat, które zawiera poprawną wartość, będzie skutkować użyciem odpowiednio wartości 0
i bieżącej daty.

Dopasowanie typów danych
Jeśli tworzysz filtr dla konkretnego typu danych, np. danych numerycznych, ale wpisujesz
kryteria dla innego typu danych, np. łańcucha, pojawia się błąd. W ogólnym przypadku
musisz wprowadzić wartości spójne z typem danych elementu, dla którego tworzysz kryteria.
Jeśli np. tworzysz filtr dla kwoty pieniężnej, będącej wartością numeryczną, ale wpisujesz
wartość np. "Jen", wyświetla się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 901: QE-DEF-0260 Błąd analizy składni przed lub blisko pozycji: pozycja
dotycząca: "filtr(MUN)"
Poniższe operatory stanowią wyjątek względem reguły typu danych: IS NULL, IS NOT
NULL, LAST N DAYS oraz IS IN. W przypadku tych operatorów argument docelowy oraz
drugi argument nie są typu zgodnego z polem lub pierwszym argumentem. W przypadku
pierwszych dwóch, IS NULL oraz IS NOT NULL, brak jest argumentów docelowych. W
żadnym z tych operatorów odniesienie do bazy danych nie może być używane jako argument
docelowy.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Źródła danych OLAP i DMR
W przypadku źródeł danych OLAP w raporcie z listą kryteria są ograniczone do elementów,
które sam dodajesz do listy. Aby rozszerzyć funkcje filtrowania, dla relacyjnych źródeł
danych użyj listy, dla źródeł wymiarowych zaś – eksploracji (tabel przestawnych). Zachowaj
ostrożność podczas łączenia wymiarów kontekstu z filtrami, ponieważ mogą one nie zwrócić
oczekiwanych wyników.
W zagnieżdżonych eksploracjach korzystających ze źródeł danych OLAP lub DMR należy
zastosować filtr do wymiaru w wierszach lub kolumnach, w których zdefiniowano wartość
miary w tabeli przestawnej. Na przykład, jeśli dysponujesz eksploracją z produktami, metodą
zamawiania w wierszach, latami w tabelach przestawnych i sprzedaną ilością w miarach.
Ponieważ metoda zamawiania jest wewnętrzną krawędzią zagnieżdżonych wierszy (pojawia
się po produktach w miejscu upuszczenia Wiersze), należy utworzyć filtr, używając metody
zamawiania.

Zawężanie danych relacyjnych
Istnieje możliwość ograniczenia danych w raporcie za pomocą filtrów lub parametrów
zapytania. Wybór metody jest uzależniony od funkcji źródła danych, wymagań związanych z
wydajnością, trwałości zbioru danych i zakładanego stopnia złożoności raportu. W programie
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel konieczne jest używanie filtrów szczegółowych
dla raportów list w stylu raportowania relacyjnego. Za pomocą tych filtrów usuwa się wiersze
i kolumny z raportów.

Przed agregacją
W przypadku relacyjnych źródeł danych może również istnieć opcja stosowania filtrów przed
agregacją. Zaznacz pole wyboru Przed agregacją, jeśli pole jest miarą, to pole wyboru jest
jednak nieaktywne w przypadku wartości innych niż miary, lub jeśli warunek jest równy lub
niższy od operatora logicznego OR. W takim przypadku wymuszana jest wartość domyślna,
gdzie wartości bezwymiarowe znajdują się automatycznie przed agregacją, zaś wszystkie
pozostałe — po agregacji.

Łączenie filtrów
Istnieje możliwość połączenia filtrów w celu utworzenia warunków niestandardowych AND i
OR. Na potrzeby filtrowania danych na podstawie szeregu kryteriów mogą być zdefiniowane
opcjonalne oraz wymagane reguły filtrowania. Do grupowania reguł obowiązkowych służy
warunek AND. Do grupowania reguł opcjonalnych stosuje się warunek OR. Na przykład
filtrowanie klientów według przychodu > 1000000 ORAZ (warunek AND) rabatu >.15 daje
inne rezultaty niż filtrowanie klientów według przychodu > 1000000 LUB (warunek OR)
rabatu >.15. Bardziej złożony scenariusz może wymagać połączenia obowiązkowych i
opcjonalnych reguł filtrowania.

Filtry i obliczenia
Filtry nie mogą używać obliczeń, które odwołują się do filtrowanego zbioru, ponieważ
powoduje to powstanie odwołania cyklicznego. Dostępność funkcji klasyfikacyjnych (np.
klasyfikacja lub kwartyl) bądź procentowych (np. procent sumy) podczas definiowania filtru
zależy od sposobu ich skonfigurowania.

Operator IS IN
W oparciu o operator SQL IN operator IS IN redukuje potrzebę stosowania wielokrotnie
złożonych klauzul OR. Operator IS IN jest przeznaczony dla pól liczbowych i tekstowych. W
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przypadku pól liczbowych zwykle będzie bezwymiarowy, np. Rok. Istnieje możliwość
używania pól tekstowych do wpisywania wartości, a ponadto można używać zakresów i
komórek, takich jak J7, $K$9 dla komórek, czy też H3:H20, $J$5:$M$15 dla zakresów.
Komórki mogą znajdować się na innym arkuszu, np. Arkusz2!:B4, Arkusz3!D2R2, lub
nawet w nazwanym zakresie takim, jak Arkusz1!NazwaZakresu. Puste komórki są
ignorowane, zaś nieprawidłowe wartości liczbowe są konwertowane na zero (0). Istnieje
możliwość tworzenia tabel przestawnych i list na jednym arkuszu, a następnie używania ich
jako części wyrażenia filtru w innym arkuszu eksploracji. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z tematami dotyczącymi przypadków stosowania.

Podnoszenie filtrów do studia
Jeśli podnosisz tabelę przestawną lub listę do studia, np. Report Studio lub Analysis Studio,
filtr niestandardowy korzystający ze źródła danych wielowymiarowych jest rozpoznawany
jako wyrażenie mnogościowe. Wyrażenia mnogościowe są wyliczanymi zestawami
elementów. Na przykład obiekty podrzędne ([2004]) to wyrażenie mnogościowe
wyświetlające elementy podrzędne dla 2004. Aby wyedytować filtr niestandardowy w studiu,
należy go edytować jako wyrażenie mnogościowe za pomocą edytora Obliczenie zapytania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń mnogościowych, zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika studia.

Tworzenie filtrów niestandardowych
W aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można filtrować dane, tak aby w
analizie wyświetlane były tylko dane wymagane. Przede wszystkim można dodać wyrażenie
filtru wykorzystując miary, atrybuty, pola i obliczenia, a także operatory porównawcze i
logiczne pozwalające na porównania ze stałymi, miarami, atrybutami, polami lub
odwołaniami do komórek, w tym do komórek z datą.
Podczas pracy ze źródłem danych wielowymiarowych można również stosować filtry
kontekstu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Filtrowanie wartości za pomocą
kontekstu” na stronie 43.

Procedura
1. W strefie upuszczenia kliknij rozwijane pole elementu, który ma być filtrowany, wybierz
Filtr, a następnie Edytuj/Dodaj filtr.
Pojawi się okno Filtr. Na podstawie dokonanego wyboru można wybrać lub wprowadzić
pozycje dla opcji: Element, Operator lub Wartość. Kryteria dla filtrów nie ograniczają
się do pozycji wyświetlanych w raporcie.
2. Edytuj wyrażenie filtru i kliknij OK.
3. Po utworzeniu wszystkich kryteriów dla filtru niestandardowego kliknij OK.

Wyniki
Po zamknięciu okna filtru wszystkie komórki użyte w referencjach zostaną wybrane. Jest to
użyteczne w razie potrzeby sformatowania tych komórek w celu podkreślenia ich istotności.
Odpowiedni element podlega filtrowaniu. Jeśli pracując masz wybraną opcję Podgląd bez
danych, rezultaty filtrowania pojawiają się w momencie uruchomienia danych. Obok
elementu pojawia się znacznik filtrowania. W rozwijanym polu w menu Filtr zaznaczona jest
opcja Zastosowany filtr niestandardowy.
Wskazówka: Aby usunąć filtr, kliknij rozwijane pole filtrowanego elementu, wybierz opcję
Filtr, a następnie Nie zastosowano filtru.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Dodawanie linii filtru
W oknie Filtr dodaj linie filtru w celu utworzenia kryteriów dla filtru. Każda linia
reprezentuje unikatowe kryterium lub wyrażenie filtru.

Zanim rozpoczniesz
Aby możliwe było dodanie linii filtru, konieczne jest utworzenie filtru i przejście do okna
Filtr.

Procedura
W celu dodania kryterium do filtru wykonaj następujące kroki.
1. Kliknij ikonę Dodaj linię filtru. Zostanie wyświetlone okno Edytuj filtr.
2. Przeprowadź edycję wyrażenia. Kliknij pozycję danych, następnie kliknij operator
boolowski i wprowadź wartość stałą lub odniesienie do komórki, która zawiera wartość,
jaka ma zostać użyta w danym wyrażeniu.
3. Kliknij OK.

Zastosowanie kryteriów filtru przed agregacją
W przypadku korzystania z relacyjnego źródła danych w celu zastosowania kryterium filtru
przed zsumowaniem pozycji można zaznaczyć pole wyboru Przed agregacją w oknie Edytuj
filtr.

Zanim rozpoczniesz
Konieczne jest utworzenie lub przeprowadzenie edycji linii filtru z relacyjnego źródła danych.

Procedura
1. W oknie Filtr kliknij linię filtru lub w przypadku tworzenia nowego filtru kliknij ikonę
Dodaj linię filtru.
2. Zaznacz pole wyboru Przed agregacją.
3. Kliknij OK.

Grupowanie kryteriów filtru
W celu połączenia kryteriów filtru należy pogrupować linie filtru. Umożliwia to utworzenie
złożonych wyrażeń filtru opierających się na wielu elementach danych i wartościach. Kryteria
złożone umożliwiają wyświetlenie zakresów elementów na podstawie wartości minimalnych i
maksymalnych ustawionych w edytorze filtru lub w komórkach arkusza Microsoft Excel.

Procedura
W celu pogrupowania kryteriów wykonaj następujące kroki.
1. Kliknij elementy, jakie chcesz pogrupować, przytrzymując klawisz Ctrl.
2. Kliknij ikonę Grupuj wybrane linie filtru.

Usuwanie kryteriów filtru
W celu usunięcia kryteriów z filtru konieczne jest usunięcie linii lub grupy filtru, zawierającej
dane wyrażenie, w oknie Filtr. Jeśli pogrupowano więcej niż jedno kryterium, można usunąć
całą grupę.

Procedura
W celu usunięcia kryterium wykonaj następujące kroki.
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1. Aby otworzyć okno Filtr, na pasku narzędzi lub w miejscu upuszczenia kliknij ikonę
Filtr, a następnie polecenie Edytuj/Dodaj filtr. Zostanie wyświetlone okno Filtr.
2. Kliknij linię lub grupę do usunięcia.
3. Kliknij ikonę Usuń wybraną linię filtru.
Powoduje to usunięcie podświetlonej linii lub grupy.

Rozgrupowanie kryteriów filtru
Kryteria filtru można rozgrupować, jeśli użytkownik chce zmienić kolejność kryteriów,
operatory boolowskie lub jeśli chce usunąć określone linie z filtru złożonego.

Procedura
W celu rozgrupowania kryteriów wykonaj następujące kroki.
1. Aby otworzyć okno Filtr, na pasku narzędzi lub w miejscu upuszczenia kliknij ikonę
Filtr, a następnie polecenie Edytuj/Dodaj filtr. Zostanie wyświetlone okno Filtr.
2. Kliknij pogrupowane elementy. W celu wybrania wielu elementów kliknij każdy z nich,
przytrzymując klawisz Ctrl.
3. Kliknij ikonę Usuń grupę zawierającą wybrane linie filtru.

Filtrowanie wartości za pomocą kontekstu
Istnieje możliwość wykorzystania jednego lub kilku elementów w celu szybkiego
ukierunkowania eksploracji na określony widok danych. Technika ta znana jest jako
filtrowanie za pomocą kontekstu.
Przykład: tabela przestawna zawiera wiersze z produktami oraz kolumny z przychodem w
różnych kwartałach. Aby zmienić kontekst na Azję, przeciągnij nazwę Azja z drzewa
źródłowego do sekcji Kontekst obszaru przeglądu. W tabeli przestawnej wyświetlane będą
wówczas tylko wartości dotyczące Azji.
Zmiana kontekstu powoduje modyfikację wyświetlanych wartości. Nie prowadzi natomiast
do ograniczenia ani zmiany elementów w wierszach lub kolumnach.
Można filtrować za pomocą wielu wartości w obszarze kontekstu, jednak filtry zostaną
utracone, jeśli użytkownik przekonwertuje eksplorację na formuły i zacznie stosować metody
oparte na komórkach. Niektórych filtrów kontekstowych nie można konwertować na formuły;
dotyczy to filtrów z tego samego wymiaru lub filtrów z wymiarów, które są już wyświetlane
w eksploracji.

Procedura
1. W drzewie źródłowym wybierz lub wyszukaj jeden bądź więcej elementów, aby wykonać
dla nich filtrowanie.
2. Przeciągnij element, dla którego wykonać filtrowanie, do sekcji Kontekst obszaru
przeglądu.
W sekcji Kontekst pojawi się pole listy rozwijanej.
3. Kliknij żądany element.
W tabeli przestawnej wyświetlone zostaną wyniki tylko dla wybranego elementu.
Wskazówka: Aby zmienić kontekst, wybierz nowy element z listy rozwijanej w sekcji
Filtr.
4. Aby użyć zbioru użytkownika jako filtru, przeciągnij ten zbiór z Drzewa źródłowego do
sekcji Kontekst obszaru przeglądu.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Pomijanie pustych komórek w tabeli przestawnej lub
eksploracji listy
W przypadku rzadkich danych arkusze eksploracji mogą wyświetlać puste komórki. Na
przykład eksploracja tabeli przestawnej, która kojarzy pracowników z produktami, będzie
zawierała wiele wierszy z pustymi wartościami dotyczącymi miary przychodu, jeśli dany
pracownik nie sprzeda tych produktów. Aby usunąć rzadkie dane z arkusza eksploracji,
można pominąć puste komórki, zawierające wartość pustą lub zerową.
Pomijanie oparte na sumach powoduje usunięcie z całego arkusza eksploracji tych kolumn, w
których sumą jest wartość pusta lub zerowa. Nie można usuwać rzadkich danych z
poszczególnych wierszy lub kolumn.

Procedura
.
1. Na pasku eksploracji kliknij ikonę Zastosuj odrzucanie zer nieistotnych
2. Wybierz, gdzie ma zostać zastosowane pomijanie:
v Zastosuj tylko do wierszy — jedyna opcja obowiązująca dla eksploracji listy
v Zastosuj tylko do kolumn
v Zastosuj do wierszy i kolumn

Wyniki
Pominięte elementy zostaną ukryte, a w strefie upuszczenia wierszy lub kolumn w obszarze
przeglądu widoczna jest ikona odrzucania zer nieistotnych.
Zapamiętaj: Aby usunąć pomijanie, powtórz 1. krok i kliknij opcję Bez pomijania lub
kliknij ikonę odrzucania zer nieistotnych w miejscu upuszczenia wierszy lub kolumn.

Tworzenie obliczenia
Wstawianie obliczenia w celu uzyskania tabeli przestawnej lub eksploracji listy, która będzie
bardziej wartościowa dzięki dodatkowym informacjom pochodzącym ze źródła danych.
Załóżmy na przykład, że użytkownik tworzy fakturę i chce sprawdzić łączną kwotę sprzedaży
dla każdego zamówionego produktu. Utwórz kolumnę wyliczaną, która mnoży cenę produktu
przez zamówioną ilość.
Oprócz prostych obliczeń arytmetycznych można również wykonać poniższe obliczenia.
Obliczenie

Opis

%z

Oblicza wartość wybranego elementu jako procent innego elementu, np.
czwarty kwartał jako procent całego roku lub wartość rzeczywistą jako
procent wartości docelowej.

Zmiana %

Oblicza zmianę wartości wybranego elementu jako procent, np. wzrost
rok do roku lub wariancja od wartości docelowych.

% na podstawie

To obliczenie jest dostępne tylko po wybraniu dwóch elementów z
różnych hierarchii, każdy z innej krawędzi, np. udział każdego regionu (w
wierszach) w sumie rocznej (w kolumnach).
To obliczenie jest dostępne tylko po wybraniu dwóch elementów z
różnych hierarchii, jeden w wierszach, drugi w kolumnach.
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Obliczenie

Opis

% nadrzędnego

Oblicza wartość wybranego elementu jako procent elementu
nadrzędnego, np. Styczeń jako procent całego roku.

Po wstawieniu obliczenia do tabeli przestawnej wiersze lub kolumny są rozdzielane na dwa
odrębne bloki elementów przed lub za wstawionym wierszem lub kolumną. Aby użyć funkcji
Rozwiń poziom / Zwiń poziom, należy ją wykonać osobno dla każdego bloku.
Gdy obliczenia w wierszach i kolumnach tabeli przestawnej lub kolumnach listy przecinają
się, wykonywane są one w następującej kolejności:
v dodawanie lub odejmowanie
v mnożenie lub dzielenie
W przypadku tabeli przestawnej, jeśli oba obliczenia mają ten sam priorytet (pierwszeństwo),
na przykład oba są funkcjami biznesowymi, pierwszeństwo ma obliczanie wiersza.

Procedura
1. Wybierz elementy w kolumnach lub wierszach, które mają zostać obliczone.
2. Kliknij ikonę wstawiania obliczenia
przeprowadzić.

i wybierz obliczenie, które chcesz

Zapamiętaj: Obliczenia, które nie mają zastosowania do wybranych elementów, są
wyszarzone.

Wyniki
Wyliczane elementy pojawiają się w arkuszu. Można zmienić nazwę wyliczanej kolumny lub
wiersza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Zmiana nazwy wiersza lub kolumny” na
stronie 48. Można również przesunąć wyliczaną kolumnę lub wiersz. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Porządkowanie na nowo kolumn lub wierszy” na stronie 49.
Uwaga: Aby usunąć obliczenie, kliknij wyliczany wiersz lub kolumnę prawym przyciskiem
myszy, kliknij IBM Cognos Analysis, a następnie – Usuń.
Wskazówka: Aby podczas pracy z obliczeniami przywrócić poprzedni stan, na pasku
eksploracji kliknij przycisk Wstecz.

Zbiory użytkownika
Użyj zbiorów użytkownika do wyboru, grupowania, porządkowania i zapisania elementów z
jednego elementu hierarchicznego lub elementu węzła w drzewie źródłowym.
Podczas pracy ze źródłami danych IBM Cognos BI można korzystać z edytora zbiorów
użytkownika. W przypadku źródeł danych IBM Cognos TM1 konieczne jest używanie
edytora podzbiorów. Aby uzyskać więcej informacji o podzbiorach, zobacz: “Podzbiory” na
stronie 86.
Jeśli wybierzesz elementy z elementu węzła, zbiór użytkownika zachowuje tylko te elementy,
które wybrałeś w czasie tworzenia zbioru. Należy aktualizować zbiór użytkownika, ponieważ
elementy w elemencie węzła zmieniają się.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych

45

Zbiory użytkownika można zapisać. Istnieje możliwość określenia nazwy i opisu zbioru
danych użytkownika, tak aby mogły zostać użyte w przyszłości. W jednej zapisanej
eksploracji może być dostępnych wiele zbiorów użytkownika.
Zbiory użytkownika mogą być wykorzystywane w tabeli przestawnej przy użyciu pakietów
modelowanych za pomocą wymiarów lub źródeł danych OLAP. Nie są one dostępne dla
pakietów relacyjnych. Poziomów nie można zapisać jako zbioru użytkownika.
Po wyeksportowaniu lub zaimportowaniu wdrożenia w programie Cognos Connection może
okazać się konieczne zaktualizowanie identyfikatora storeID w celu wyświetlenia zbiorów
użytkownika. Może się to zdarzyć w przypadku zmiany lub aktualizacji serwerów
dostarczających pakiety do programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Aby
uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji identyfikatorów storeIDs, zapoznaj się z
treścią sekcji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Tech Notes w serwisie wsparcia IBM
Cognos.

Tworzenie zbioru użytkownika z użyciem elementów w miejscu
upuszczenia
Istnieje możliwość określenia nazwy i opisu zbioru danych użytkownika, tak aby mogły
zostać użyte w przyszłości. Istnieje możliwość utworzenia zbioru niestandardowego z
użyciem elementów w miejscu upuszczenia. W jednym zapisanym arkuszu eksploracji może
być dostępnych wiele zbiorów użytkownika.
Zbiory użytkownika można zapisać. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel w Twoim
folderze osobistym Moje foldery na portalu IBM Cognos Business Intelligence tworzy folder
o takiej samej nazwie jak pakiet i zapisuje w nim informacje dotyczące zbioru użytkownika.
Nie są one udostępniane innym użytkownikom, nawet jeśli wykorzystują oni ten sam pakiet.
Każdy ma dostęp tylko do własnych zbiorów użytkownika.
Zbiory użytkownika mogą być wykorzystywane w tabeli przestawnej przy użyciu pakietów
modelowanych za pomocą wymiarów lub źródeł danych OLAP. Nie są one dostępne dla
pakietów relacyjnych. Poziomów nie można zapisać jako zbioru użytkownika.

Procedura
1. Podczas tworzenia nowego arkusza eksploracji należy wybierać elementy z wymiaru lub
węzła w drzewie źródłowym.
Uwaga: Kolejność wyboru to kolejność, w jakiej elementy pojawiają się w miejscu
upuszczenia i w zbiorze użytkownika.
2. Przeciągnij elementy do strefy upuszczenia.
W przypadku tabeli przestawnej miejscami upuszczenia są Kolumny, Wiersze lub
Kontekst. W przypadku listy miejscem upuszczenia są Kolumny.
3. W miejscach upuszczenia kliknij rozwijane pole elementu, a następnie kliknij opcję
Edytuj zbiór.
Zostanie wyświetlone okno Wybór.
Aby edytować zbiory użytkownika w oknie dialogowym, należy przeciągnąć elementy do
lub z panelu Dostępne elementy do panelu Wybrane elementy. Aby ograniczyć elementy
w panelu Dostępne elementy, kliknij opcję Drzewo filtru, wpisz łańcuch w polu, a
następnie kliknij ikonę Filtr. Można również zmienić kolejność elementów w panelu
Wybrane elementy, klikając prawym przyciskiem myszy element, a następnie przycisk
Przenieś w górę, Przenieś w dół, Przesuń na górę lub Przesuń na dół.
4. Aby zapisać zbiór użytkownika, kliknij ikonę Zapisz lub Zapisz jako. Zostanie
wyświetlone okno Zapisz.
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5. W polu Nazwa wpisz nazwę zbioru użytkownika i kliknij przycisk Zapisz.

Wyniki
Zbiór użytkownika jest zapisywany i pojawia się w drzewie źródłowym w elemencie węzła
Zestawy użytkownika. Jest on zapisywany jako część osobistego obszaru roboczego i nie
jest dostępny dla innych użytkowników.

Tworzenie zbioru niestandardowego z użyciem elementów w
drzewie źródłowym
Istnieje możliwość określenia nazwy i opisu zbioru danych użytkownika, tak aby mogły
zostać użyte w przyszłości. Istnieje możliwość utworzenia zbioru niestandardowego z
użyciem elementów w drzewie źródłowym. W jednej zapisanej eksploracji może być
dostępnych wiele zbiorów użytkownika.
Zbiory użytkownika można zapisać. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel w Twoim
folderze osobistym Moje foldery na portalu IBM Cognos Business Intelligence tworzy folder
o takiej samej nazwie jak pakiet i zapisuje w nim informacje dotyczące zbioru użytkownika.
Nie są one udostępniane innym użytkownikom, nawet jeśli wykorzystują oni ten sam pakiet.
Każdy ma dostęp tylko do własnych zbiorów użytkownika.
Zbiory użytkownika mogą być wykorzystywane w tabeli przestawnej przy użyciu pakietów
modelowanych za pomocą wymiarów lub źródeł danych OLAP. Nie są one dostępne dla
pakietów relacyjnych. Poziomów nie można zapisać jako zbioru użytkownika.

Procedura
1. Jeśli tworzysz nową tabelę przestawną lub listę, kliknij elementy z wymiaru lub węzła w
drzewie źródłowym, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
Uwaga: Kolejność wyboru to kolejność, w jakiej elementy pojawiają się w strefie
upuszczenia i w zbiorze użytkownika.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element, a następnie kliknij opcję Nowy
zbiór.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór.
Aby edytować zbiory użytkownika w oknie dialogowym, należy przeciągnąć elementy do
lub z panelu Dostępne elementy do panelu Wybrane elementy. Aby ograniczyć elementy
w panelu Dostępne elementy, kliknij opcję Drzewo filtru, wpisz łańcuch w polu, a
następnie kliknij ikonę Filtr. Można również zmienić kolejność elementów w panelu
Wybrane elementy, klikając prawym przyciskiem myszy element, a następnie przycisk
Przenieś w górę, Przenieś w dół, Przesuń na górę lub Przesuń na dół.
3. Aby zapisać zbiór użytkownika, kliknij ikonę Zapisz lub Zapisz jako. Zostanie
wyświetlone okno Zapisz.
4. W polu Nazwa wpisz nazwę zbioru użytkownika i kliknij przycisk Zapisz.

Wyniki
Zbiór użytkownika jest zapisywany i pojawia się w drzewie źródłowym w elemencie węzła
Zestawy użytkownika. Jest on zapisywany jako część osobistego obszaru roboczego i nie
jest dostępny dla innych użytkowników.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Zagnieżdżanie wierszy lub kolumn
Elementy w tabeli przestawnej można zagnieżdżać w celu porównania informacji za pomocą
jednego lub kilku elementów w kolumnie lub wierszu. Przykładowo tabela przestawna
pokazuje sprzedaż według linii produktów dla poprzedniego roku podatkowego. Można dodać
element, aby dodatkowo rozbić sprzedaż według metody zamawiania.
W obszarze przeglądu można przeciągać pola reprezentujące zagnieżdżone elementy, aby
szybko zmienić kolejność zagnieżdżania.
Jeśli zagnieżdżasz wiersz lub kolumnę, menu kontekstowe opcji Rozwiń, Drąż oraz
Eksploruj nie pojawia się dla zewnętrznego elementu pozycji, gdy dokonujesz konwersji na
formuły i stosujesz metody oparte na komórkach.

Procedura
1. W drzewie źródłowym kliknij element, który ma zostać wstawiony.
Wskazówka: Jeśli użytkownik wybierze wiele elementów, pojawią się one w tabeli
przestawnej w takiej kolejności, w jakiej zostały kliknięte. Aby uniknąć konieczności
zmiany kolejności elementów po przeciągnięciu ich do tabeli przestawnej, kliknij je w
odpowiedniej kolejności.
2. Przeciągnij element do żądanej lokalizacji w wierszach lub kolumnach.
Podświetlony pasek określa, gdzie można upuścić wybrany element.

Zagnieżdżanie elementów
Elementy można zagnieździć przeciągając jeden element do innego w strefie upuszczenia.

Procedura
1. Przeciągnij pierwszy element do strefy upuszczenia.
2. Przeciągnij kolejny element i umieść go obok pierwszego w strefie upuszczenia.
3. Jeśli tworzysz listę, w celu połączenia komórek zawierających te same dane kliknij
element w kolumnie, która ma zostać zgrupowana, a następnie na pasku eksploracji
kliknij przycisk Grupa

.

Wyniki
Zagnieżdżone elementy pojawiają się obok siebie wraz z zagnieżdżonymi elementami
replikowanymi dla każdego z poprzednich elementów.
Informacje pokrewne:
“Interfejs użytkownika programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na stronie 9

Zmiana nazwy wiersza lub kolumny
Nazwy wierszy i kolumn (w tym wyliczanych wierszy i kolumn) można zmienić. Choć
element w bazowej bazie danych nie zmienia się, można — dla celów prezentacji — zmienić
nazwę nagłówka kolumny lub wiersza tabeli przestawnej lub listy.
W przypadku relacyjnych źródeł danych zmienić można jedynie nazwę miar i elementów
podsumowania.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, którego nazwa ma zostać zmieniona, kliknij
IBM Cognos Analysis, a następnie Zmień kolejność/Zmień nazwę. W przypadku źródeł
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danych IBM Cognos BI zostaje wyświetlone okno Zmień kolejność/Zmień nazwę. W
przypadku źródeł danych IBM Cognos TM1 zostaje wyświetlone okno edytora
podzbiorów.
2. Na liście kliknij element, którego nazwa ma zostać zmieniona (jeśli nie został już
podświetlony).
3. Kliknij ponownie podświetlony element, tak aby można było edytować nazwę, wpisz
nową nazwę, a następnie naciśnij Enter.
4. Kliknij OK.

Wyniki
Wyświetlana nazwa nagłówka wiersza lub kolumny zostanie zmieniona.
Uwaga: W celu zresetowania wszystkich elementów kliknij opcję Resetuj podpisy. Opcja ta
jest dostępna w oknie Zmień kolejność/Zmień nazwę.

Porządkowanie na nowo kolumn lub wierszy
Wiersze i kolumny (w tym wyliczane wiersze i kolumny) można przesuwać.
W przypadku relacyjnych źródeł danych uporządkować na nowo można jedynie miary i
elementy podsumowania.
Jeśli w źródle danych IBM Cognos TM1 użyta została opcja wstawiania elementu z obiektami
podrzędnymi, dalszymi elementami podrzędnymi, elementami nadrzędnymi lub elementami
wstawianymi, można zmienić kolejność elementów w zbiorze. Aby zapisać widok i zachować
zbiór ze zmienioną kolejnością, należy jednak przekonwertować podzbiór dynamiczny na
podzbiór statyczny.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza lub kolumny, która ma zostać
przesunięta, kliknij IBM Cognos Analysis, a następnie opcję Uporządkuj na
nowo/Zmień nazwę.
2. Zmień kolejność elementów i kliknij przycisk OK.

Wyniki
Wiersz lub kolumna przesuwana jest w stosunku do innych wierszy lub kolumn w arkuszu.

Wstawianie pustych lub zdefiniowanych przez użytkownika kolumn lub
wierszy do listy
Wstaw pustą kolumnę lub wiersz do tabeli przestawnej lub listy w celu utworzenia białych
znaków lub dodania opartych na komórkach obliczeń. Można wstawić dowolne obliczenie
Microsoft Excel, takie jak AVG, MIN lub MAX i ustawić odniesienie do komórek zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz eksploracji.
W zależności od typu raportu (tabela przestawna lub lista) oraz typu danych (dane relacyjne
lub asymetryczne) można otrzymać bardzo różne wyniki. Zalecamy wypróbowanie różnych
metod w celu przekonania się, która z nich najlepiej sprawdza się w Twoim środowisku.

Rozdział 3. Eksplorowanie danych
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Po wstawieniu wiersza lub kolumny do tabeli przestawnej wiersze lub kolumny są
rozdzielane na dwa odrębne bloki elementów przed lub za wstawionym wierszem lub
kolumną. Aby użyć funkcji Rozwiń poziom / Zwiń poziom, należy ją wykonać osobno dla
każdego bloku.

Procedura
1. Kliknij kolumnę lub wiersz w aktywnej eksploracji, w której ma zostać wstawiona
kolumna lub wiersz.
Wybierz lokalizację początkową, która umożliwi dodanie tytułów lub wykresów do
eksploracji. Po rozszerzeniu danych eksploracji upewnij się, czy nie nadpisują elementów.
.
2. Kliknij przycisk służący do wstawiania kolumny lub wiersza
Pod wybraną kolumną lub wierszem pojawi się teraz pusta kolumna lub wiersz.
3. Aby dodać oparte na komórkach obliczenie do wstawionej kolumny, wiersza lub bloku,
utwórz obliczenie w pierwszej komórce, które ma zastosowanie do wstawionej kolumny.
Należy utworzyć formułę dla obliczenia w komórce znajdującej się najbliżej komórki 1A
(znajdującej się w lewym górnym rogu) wstawionej grupy.
4. Po utworzeniu obliczenia dla jednej komórki na pasku narzędzi kliknij Uruchom ze
wszystkimi danymi

Wyniki
Wykonywana jest propagacja obliczenia do wszystkich wstawionych komórek.

Zamiana wierszy i kolumn w tabeli przestawnej
Można zamienić wiersze i kolumny, aby wyświetlić dane w inny sposób. Przykładowo
wiersze zawierają kwartały roku podatkowego, a kolumny zawierają produkty. Aby łatwiej
wykryć trendy w skali czasu, można zamienić je tak, aby wiersze zawierały produkty, a
kolumny - kwartały.

Procedura
Kliknij przycisk zamiany wierszy i kolumn

na pasku narzędzi.

Wskazówka: Można również wykorzystać obszar przeglądu do zamiany poszczególnych
elementów w wierszach i kolumnach, przeciągając te elementy z jednego obszaru do
drugiego.

Ustawianie opcji tabel przestawnych
Można ustawić opcje dla tabeli przestawnej specyficzne dla arkusza. Aktualizując ustawienia
wierszy i kolumn, można zmieniać lokalizację początkową własnej tabeli przestawnej w
komórkach arkusza. Na przykład w celu uwzględnienia grafów lub innych komórek
wstawianych przez użytkownika w arkuszu można zmienić pozycje w tabeli przestawnej.
Poza zmianą ustawień, okno dialogowe Właściwości arkusza niestandardowego umożliwia
wyświetlanie informacji o arkuszu, takich jak typ arkusza, informacji o serwerze i pakiecie
oraz datę utworzenia arkusza.
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Procedura
1. Na pasku eksploracji kliknij przycisk Tabela przestawna
.
Pojawi się okno dialogowe Właściwości arkusza niestandardowego.
2. Aby zmienić lokalizację początkową własnej tabeli przestawnej, wprowadź nowy numer
wiersza w polu Początek wiersza oraz nowy numer kolumny w polu Początek kolumny.
3. Aby sterować sposobem wyświetlania zagnieżdżonych komórek, ustaw Opcję
grupowania.
Uwaga: Opcja grupowania steruje działaniem funkcji Grupuj / Rozgrupuj. W
przypadku eksploracji tabeli przestawnej jest to automatyczne ustawienie przedstawiania
metadanych w zagnieżdżonych wierszach i kolumnach. Ustawienie ta przesłaniają
ustawienia w oknie dialogowym Opcje i dotyczą tylko bieżącego arkusza. Można
pozostawić komórki rozgrupowane, jeśli konieczne jest użycie funkcji wyszukiwania w
programie Excel; można również zgrupować komórki, aby zapewnić lepszą czytelność.
Zadecyduj, czy użyć opcji Połącz komórki, Powtórz etykiety czy Etykietuj górną
komórkę.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij Połącz komórki.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij opcję Powtórz etykiety.
Użyj tej opcji w celu skorzystania z innych funkcji Microsoft Excel podczas pracy z
tymi samymi danymi.
v Aby ograniczyć metadane w komórkach oraz łączenie w celu zminimalizowania
etykiet, kliknij Etykietuj górną komórkę.
v Aby wyłączyć grupowanie, kliknij Brak.
4. Po zakończeniu ustawiania opcji kliknij OK.

Ustawianie opcji listy dla arkusza
Można ustawić opcje dla listy specyficzne dla arkusza. Aktualizując ustawienia wierszy i
kolumn, można zmieniać lokalizację początkową własnej listy w komórkach arkusza. Na
przykład w celu uwzględnienia grafów lub innych komórek wstawianych przez użytkownika
w arkuszu można zmienić pozycje na liście.
W zależności od własnego źródła danych można również zmienić format żądania arkusza z
Wartości sformatowanych (niesformatowany XML) na Wartości niesformatowane (CSV).
Czynność tę wykonuje się, gdy pojawia się potrzeba skrócenia czasu przetwarzania.
Formatowanie liczb przypisane w modelu zostanie usunięte z danych.
Poza zmianą ustawień, okno dialogowe Właściwości arkusza niestandardowego umożliwia
wyświetlanie informacji o arkuszu, takich jak typ arkusza, informacji o serwerze i pakiecie
oraz datę utworzenia arkusza.

Procedura
.
1. Na pasku eksploracji kliknij przycisk Lista
Pojawi się okno dialogowe Właściwości arkusza niestandardowego.
2. Aby zmienić lokalizację początkową własnej listy, wprowadź nowy numer wiersza w polu
Początek wiersza oraz nowy numer kolumny w polu Początek kolumny.
3. Zadecyduj, czy przetwarzać dane w formacie CSV, czy niesformatowanym XML.
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v Aby wybrać format CSV, umożliwiający szybsze przetwarzanie dużych zbiorów
danych, w polu rozwijanym Format żądania kliknij opcję Wartości
niesformatowane.
v Aby wybrać format niesformatowanego XML w rozwijanym polu Format żądania
kliknij Wartości sformatowane.
4.
Aby sterować sposobem wyświetlania zagnieżdżonych komórek, ustaw Opcję
grupowania.
Uwaga: Opcja grupowania steruje działaniem funkcji Grupuj / Rozgrupuj. W
przypadku list opcja ta określa sposób działania elementów menu Grupuj / Rozgrupuj i
przycisków. Ustawienie ta przesłaniają ustawienia w oknie dialogowym Opcje i dotyczą
tylko bieżącego arkusza. Można pozostawić komórki rozgrupowane, gdy konieczne jest
użycie funkcji Excel lookup; można również zgrupować komórki, aby zapewnić lepszą
czytelność
Zadecyduj, czy użyć opcji Połącz komórki, Powtórz etykiety czy Etykietuj górną
komórkę.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij Połącz komórki.
v Aby połączyć metadane w komórkach, które obejmują zagnieżdżone elementy, i
umożliwić pełne grupowanie, kliknij opcję Powtórz etykiety.
Użyj tej opcji w celu skorzystania z innych funkcji Microsoft Excel podczas pracy z
tymi samymi danymi.
v Aby ograniczyć metadane w komórkach oraz łączenie w celu zminimalizowania
etykiet, kliknij Etykietuj górną komórkę.
v Aby wyłączyć grupowanie, kliknij Brak.
5. Po zakończeniu ustawiania opcji kliknij OK.

Najlepsze praktyki dotyczące pracy z tabelami przestawnymi
Arkusze eksploracji tabeli przestawnej w programie IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel oferują wiele automatycznych funkcji, które umożliwiają skupienie się na głównym
celu, jakim jest analiza i eksploracja danych firmy.
Wszelkie wprowadzone do arkusza eksploracji tabeli przestawnej wykresy, komórki lub
formatowania komórek mogą zostać przesłonięte, gdy zmieni się rozmiar odświeżonych
danych lub treść eksploracji. Może zajść potrzeba utworzenia nagłówków i wykresów, w
których rozwijane dane w komórkach arkusza nie będą nadpisywały elementów.
W przypadku źródeł danych wielowymiarowych z zasady korzystać należy z eksploracji
(tabel przestawnych). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: “Korzystanie z elementów w
tabeli przestawnej” na stronie 89.
Jeśli podczas opracowywania układu arkusza pobierane są duże ilości danych, można
zauważyć pewne opóźnienie. Istnieją dwie techniki umożliwiające wyeliminowanie lub
zminimalizowanie tych opóźnień. Zalecany jest wybór opcji Podgląd bez danych i
odświeżenie danych po zakończeniu projektowania własnego arkusza. Jeśli pracujesz z
danymi wymiarowymi w tabeli przestawnej, wybierz najpierw miarę. Powoduje to
ograniczenie ilości danych i pozwala uzyskać znacznie szybciej wyniki. Inną techniką, którą
można zastosować podczas projektowania tabel przestawnych lub list, jest zmniejszenie
maksymalnej liczby wierszy lub kolumn, które mają być pobrane do arkusza. Po zakończeniu
układu można ustawić większą liczbę wierszy lub kolumn, bądź kliknąć dwukrotnie Więcej
lub Wszystko, aby wyświetlić pozostałe wiersze lub kolumny danych.
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Najlepsze praktyki dotyczące pracy z listami
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel w trybie listy oferuje wiele automatycznych
funkcji, które umożliwiają skupienie się na głównym celu, jakim jest analiza i eksploracja
danych firmy.
Wszelkie wprowadzone do arkusza eksploracji wykresy, komórki lub formatowania komórek
są przenoszone, gdy odświeżone dane zajmują większą liczbę kolumn lub wierszy niż
wcześniej (w ramach limitu Microsoft Excel).
Z zasady z list korzystać należy w przypadku relacyjnych źródeł danych. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Korzystanie z elementów na liście” na stronie 94.
W celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy, aby w arkuszu eksploracji nie dodawać
wykresów czy komórek (np. obliczeń) ani nie stosować formatowania komórek.
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Rozdział 4. Prezentowanie danych IBM Cognos BI z
zastosowaniem formatowania raportów opartych na
komórkach
Aby podczas pracy z danymi IBM Cognos BI w pełni wykorzystać możliwości funkcji, jakie
oferuje program Microsoft Excel, można przekształcić arkusz eksploracji na analizę opartą na
komórkach lub przeciągnąć elementy bezpośrednio do komórek arkusza.

Korzystanie z raportów opartych na komórkach
Jeśli komórki arkusza do używane są tworzenia nowej analizy, przeciągnij etykiety i elementy
do sąsiednich komórek w poziomie lub w pionie w celu utworzenia tabeli przestawnej.
Podobnie jak eksploracja, komórki przecięcia są używane dla miar, które zostaną wypełnione
rzeczywistymi danymi.
Uwaga: Analiza oparta na komórkach jest dostępna tylko dla źródeł danych
zamodelowanych wymiarowo (DMR) oraz OLAP. Nie działa ona z relacyjnymi źródłami
danych i nie może być generowana na podstawie listy, nawet w przypadku korzystania z
pakietów DMR oraz OLAP. W przypadku danych IBM Cognos TM1 analiza oparta na
komórkach nie jest dostępna.
Można również przekonwertować tabelę przestawną na analizę opartą na komórkach. Można
utworzyć tabelę przestawną za pomocą paska narzędzi eksploracji oraz miejsc upuszczenia, a
następnie przekonwertować ją na formuły. Aby zapoznać się z przykładem wykorzystania obu
metod, zobacz: “Przykład — obliczanie przychodu dla określonych metod zamawiania” na
stronie 93.

Tworzenie raportów opartych na komórkach
W pakietach IBM Cognos BI po przeciągnięciu elementów z drzewa źródłowego
bezpośrednio do komórek arkusza tworzona jest formuła COGNAME lub COGVAL. Formuła
ta tworzy odniesienie dla elementu w bazie danych. Ponieważ IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel wykorzystuje COGNAME i COGVAL w ramach procesów przetwarzania
wewnętrznego, nie należy używać tych łańcuchów do nazywania jakiejkolwiek części arkusza
lub formuły komórki.

Formuły COGNAME
Formuł COGNAME używa się do przekazywania nazw serwera, pakietu i elementu do
komórek arkusza. Formuła COGNAME obejmuje trzy obiekty: serwer, pakiet i unikalny
element (MUN).
W zależności od wersji serwera i typu kostki, oprócz informacji o nazwie systemu oraz nazwie
pakietu można mieć także dostęp do innych danych, takich jak data ostatniej aktualizacji
kostki.
Składnia formuły COGNAME jest następująca:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
Oto przykładowa formuła COGNAME z przykładowej bazy danych IBM Cognos
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=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]->:[PC].[@MEMBER].[Years]")
Argument

Opis

serwer
Obiekt serwera może się odnosić do komórki, np. B4, używać nazwanego
zakresu lub wartości literału z pełną ścieżką do bramy, np.
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Może także odnosić
się do formuły COGNAME zawierającej informacje o serwerze.
pakiet
Obiekt pakietu jest ustalany na podstawie ścieżki wyszukiwania, którą
można znaleźć w IBM Cognos Connection. Ponieważ argument ten jest
łańcuchem literałowym, można osadzić tę informację. Można także
umieścić ją w komórce i utworzyć do niej odniesienie w argumencie.
Pozwala to łatwo przechodzić z systemu testowego do produktywnego
lub zmieniać pakiet. Możliwe jest także odnoszenie się do formuły
COGNAME zawierającej informacje o pakiecie, którego użytkownik
chce użyć.
MUN
Unikalna nazwa elementu zawiera informacje o konkretnej nazwie, którą
użytkownik chce wyświetlić w swoim skoroszycie, np. Lata. Informacje
te można uzyskać za pomocą programu IBM Cognos Report Studio,
klikając prawym przyciskiem myszy obiekt i zapisując łańcuch
zawierający schemat.

Formuły COGVAL
Formuły COGVAL są używane do wprowadzania danych do komórek arkusza. Formuła
COGVAL obejmuje trzy obiekty: nazwę serwera, nazwę pakietu oraz unikalną nazwę
elementu dla elementów lub miar (MUNs(X)).
Składnia formuły COGVAL jest następująca:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Oto przykładowa formuła COGVAL z przykładowej bazy danych IBM Cognos
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
W tym przykładzie odniesienia komórki dostarczają takie informacje, jak Produkty, Przychód
oraz Rok 2004.
Argument

Opis

serwer
Obiekt serwera może się odnosić do komórki, np. B4, używać nazwanego
zakresu lub wartości literału z pełną ścieżką do bramy, np.
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Może także odnosić
się do formuły COGNAME zawierającej informacje o serwerze.
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Argument

Opis

pakiet
Obiekt pakietu jest ustalany na podstawie ścieżki wyszukiwania, którą
można znaleźć w IBM Cognos Connection. Ponieważ argument ten jest
łańcuchem literałowym, można osadzić tę informację. Można także
umieścić ją w komórce i utworzyć do niej odniesienie w argumencie.
Pozwala to łatwo przechodzić z systemu testowego do produktywnego
lub zmieniać pakiet. Możliwe jest także odnoszenie się do formuły
COGNAME zawierającej informacje o pakiecie, którego użytkownik
chce użyć.
MUNs(X)
Unikalna nazwa elementu dostarcza informacje o konkretnym elemencie
danych, który użytkownik chce wyświetlić w swoim skoroszycie, np.
łączny przychód. Należy określić MUN dla jednej miary oraz nie więcej
niż jeden element z każdego z wymiarów. Możliwe jest także odnoszenie
się do formuły COGNAME zawierającej nazwę MUN, której użytkownik
chce użyć. Odniesienia do nazw MUN mogą mieć dowolną kolejność.

Formuła COGVAL nie pozwala, aby elementy z tego samego wymiaru były określane więcej
niż raz.

Rozwiązywanie problemów związanych z analizą opartą na
komórkach
Problem z raportami opartymi na komórkach pojawia się, gdy jedna lub kilka formuł
COGVAL lub COGNAME nie zwraca wyniku (zwykle z powodu nieprawidłowego
odniesienia do COGNAME przez nazwę MUN, która nie istnieje). Może to spowodować
niepowodzenie przetwarzania nie tylko nieprawidłowego elementu, ale również elementów,
które zostały pobrane w tym samym programie wsadowym.
Podczas pracy w analizie opartej na komórkach w celu rozwiązania błędów COGVAL i
COGNAME na pasku narzędzi IBM Cognos kliknij opcję Odśwież wszystkie dane. Nazwa
MUN, która powoduje błędy, staje się komórką tekstową a we wszystkich komórkach, które
wykorzystują tę nazwę MUN w kalkulacji, wyświetla się #ERROR. Użyj funkcji Microsoft
Excel, aby zlokalizować nieprawidłową nazwę MUN. Następnie można poprawić nazwę
MUN, przeciągając nowy element z drzewa źródłowego do komórki.

Konwertowanie tabeli przestawnej na analizę opartą na
komórkach
Aby operować pojedynczymi komórkami lub umieszczać kolumny i wiersze pomiędzy
zaimportowanymi danymi, można przekonwertować arkusz eksploracji tabeli przestawnej na
wersję opartą na komórkach. Po przekonwertowaniu własnego arkusza eksploracji
użytkownik będzie miał możliwość konwersji danych bieżącego arkusza, skopiowania i
przeniesienia danych do nowego arkusza lub określenia lokalizacji skonwertowanych danych.
Można także utworzyć tabelę przestawną całkowicie od nowa, korzystając z metody opartej
na komórkach.
Nie można przekonwertować danych z relacyjnych źródeł danych na analizę opartą na
komórkach.
Wartości tekstowe w formułach mogą mieć długość nie więcej niż 255 znaków. Aby utworzyć
wartości tekstowe dłuższe niż 255 znaków w formule, użyj funkcji CONCATENATE lub
operatora konkatenacji ( & ).
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Można także przekonwertować analizę opartą na komórkach na tabelę przestawną. Można
zauważyć, że – w zależności od konfiguracji kolumn i wierszy oraz liczby zawartych w nich
elementów – określone obiekty nie są umieszczane w wierszu lub kolumnie, lecz są
dodawane do strefy upuszczenia Kontekst.
Jeśli domyślna miara została również zastosowana w kolumnach, konwersja tabeli
przestawnej na formuły nie będzie możliwa. Najpierw należy usunąć domyślną miarę. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz: “Usuwanie miar z eksploracji tabeli przestawnej” na
stronie 33.

Procedura
1. Otwórz skoroszyt z arkuszem eksploracji, który ma zostać przekonwertowany.
2. Kliknij wybrany arkusz.
3. Wybierz, gdzie mają zostać umieszczone przekonwertowane dane:
v Aby przekonwertować bieżący arkusz eksploracji na formuły i umieścić wynik w
bieżącym arkuszu, na pasku eksploracji kliknij przycisk Przekształć na formuły w
.
tym arkuszu
v Aby przekonwertować bieżący arkusz eksploracji na formuły i umieścić wynik w
nowym arkuszu, na pasku eksploracji kliknij przycisk Przekształć na formuły w
. Umieszczając wyniki w nowym arkuszu, oryginalny arkusz
nowym arkuszu
eksploracji użyty do utworzenia analizy zostanie zachowany i będzie można go
ponownie wykorzystać w celu zmiany parametrów w innej analizie.
v Aby przekonwertować bieżący arkusz eksploracji na formuły i określić lokalizację,
którą stanowi komórka w istniejącym arkuszu kalkulacyjnym, na pasku eksploracji
kliknij przycisk Przekształć na formuły w określonej lokalizacji

.

Wyniki
Pasek eksploracji i miejsca upuszczenia znikną. Formatowanie pozostanie niezmienione,
jednak komórki tabeli przestawnej lub listy będą zawierać formuły cogval, które łączą
poszczególne komórki z elementami danych w bazie danych.
Można kontynuować modyfikowanie arkusza poprzez edytowanie formuł i zastosowanie
formatowania. Domyślnie dane są aktualizowane podczas edytowania formuły. Aby
przeprowadzić edycję formuł bez aktualizacji danych, kliknij prawym przyciskiem myszy
arkusz i wybierz opcje IBM Cognos Analysis > Wstrzymaj rozwiązanie formuły. Po
zaznaczeniu opcji Wstrzymaj rozwiązanie formuły w komórkach danych wyświetlane są
symbole obiektów zastępczych (~ ~). Jeśli dane są gotowe do wyświetlenia, kliknij prawym
przyciskiem myszy arkusz i wybierz opcje IBM Cognos Analysis > Uruchom rozwiązanie
formuły.

Tworzenie analizy opartej na komórkach bez użycia eksploracji
Tabelę przestawną można utworzyć bez korzystania z obszaru roboczego eksploracji jako
przewodnika. Ta zaawansowana technika nazywana jest trybem opartym na komórkach. W
trybie tym można przeciągać metadane z drzewa źródłowego do komórek arkusza.
Ponieważ nie są dostępne strefy upuszczenia, należy przeciągać obiekty w taki sposób, żeby –
uporządkowane pionowo lub poziomo – tworzyły kolumny lub wiersze arkusza. Należy
zacząć od utworzenia wierszy i kolumn poprzez przeciągnięcie i upuszczenie nagłówków, a
następnie przeciągać i upuszczać pojedyncze elementy lub ich grupy wzdłuż osi pionowej (na
poniższym diagramie komórki o numerach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) lub poziomej (na poniższym
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diagramie komórki o numerach 2.1 i 2.2). Po utworzeniu środowiska można przeciągnąć
miarę do komórki wstawiania, w której nagłówek wiersza i nagłówek kolumny stykają się ze
sobą (na rysunku komórka z numerem 3).

Rysunek 2. Miejsca upuszczania dla analizy opartej na komórkach

Można kontynuować modyfikowanie arkusza poprzez edytowanie formuł i zastosowanie
formatowania. Domyślnie dane są aktualizowane podczas edytowania formuły. Aby
przeprowadzić edycję formuł bez aktualizacji danych, kliknij prawym przyciskiem myszy
arkusz i wybierz opcje IBM Cognos Analysis > Wstrzymaj rozwiązanie formuły. Po
zaznaczeniu opcji Wstrzymaj rozwiązanie formuły w komórkach danych wyświetlane są
symbole obiektów zastępczych (~ ~). Jeśli dane są gotowe do wyświetlenia, kliknij prawym
przyciskiem myszy arkusz i wybierz opcje IBM Cognos Analysis > Uruchom rozwiązanie
formuły.
Oto niektóre z technik, o których należy pamiętać podczas pracy w trybie opartym na
komórkach:
v Pozostawienie pustych wierszy lub kolumn podczas tworzenia analizy opartej na
komórkach powoduje rozłączenie części eksploracji. W wyniku tego komórki pozostają
puste. Wstawiaj zatem pusty wiersz lub kolumnę dopiero po utworzeniu analizy i
początkowym wypełnieniu komórek danymi. Będzie wtedy możliwe wstawienie
pojedynczego pustego wiersza lub kolumny dla celów obliczeń lub formatowania.
Wstawienie więcej niż jednego pustego wiersza lub kolumny powoduje odłączenie
komórek podczas rozwijania elementów.
v Aby zmienić orientację elementów z pionowej na poziomą podczas przeciągania
elementów, w trakcie upuszczania elementów do komórek przytrzymaj klawisz Ctrl.
Zanim będzie możliwe utworzenie analizy opartej na komórkach, administrator musi
utworzyć pakiet w programie IBM Cognos Framework Manager i opublikować go w
określonej lokalizacji na portalu IBM Cognos Connection, do której użytkownik ma dostęp.
Aby uzyskać pełny dostęp do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, użytkownik musi
być przypisany do roli Autorzy narzędzia Express lub Administratorzy raportów w IBM
Cognos Business Intelligence. Administrator musi skonfigurować te uprawnienia za pomocą
programu IBM Cognos Administration.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z trybu opartego na komórkach, zobacz:
“Przykład — użycie analizy opartej na komórkach w celu utworzenia tabeli przestawnej
przychodu według metody zamawiania” na stronie 60.
Rozdział 4. Prezentowanie danych IBM Cognos BI z zastosowaniem formatowania raportów opartych na komórkach
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Przykład — użycie analizy opartej na komórkach w celu
utworzenia tabeli przestawnej przychodu według metody
zamawiania
Jesteś analitykiem biznesowym w spółce Przykładowe biuro wycieczek, sprzedającej sprzęt
sportowy. Poproszono Cię o przeanalizowanie skutków zaprzestania zamawiania za pomocą
faksu i maila, gdyż przetwarzanie zamówień składanych w ten sposób jest drogie.
Najpierw wybierasz potrzebne Ci elementy i wstawiasz je do tabeli przestawnej celem
dokładniejszego ich zbadania.
Przed rozpoczęciem tego przykładu należy skonfigurować pakiety przykładowe, które są
dostarczane wraz z IBM Cognos BI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z
dokumentacją IBM Cognos BI - Podręcznik administrowania i zabezpieczeń.

Procedura
1. Uruchom program Microsoft Excel.
2. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk IBM Cognos.
3. W panelu IBM Cognos kliknij opcję IBM Cognos Analysis.
Zostanie otwarte okno IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
4. Na panelu IBM Cognos Analysis kliknij przycisk Otwórz pakiet
5. Wybierz pakiet Spółka Wycieczki i obozy i kliknij OK.

.

W drzewie źródłowym pojawią się dane z pakietu Spółka Wycieczki i obozy
6. Rozwiń poziom Detalista.
7. Na liście detalistów kliknij opcję Dom towarowy, a następnie przytrzymując wciśnięty
klawisz Shift kliknij opcję Hurtownia.
8. W nowym arkuszu przeciągnij wyróżnione elementy do komórki D5.
Podczas przeciągania elementów przytrzymaj klawisz Ctrl w celu zmiany orientacji listy
elementów na poziomą.
9. Przeciągnij element Metoda zamawiania do komórki C6.
10. Prawym przyciskiem myszy kliknij komórkę C6, a następnie kliknij opcje IBM Cognos
Analysis, Rozwiń oraz Rozwiń w górę.

11.
12.
13.
14.

Element sumy Metoda zamawiania przesunie się w dół, do komórki C13. Komórki przed
elementem Metoda zamawiania wypełniane są komponentami tworzącymi obiekt
Metoda zamawiania w hierarchii.
Przeciągnij Przychód z folderu Miary do komórki C5.
Arkusz zostanie wypełniony danymi dotyczącymi przychodu.
Zastosuj formaty Excela do komórek w celu odwzorowania nagłówków kolumn i
wierszy, pól sumy oraz liczb odzwierciedlających przychody.
Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Microsoft Excel.
W polu Nazwa wpisz

Przychód według metody zamawiania
15. Zapisz skoroszyt.

Rozwijanie elementów
Rozwijaj elementy w celu dodania elementów komponentów do analizy opartej na komórkach
z elementów hierarchicznych umieszczonych w komórkach arkusza.
Aby zapoznać się z przykładem wykorzystania tej funkcji, zobacz: “Przykład — użycie
analizy opartej na komórkach w celu utworzenia tabeli przestawnej przychodu według
metody zamawiania”.
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Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę nagłówka zawierającą element, który ma
zostać rozwinięty, a następnie w menu kliknij IBM Cognos Analysis i opcję Rozwiń.
2. Wybierz rozwinięcie w przód lub za.
v Aby rozwinąć elementy przed wierszem, co spowoduje umieszczenie elementu węzła
za rozwiniętymi elementami, kliknij przycisk Rozwiń w górę.
v Aby rozwinąć elementy za wierszem, co spowoduje umieszczenie elementu węzła
przed rozwiniętymi elementami, kliknij przycisk Rozwiń w dół.
v Aby rozwinąć elementy przed kolumną, co spowoduje umieszczenie elementu węzła za
rozwiniętymi elementami, kliknij przycisk Rozwiń w lewo.
v Aby rozwinąć elementy za kolumną, co spowoduje umieszczenie elementu węzła przed
rozwiniętymi elementami, kliknij przycisk Rozwiń w prawo.

Wyniki
Rozwinięte elementy pojawią się w wierszach lub kolumnach arkusza. Komórki są
automatycznie przenoszone w celu dostosowania do wartości komponentów.

Drążenie elementów
Użyj funkcji drążenia w dół do analizy szczegółów w oddzielnym oknie drążenia.

Procedura
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę danych, a następnie wybierz z menu opcję IBM
Cognos Analysis i kliknij Drąż w dół.
Wynik drążenia pojawi się w oddzielnym oknie drążenia w dół.
Wskazówka: Aby dodać wyniki drążenia do nowego arkusza, kliknij prawym przyciskiem
myszy komórkę danych, a następnie z menu wybierz opcję IBM Cognos Analysis i kliknij
Eksploruj.

Wyświetlanie pakietu źródłowego
Jeśli podczas pracy w trybie opartym na komórkach użytkownik używa więcej niż jednego
pakietu do tworzenia skoroszytu, należy zsynchronizować drzewo źródłowe przy
przenoszeniu danych z komórek jednego pakietu do innego. Synchronizacja drzewa
źródłowego pozwala na wyświetlenie dokładnie tych danych wymiarowych, których użyto do
wypełnienia komórek.

Procedura
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą COGNAME lub COGVAL,
wybierz opcję IBM Cognos Analysis, a następnie kliknij Wyświetl pakiet.

Wyniki
Drzewo źródłowe jest aktualizowane dla pakietu, którego użyto do utworzenia wybranego
elementu danych.

Zmiana serwera i pakietu
Zaktualizuj oznaczenie serwera i pakietu w skoroszycie w celu przejścia ze środowiska
testowego do produktywnego lub uzyskania dostępu do informacji z innego zbioru danych
finansowych. Możliwe jest aktualizowanie informacji w odniesieniach do komórek oraz w
osadzonym tekście.

Rozdział 4. Prezentowanie danych IBM Cognos BI z zastosowaniem formatowania raportów opartych na komórkach
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Procedura
1. Z poziomu arkusza, który ma zostać zaktualizowany, otwórz nowy serwer i pakiet.
2. Z poziomu folderu Informacje przeciągnij zaktualizowane metadane serwera i pakietu do
komórki serwera lub pakietu.
3. Opcjonalnie użyj funkcji wyszukiwania i zastępowania dostępnych w aplikacji Microsoft
Excel w celu aktualizacji osadzonych odniesień w tekście formuł komórek.

Najlepsze praktyki dotyczące pracy z wykorzystaniem funkcji
Microsoft Excel w analizie opartej na komórkach
Główną korzyścią wynikającą z wykorzystania trybu opartego na komórkach IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel jest łatwiejszy dostęp do funkcji Microsoft Excel podczas
analizy. Można używać takich funkcji jak formatowanie, sortowanie oraz tworzenie formuł z
wykorzystaniem pojedynczych komórek. W niniejszej sekcji opisano niektóre sposoby
współdziałania programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel z często używanymi
opcjami i funkcjami Microsoft Excel.

Tworzenie wykresu
Wykresy są aktualizowane poprzez nowe dane, dopóki dane znajdują się za bieżącą pierwszą
komórką i przed bieżącą ostatnią komórką.

Wycinanie i wklejanie
Kopiuj i wklejaj dane z komórki, tak aby inne odnoszące się do niej komórki były
aktualizowane ze wskazaniem nowej lokalizacji.

Kopiowanie
Aby skopiować właściwą formułę, nie zmieniając jej odniesienia do komórek, skopiuj pasek
formuły, a nie komórkę.

Tworzenie formuł
Rozważ oznaczanie komórek miar i wymiarów etykietami, tak aby można było się do nich
odnosić, stosując nazwę, a nie lokalizację komórki.
Jeśli tworzysz raport zawierający wiele arkuszy ze współużytkowanymi filtrami, takimi jak
data, rozważ utworzenie pojedynczej strony z filtrami i tworzenie odniesień do tych
współużytkowanych filtrów z każdego arkusza.
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Rozdział 5. Widoki Flex dla złożonych raportów IBM Cognos
TM1
Podczas pracy ze źródłami danych Cognos TM1 za pomocą widoków Flex można połączyć
dane z wielu tabel przestawnych lub wielu kostek tabeli przestawnej na arkuszu, a następnie
rozszerzyć te dane, używając formuł, formatów i odniesień do komórek w programie
Microsoft Excel.

Widoki Flex
Tworzenie widoków Flex umożliwiających pracę z danymi IBM Cognos TM1 w programie
Microsoft Excel w sposób bardziej dynamiczny. W przypadku źródeł danych IBM Cognos
TM1 przekształcenie arkuszy eksploracji na widoki Flex powoduje, że aplikacja umieszcza
informacje o systemie, wiersze i kolumny w nazwanych zakresach.
Widok Flex można utworzyć na podstawie eksploracji lub poprzez przeciągnięcie eksploracji,
widoków lub innych widoków Flex z drzewa źródłowego do arkusza. Po utworzeniu widoku
Flex można zmienić lub dodać elementy widoku, formatować komórki i tworzyć wykresy na
podstawie danych. Po przekształceniu eksploracji na widok Flex nadal można wprowadzać
zmiany elementów i danych, korzystając z opcji, takich jak wpisywanie innej nazwy elementu
w komórce.
Istnieje możliwość połączenia kilku widoków Flex na tym samym arkuszu. Każdy widok Flex
może być utworzony na podstawie innego źródła danych. Utworzenie obliczeń odnoszących
się do wielu widoków Flex pozwala zapewnić wiele unikalnych perspektyw. Kolejną
przydatną opcją dotyczącą wielu widoków Flex na tym samym arkuszu jest użycie odniesień
do komórek w celu zastosowania tego samego filtru w więcej niż jednym widoku Flex.
Można na przykład utworzyć trzy widoki Flex w arkuszu, aby przedstawić różne ujęcie
kondycji finansowej dla regionu. Nazwa regionu jest wyświetlana w komórce B4 w regionie
kontekstu pierwszego widoku Flex. W drugim i trzecim widoku Flex można zmienić komórkę
nazwy regionu na komórkę odniesienia komórki B4. Po utworzeniu odniesień do komórki
można zaktualizować pierwszy arkusz, aby wyświetlał dane dla innego regionu; w tym celu
można przeciągnąć inny region do komórki B4 lub wpisać w tej komórce nazwę regionu. Jeśli
dane zostaną odświeżone, we wszystkich widokach Flex będą wyświetlane dane dotyczące
nowego regionu.
Podzbiory są przydatnym narzędziem do budowania eksploracji i widoków Flex z użyciem
danych Cognos TM1. Więcej informacji na temat tworzenia podzbiorów, w tym podzbiorów
dynamicznych umożliwiających automatyczne odzwierciedlanie zmian w wymiarze, zawiera
sekcja “Podzbiory” na stronie 86.

Tworzenie widoku Flex na podstawie arkusza eksploracji
Widok Flex można utworzyć na podstawie arkusza eksploracji IBM Cognos TM1 po
zakończeniu analizy, jeśli użytkownik chce zaprezentować dane z zastosowaniem bardziej
zaawansowanych funkcji opartych na komórkach w arkuszu Microsoft Excel.
Jeśli w panelu czynności IBM Cognos dostępne są widoki, eksploracje lub inne widoki Flex,
można je przeciągnąć do arkusza w celu utworzenia widoku Flex. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Tworzenie widoku Flex na podstawie drzewa źródłowego” na stronie 64.

Procedura
1. Otwórz lub utwórz eksplorację.
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2. Kliknij polecenie Przekształć w widok Flex na nowym arkuszu. Arkusz eksploracji
zostaje przekształcony w widok Flex i zostanie otwarty w nowym arkuszu Excel.
Wyświetlany jest również na liście w panelu IBM Cognos, folder Obecne widoki Flex.

Tworzenie widoku Flex na podstawie drzewa źródłowego
W celu utworzenia nowego widoku Flex można przeciągnąć widok, eksplorację lub widok
Flex z drzewa źródłowego na arkusz.
Arkusz może zawierać kilka widoków Flex.
Możliwe jest również utworzenie widoku Flex na podstawie eksploracji. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Tworzenie widoku Flex na podstawie arkusza eksploracji” na stronie 63.

Procedura
1. Z poziomu drzewa źródłowego otwórz folder Widoki, Bieżące eksploracje lub Obecne
widoki Flex.
2. Wybierz element, jakiego chcesz użyć jako widoku Flex i przeciągnij go do arkusza.

Zmiana widoku Flex
Istnieje możliwość zmiany elementów lub danych w widoku Flex.
Pozycje można zmieniać w dowolnych regionach widoku Flex: w wierszach, kolumnach, w
kontekście lub w danych.

Procedura
1. Aby zmienić elementy lub dane w widoku Flex, skorzystaj z jednej z następujących
możliwości:
a. Przeciągnij element z drzewa źródłowego do komórki w obszarze wierszy, kolumn
lub kontekstu.
b. Zaznacz komórkę w obszarze wierszy, kolumn lub kontekstu i z menu kontekstowego
wybierz opcje IBM Cognos Analysis > Zastąp elementy. Zastąp istniejący element
lub dodaj nowe elementy i kliknij przycisk OK.
c. Zastąp kontekst komórki w regionie wierszy, kolumn lub kontekstu, wpisując nazwę
innego elementu. Na przykład, jeśli w regionie kontekstu wyświetlany jest widok Flex
z zastosowaniem filtru dla Ameryk, można wpisać nazwę innego regionu, np. Europa,
aby zmienić filtr. Konieczne jest wpisanie nazwy zgodnej z wyświetlaną w widoku
drzewa.
2. Po zmianie widoku Flex kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować dane. W celu
automatycznej aktualizacji widoku Flex po wprowadzeniu zmiany wybierz z menu
kontekstowego opcje IBM Cognos Analysis > Zastosuj odświeżanie podczas pisania.

Regiony widoków Flex
Każdy widok Flex składa się z czterech regionów: wiersze, kolumny, kontekst i dane.
Aby wyróżnić region arkusza, w panelu IBM Cognos Analysis kliknij prawym przyciskiem
myszy widok Flex w folderze Obecne widoki Flex i wybierz region z listy Pokaż regiony.
Każdy region stanowi nazwany zakres w programie Microsoft Excel. Przykładowo
zdefiniowaną nazwą regionu wierszy pierwszego widoku Flex dodanego do arkusza jest
tm1\\_0_R. Tych nazw można używać w przypadku korzystania z funkcji programu
Microsoft Excel, takich jak tworzenie formuł.
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Rozdział 6. Udostępnianie analizy
Po udostępnieniu analizy współpracownicy mają możliwość wyświetlania ważnych
informacji lub wprowadzania własnych elementów danych.
Istnieje kilka opcji zapisywania i dystrybucji skoroszytów z obsługą programu IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.

Praca z dokumentami Microsoft Office
Użytkownik może dokonać zmian w swoich raportach lub eksploracjach, pobierając dane i
zastępując poprzednio wprowadzone zmiany, usuwając dane lub konwertując dane
dynamiczne na statyczne, aby zapobiec przyszłym aktualizacjom serwerów IBM Cognos
Business Intelligence lub IBM Cognos TM1.
Niezależnie od wykorzystywanej aplikacji IBM Cognos Office w raportach, eksploracjach lub
analizach można wykonać następujące czynności:
v odświeżyć dane
v czyszczenie treści komórek
v konwersja danych dynamicznych na statyczne
Podczas pracy z danymi z serwera IBM Cognos TM1 można również zastosować zapis
wsteczny danych do kostki danych TM1.

Odświeżanie danych w skoroszytach IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Jeżeli zmienią się dane pakietu lub dane źródłowe używane przez raport, można je odświeżyć,
aby mieć pewność, że podczas pracy będzie używana najnowsza wersja.

Procedura
Istnieje możliwość odświeżenia całego skoroszytu, arkusza lub tylko komórek formuł:
v Aby zaktualizować cały skoroszyt, na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk
Odśwież wszystkie dane.
Wszystkie arkusze, w tym tabele przestawne, listy i formuły bazujące na komórkach, są
aktualizowane o najbardziej aktualne dane.
v W celu odświeżenia tylko bieżącego arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną
komórkę w arkuszu, kliknij opcję IBM Cognos Analysis i polecenie Odśwież, a następnie
kliknij opcję Odśwież arkusz.
v Aby odświeżyć tylko komórki formuł, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub
zakres komórek, kliknij opcję IBM Cognos Analysis i polecenie Odśwież, a następnie
kliknij opcję Odśwież zaznaczone komórki formuł.

Czyszczenie treści komórek
Istnieje możliwość wyczyszczenia danych w komórkach eksploracji, analizy opartej na
komórkach lub widoku Flex.
Wyczyszczone komórki pozostają w arkuszu jako puste komórki. Formaty, takie jak formaty
liczb, formaty warunkowe i ramki, są zachowywane.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Można wyczyścić komórki przed zapisaniem raportu, tak aby
v odbiorcy raportu odświeżyli dane w celu uzyskania najnowszych zmian ze źródła danych
v odbiorcy raportu zostali uwierzytelnieni, zanim będą mogli wyświetlić treść raportu
Wskazówka: Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Wyczyść wszystkie
dane

.

Można również zautomatyzować to zadanie, stosując metodę ClearAllData. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz: “ClearAllData” na stronie 116.
Czyszczenie treści nie przerywa odsyłacza do źródeł danych. Ze względu na sposób
otwierania przez nowsze wersje programu Microsoft Excel, takie jak Excel 2007 czy Excel
2010 skoroszytów otworzonych w programie Excel 2003, niektóre wartości są widoczne w
publikowanym i czyszczonym skoroszycie Excel 2003 po jego otwarciu w programie Excel
2007 lub 2010. W programie Excel 2003 użytkownik otwiera wyczyszczony skoroszyt, który
taki pozostaje do czasu ręcznego odświeżenia danych. W programie Excel 2007 lub 2010
użytkownik otwiera wyczyszczony skoroszyt utworzony w wersji Excel 2003, co wywołuje
odświeżenie danych. Otwarcie skoroszytu w nowszej wersji programu Microsoft Excel
powoduje ponowne przeliczanie, w tym odświeżanie danych IBM Cognos. Dane są
uwierzytelniane z zastosowaniem referencji użytkownika, który otwiera skoroszyt.
Można odświeżyć zawartość z zastosowaniem bieżących danych ze składnicy treści i
kontynuować pracę z zastosowaniem tabeli przestawnej, listy lub analizy.
Informacje o raportach lub wyczyszczonej treści w IBM Cognos for Microsoft Office
znajdują się w Podręczniku użytkownika IBM Cognos for Microsoft Office.

Konwersja danych dynamicznych na statyczne
Jeśli modyfikowany jest raport, analiza lub tabela przestawna, które nie mają być
aktualizowane przez zmiany ze składnicy treści, można przekonwertować dynamiczne
elementy danych na statyczne poprzez odłączenie od źródła danych.
Wskazówka: Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Konwertuj na
statyczne

.

Podczas konwersji danych dynamicznych na statyczne w programie Excel wszelkie
informacje związane z zapytaniami, takie jak obliczenia i filtry, są usuwane z dokumentu
Microsoft Office, natomiast wartości danych są zachowywane.

Publikowanie arkusza eksploracji w IBM Cognos Connection
Umożliwia opublikowanie skoroszytu z obsługą IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel w
portalu IBM Cognos Connection w celu udostępnienia ich innym użytkownikom w
bezpieczny sposób zarządzany centralnie. Użytkownicy mogą odświeżyć dane na podstawie
swoich uprawnień do uwierzytelniania użytkownika w IBM Cognos Business Intelligence.
Można również zautomatyzować to zadanie, stosując metodę Publish. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz: “Publish” na stronie 117.
Użytkownicy IBM Cognos BI, którzy nie mają zainstalowanego programu IBM Cognos
Office, mogą nadal wyświetlać dokument i jego treść, ale nie mogą odświeżać danych ani
aktualizować treści.
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Zanim rozpoczniesz
Przed opublikowaniem arkusz eksploracji jest zapisywany w pliku tymczasowym.

Procedura
1. Otwórz arkusz eksploracji.
2. Zdecyduj, czy zapisać dokument z najnowszymi danymi:
v Aby zapisać dokument z najbardziej aktualnymi danymi, na pasku narzędzi IBM
.
Cognos, kliknij ikonę Odśwież wszystkie dane
v Aby zapisać dokument jako szablon bez danych, na pasku narzędzi IBM Cognos Office
kliknij ikonę Wyczyść wszystkie dane

.

.
3. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij ikonę Publikuj
4. Jeśli pojawi się pytanie, kliknij własną przestrzeń nazw i wprowadź nazwę użytkownika
oraz hasło.
5. W polu Szukaj w kliknij serwer IBM Cognos BI, w którym użytkownik chce
opublikować dokument.
6. Wybierz typ folderu, w którym ma zostać zapisany dokument.
v Aby zapisać dokument w folderach publicznych, kliknij Foldery publiczne.
v Aby zapisać dokument w treści, kliknij Moje foldery.
7. W polu Nazwa wprowadź nazwę dokumentu.
8. Wprowadź opis dla dokumentu w polu Opis zgodnie z zapotrzebowaniem.
9. Kliknij opcję Publikuj.

Wyniki
Aktywny arkusz eksploracji zostanie opublikowany w portalu IBM Cognos Connection.

Otwieranie, zapisywanie i pobieranie skoroszytów Microsoft
Excel
Użytkownik ma dostęp do istniejących skoroszytów, jakie chce zaktualizować, korzystając z
treści IBM Cognos Business Intelligence lub TM1. Sytuacja biznesowa firmy mogła się
zmienić i użytkownik chce zastosować różne scenariusze biznesowe. Aby odświeżyć dane lub
dokonać rozszerzeń, można pobrać opublikowane skoroszyty Microsoft Excel lub otworzyć
dokumenty lokalne. Następnie korzystając z programu Microsoft Excel, można wprowadzić
zmiany.
Ustawienia właściwości niestandardowych określonych we wcześniejszych wersjach
skoroszytów IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel będą nowymi ustawieniami w oknie
dialogowym Opcje. Na przykład gdy otwarta zostanie wcześniejsza wersja dokumentu z
obsługą IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, adres bramy systemu IBM Cognos BI lub
TM1 zostanie wyświetlony na liście adresów w sekcji Systemy IBM Cognos, o ile nie został
on już zdefiniowany we właściwościach niestandardowych.

Otwieranie i zapisywanie raportu lokalnie z portalu IBM Cognos
Connection
Utworzone przez siebie raporty można przechowywać lub modyfikować na serwerze IBM
Cognos BI. Można je również otworzyć i zapisać na swoim komputerze. Jest to przydatne,
jeśli należy wysłać raport do autora, który pracuje w innym środowisku, bądź zapisać go w
katalogu sterowanym kodem źródłowym w sieci lokalnej lub na dysku lokalnym.
Rozdział 6. Udostępnianie analizy
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Logiczny sposób uporządkowania i oznaczenia folderów w IBM Cognos Connection ułatwia
zlokalizowanie raportów. Pozycje zawarte w Folderach publicznych dotyczą wielu
użytkowników i mogą być przez nich przeglądane. Można uzyskać dostęp do pozycji
zawartych w Moich folderach tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany.
Jeśli użytkownik pracuje w IBM Cognos Connection, można również pobrać dokument
Microsoft i otworzyć go w aplikacji, w której został utworzony.

Zanim rozpoczniesz
Aby utworzyć pozycje, należy mieć dostęp do folderu z prawem do zapisu.

Procedura
1. Na pasku narzędzi IBM Cognos Office kliknij przycisk Otwórz
.
2. W polu Szukaj w wybierz serwer IBM Cognos BI zawierający żądany raport.
3. Wybierz typ folderu, w którym zapisany jest raport:
v Aby wyświetlić treść w folderach publicznych, kliknij Foldery publiczne.
v Aby wyświetlić tylko własną treść, kliknij Moje foldery.
4. Kliknij żądany raport, a następnie - opcję Otwórz.

Wyniki
Raport pojawia się w skoroszycie, na slajdzie lub w dokumencie. Można wprowadzać zmiany
i operować danymi, a także publikować je w portalu IBM Cognos Connection w celu ich
udostępnienia.

Pobieranie skoroszytu z portalu IBM Cognos Connection
Skoroszyt Microsoft Excel można pobrać z portalu IBM Cognos Connection, jeśli został on
opublikowany w jednej z aplikacji IBM Cognos Office, np. IBM Cognos for Microsoft Excel.
Można pobrać dokumenty utworzone w programach Excel, PowerPoint i Word. Pobranie jest
domyślną czynnością dla każdego dokumentu Microsoft Office.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją IBM Cognos BI - Podręcznik
administrowania i zabezpieczeń.

Zanim rozpoczniesz
Aby uzyskać dostęp do dokumentów Microsoft Office w IBM Cognos Connection, należy
posiadać uprawnienia do odczytu i przeglądania.

Procedura
1. Zlokalizuj skoroszyt, który ma zostać otwarty w IBM Cognos Connection.
2. Kliknij opcję Więcej na pasku narzędzi czynności obok dokumentu, który ma zostać
pobrany.
Otwiera się strona Czynności IBM Cognos Connection.
3. W przypadku skoroszytu Microsoft Office kliknij ikonę Wyświetl najnowszy dokument
.
w Excel
Zostanie wyświetlone okno Pobieranie pliku.
4. Kliknij opcję Zapisz i postępuj zgodnie z wyświetlanymi pytaniami.
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Przed użyciem skoroszytu w aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel należy
go zapisać. Skoroszyt otwiera się w aplikacji, której użyto do jego utworzenia.

Wyniki
Można teraz wykonać te same czynności, jakie użytkownik wykonałby dla dowolnego
skoroszytu.

Wykonywanie eksploracji w Report Studio, Analysis Studio lub Cognos
Workspace Advanced
Aby tworzyć zaawansowane raporty i szczegółowe analizy, można uruchomić własną
eksplorację w Report Studio, Analysis Studio lub Cognos Workspace Advanced.
W Report Studio oraz Cognos Workspace Advanced można przeglądać zarówno listy, jak i
tabele przestawne. W Analysis Studio można przeglądać tylko tabele przestawne.
Jeśli tabela przestawna lub lista zawiera niestandardowe filtry zdefiniowane w IBM Cognos
for Microsoft Excel za pomocą źródła danych wielowymiarowych, filtry te są rozpoznawane
jako wyrażenia mnogościowe po otwarciu w Report Studio lub Analysis Studio. Aby
edytować filtry w studiu, należy edytować je jako wyrażenia mnogościowe. Można tego
dokonać za pomocą edytora wyrażeń w odpowiednim studiu. Aby uzyskać więcej informacji
na temat wyrażeń mnogościowych, zapoznaj się z określonym podręcznikiem użytkownika
studia.

Zanim rozpoczniesz
Aby opcja ta była dostępna dla użytkownika, administrator systemu musi nadać mu
uprawnienia niezbędne do uruchamiania raportów w Report Studio, Analysis Studio lub
Cognos Workspace Advanced.

Procedura
1. Utwórz i zapisz własny arkusz eksploracji.
2. Zadecyduj, czy uruchomić raport w Report Studio, Analysis Studio czy Cognos
Workspace Advanced.
v Aby przeglądać własny arkusz eksploracji w Report Studio, na pasku eksploracji
.
kliknij opcję Otwórz raport w Report Studio
Arkusz eksploracji zostaje wyświetlony w Report Studio.
v Aby przeglądać własny arkusz eksploracji w Analysis Studio, na pasku eksploracji
.
kliknij opcję Otwórz raport w Analysis Studio
Arkusz eksploracji (wraz z filtrami kontekstowymi) zostaje wyświetlony w Analysis
Studio.
v Aby przeglądać własny arkusz eksploracji w Cognos Workspace Advanced, na pasku
.
eksploracji kliknij opcję Otwórz raport w Cognos Workspace Advanced
Arkusz eksploracji (wraz z filtrami kontekstowymi) zostaje wyświetlony w Cognos
Workspace Advanced.

Wyniki
Arkusz eksploracji zostanie wyświetlony w wybranej aplikacji.

Rozdział 6. Udostępnianie analizy
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Publikowanie eksploracji w IBM Cognos Connection
Publikowanie własnej tabeli przestawnej lub eksploracji listy w programie IBM Cognos
Connection w celu udostępnienia jej innym użytkownikom.
W IBM Cognos Connection publikowana jest wyłącznie eksploracja w arkuszu, który jest
obecnie aktywny.

Zanim rozpoczniesz
Twój administrator systemu musi najpierw nadać Ci uprawnienia do publikowania raportów
w IBM Cognos Connection.

Procedura
1. Utwórz i zapisz własny arkusz eksploracji.
2. Na pasku eksploracji kliknij przycisk Opublikuj w Cognos Connection
Pojawi się okno dialogowe Publikuj.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę.
Nazwą domyślną jest nazwa zapisanego skoroszytu.
4. W polu Opis wpisz opis dla raportu i kliknij opcję Opublikuj.

Wyniki
Eksploracja jest zapisywana w portalu IBM Cognos Connection.
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Rozdział 7. Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze IBM
Cognos TM1
Gdy administrator serwera Cognos TM1 roześle plan ogólnokorporacyjny, użytkownik,
korzystając z programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, może utworzyć
eksplorację, pozwalającą na przeglądanie, analizowanie i aktualizowanie tej części planu,
która została mu przypisana.
Użycie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ze źródłami danych IBM Cognos TM1
umożliwia wykonanie następujących zadań:
v Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych z zastosowaniem drzewa hierarchicznego
opartego na wymiarze w celu wybrania elementów.
v Tworzenie tabeli przestawnej poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pełnego widoku
Cognos TM1 do arkusza Excel.
v Definiowanie podzbiorów.
v Wprowadzanie i zapis wsteczny wartości w kostkach Cognos TM1.
v Drążenie, przestawianie, zaznaczanie i filtrowanie danych.
v Budowanie wykresów z danych kostki.
v Wyświetlanie i edycja danych w sformatowanych raportach Excel.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel umożliwia dostęp do funkcji Microsoft Excel z
zastosowaniem danych Cognos TM1. Można na przykład zastosować formatowanie Excel w
celu udoskonalenia raportów tabeli przestawnej. Dodatkowe możliwości pozwalają na
ustalenie statusu komórki w oparciu o jej kolor.

Edytowanie danych w arkuszu eksploracji
W arkuszu eksploracji można edytować wartości bezpośrednio w komórkach-liściach i,
korzystając z funkcji rozmieszczania danych, rozdzielać wartości numeryczne.

Edytowanie danych w komórkach arkusza eksploracji
Dane w komórkach-liściach arkusza eksploracji mogą edytować użytkownicy z dostępem do
tych komórek z prawem zapisu. W interfejsie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel komórki do możliwością zapisu są identyfikowane na podstawie specjalnego formatu
komórek, który można skonfigurować.

Procedura
1. Aby edytować wartość w komórce, kliknij komórkę i wpisz nową wartość.
2. Po wprowadzeniu nowej wartości naciśnij Enter lub kliknij inną komórkę.
Nowa wartość jest wyświetlana na niebiesko i zapisana czcionką pogrubioną, co oznacza,
że komórka zawiera nową wartość. Zmienione dane należy przesłać na serwer IBM
Cognos TM1, aby stały się obowiązujące.
3. W celu zapisania zmian na serwerze Cognos TM1 kliknij ikonę Zatwierdź zmienione
wartości

.

Wyniki
Po przesłaniu zmian w arkuszu eksploracji zaktualizowane wartości są wyświetlane jako
zapisane zwykłą czcionką, co oznacza, że zmiany zostały zapisane.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Rozmieszczanie danych
Aplikacja IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oferuje szeroki wachlarz wstępnie
zdefiniowanych funkcji rozmieszczania danych, pozwalających na dystrybucję danych
numerycznych w komórkach arkusza. Można na przykład użyć rozmieszczania danych w celu
równomiernego rozłożenia wartości w określonym zakresie komórek lub zwiększyć wszystkie
wartości w zakresie o określoną wartość procentową.
Funkcja rozmieszczania danych jest dostępna w przeglądarce kostek, przeglądarce
In-Spreadsheet Browser oraz w arkuszach przekrojów. Po kliknięciu komórki prawym
przyciskiem myszy w dowolnym z tych obszarów w menu podręcznym wyświetlana jest
opcja Rozmieszczenie danych umożliwiająca wybór metody rozmieszczania danych.
Funkcji rozmieszczania danych nie można używać w przypadku pracy w trybie aktualizacji
wsadowych. Próba rozmieszczenia danych w przeglądarce kostek lub w przeglądarce
In-Spreadsheet Browser podczas pracy w trybie aktualizacji wsadowych spowoduje
wyświetlenie błędu. Podczas próby rozmieszczenia danych w przekroju w trybie aktualizacji
wsadowych operacja rozmieszczania nie zostanie wykonana.

Metoda rozmieszczenia proporcjonalnego
Metoda Rozmieszczenie proporcjonalne powoduje dystrybucję określonej wartości w
komórkach proporcjonalnie do istniejących wartości komórki.
Rozważmy na przykład widok, w którym wartości dla obszaru Argentyna w miesiącach
Styczeń, Luty i Marzec wynoszą odpowiednio 10, 30 i 60.
Suma tych wartości wynosi 100, przy czym wartość w komórce Styczeń stanowi 10% sumy,
wartość w komórce Luty 30%, a wartość w komórce Marzec 60%.
Rozmieszczenie proporcjonalne wartości 300 w tych komórkach i wybranie działania Zastąp
dla aktualizacji wywoła następujące wyniki.
v Komórka Styczeń zawiera wartość 30, co stanowi 10% z 300
v Komórka Luty zawiera wartość 90, co stanowi 30% z 300
v Komórka Marzec zawiera wartość 180, co stanowi 60% z 300
Wartości te stanowią proporcjonalne odpowiedniki dla wartości kostki istniejących przed
zastosowaniem rozmieszczania danych.

Metoda równego rozmieszczenia
Metoda Równe rozmieszczenie powoduje dystrybucję określonej wartości w komórkach
widoku w sposób równy.
Rozważmy na przykład widok, w którym wybrano zakres 12 komórek.
Równe rozmieszczenie wartości 60 w tych komórkach i zaznaczenie działania Dodaj dla
aktualizacji spowoduje, że wartość zostanie równo rozmieszczona w całym zakresie i dodana
do istniejących wartości komórek. W wyniku tego każda wartość komórki będzie zwiększona
o 5 (60/12=5).
Wprowadzona wartość jest rozmieszczana równo w określonych kierunkach lub w wybranym
zakresie komórek.
Jeśli metoda Równe rozmieszczenie zostanie zastosowana do pojedynczej komórki
skonsolidowanej bez określenia kierunku rozmieszczania, wartość rozmieszczana będzie
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rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie liście komórki skonsolidowanej.

Metoda powtarzania
Metoda Powtarzanie powoduje powtórzenie określonej wartości w komórkach widoku.
Wprowadzona wartość jest powtarzana w określonych kierunkach lub w wybranym zakresie
komórek. Jeśli metoda Powtarzanie zostanie zastosowana do pojedynczej komórki
skonsolidowanej bez określenia kierunku rozmieszczania, wartość rozmieszczana będzie
rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie liście komórki skonsolidowanej.

Metoda zmiany procentowej
Metoda Zmiana procentowa powoduje pomnożenie bieżących wartości komórek przez
określoną wartość procentową. Wynik mnożenia może zastąpić istniejące wartości komórek,
zostać do nich dodany lub od nich odjęty.
Zastosowanie metody Zmiana procentowa w komórkach i wybranie w polu Zmiana %
wartości 10 spowoduje, że system pomnoży wartość w każdej komórce przez 10% (lub 0,10).
W przypadku wybrania działania dodania wynik mnożenia zostanie dodany do istniejących
wartości komórek. W wyniku tego każda wartość komórki będzie zwiększona o 10. Zmiana
procentowa zostanie zastosowana w określonych kierunkach lub w wybranym zakresie
komórek.

Metoda linii prostej
Metoda rozmieszczania danych Linia prosta powoduje wypełnienie komórek kostki na
podstawie interpolacji liniowej pomiędzy dwoma określonymi punktami końcowymi.
Wymaga podania wartości początkowej i końcowej.
Przykładowo dla wartości początkowej 100 i wartości końcowej 200 wybranie tej opcji
spowoduje wypełnienie komórek pośrednich wartościami w regularnych odstępach pomiędzy
dwoma punktami końcowymi.
W razie konieczności należy wybrać opcję rozszerzenia, aby określić kierunek
rozmieszczania danych. Rozmieszczanie metodą linii prostej można zastosować tylko w
pojedynczych wierszach lub komórkach; metoda ta nie ma zastosowania w obszarach
prostokątnych.
Tabela 4. Opcje metody Linia prosta
Kierunek

Wynik

Poziomo

Komórki zapełniane są w poziomie w całym wierszu, od którego
zainicjowano rozmieszczanie.

Pionowo

Komórki zapełniane są w pionie w całej kolumnie, od której
zainicjowano rozmieszczanie.

W prawo

Zapełniane są komórki na prawo od punktu wstawiania, w wierszu, od
którego zainicjowano rozmieszczanie.

W lewo

Zapełniane są komórki na lewo od punktu wstawiania, w wierszu, od
którego zainicjowano rozmieszczanie.

W dół

Zapełniane są komórki poniżej punktu wstawiania, w kolumnie, od
której zainicjowano rozmieszczanie.
Rozdział 7. Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze IBM Cognos TM1
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Tabela 4. Opcje metody Linia prosta (kontynuacja)
Kierunek

Wynik

W górę

Zapełniane są komórki powyżej punktu wstawiania, w kolumnie, od
której zainicjowano rozmieszczanie.

Metoda wzrostu procentowego
Metoda Wzrost % akceptuje wartość początkową i procent wzrostu. Użycie wartości
początkowej jako punktu startowego i zastosowanie tej metody spowoduje sekwencyjne
zwiększenie wszystkich wartości w zakresie o określony procent wzrostu.
W razie konieczności należy wybrać opcję rozszerzenia, aby określić kierunek
rozmieszczania danych. Rozmieszczanie metodą wzrostu procentowego można zastosować w
pojedynczych wierszach lub komórkach; metoda ta nie ma zastosowania w obszarach
prostokątnych.
Tabela 5. Opcje metody Wzrost %
Kierunek

Wynik

Poziomo

Komórki zapełniane są w poziomie w całym wierszu, od którego
zainicjowano rozmieszczanie.

Pionowo

Komórki zapełniane są w pionie w całej kolumnie, od której
zainicjowano rozmieszczanie.

W prawo

Zapełniane są komórki na prawo od punktu wstawiania, w
wierszu, od którego zainicjowano rozmieszczanie.

W lewo

Zapełniane są komórki na lewo od punktu wstawiania, w wierszu,
od którego zainicjowano rozmieszczanie.

W dół

Zapełniane są komórki poniżej punktu wstawiania, w kolumnie,
od której zainicjowano rozmieszczanie.

W górę

Zapełniane są komórki powyżej punktu wstawiania, w kolumnie,
od której zainicjowano rozmieszczanie.

Metoda rozmieszczenia względnego proporcjonalnego
Metoda Rozmieszczanie względne proporcjonalne powoduje rozmieszczenie wartości w
liściach konsolidacji proporcjonalnie do liści komórki odniesienia. Komórka odniesienia
może znajdować się w kostce, od której inicjowane jest rozmieszczanie lub w osobnej kostce.
Komórka odniesienia musi jednak współużytkować te same konsolidacje co komórka, od
której inicjowane jest rozmieszczanie.

Metoda względnej korekty procentowej
Metoda Względna korekta procentowa powoduje rozmieszczenie wartości w liściach
(obiektach potomnych) konsolidacji poprzez zastosowanie korekty procentowej w liściach
komórki odniesienia.
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Metoda ta powoduje zwiększenie wartości w liściach komórki odniesienia o wartość
procentową określoną przez użytkownika. Wartości wynikowe są następnie rozmieszczane w
liściach konsolidacji, od której zainicjowano rozmieszczanie.
Komórka odniesienia może znajdować się w kostce, od której inicjowane jest rozmieszczanie
lub w osobnej kostce. Komórka odniesienia musi jednak współużytkować te same
konsolidacje co komórka, od której inicjowane jest rozmieszczanie.

Metoda powtarzania liści
Metoda Powtórz liście powoduje skopiowanie określonej wartości do liści konsolidacji.
Zastosowanie tej metody umożliwia skopiowanie wartości do wszystkich liści konsolidacji
lub tylko do liści, które zawierają już wartości niezerowe.
Załóżmy na przykład, że istnieje kilka liści Rok, Argentyna, które zawierają wartości.
Zastosowanie metody Powtórz liście do skopiowania wartości 400 w liściach komórki Rok,
Argentyna wypełnionych już wartościami niezerowymi spowoduje skopiowanie wartości 400
do wszystkich liści, które zawierają wartości niezerowe.
Zainicjowanie metody powtarzania liści od komórki identyfikowanej przez więcej niż jeden
element skonsolidowany spowoduje, że określona wartość zostanie skopiowana do
wszystkich liści powiązanych z daną komórką.
W poniższej tabeli przedstawiono opcje dotyczące metody Powtórz liście.
Tabela 6. Opcje metody Powtórz liście
Opcja

Opis

Zapełnione komórki liścia

Określona wartość jest kopiowana tylko do komórek-liści
zawierających wartości niezerowe.

Wszystkie komórki liści

Określona wartość jest kopiowana do wszystkich komórek-liści
niezależnie od wartości, jakie zawierają.

Metoda zrównania liści rozmieszczenia
Metoda Zrównanie liści rozmieszczenia powoduje dystrybucję określonej wartości
równomiernie we wszystkich liściach komórki skonsolidowanej. Zastosowanie tej metody
umożliwia dystrybucję wartości do wszystkich liści konsolidacji lub tylko do liści, które
zawierają już wartości niezerowe.
Zainicjowanie metody zrównania liści rozmieszczenia od komórki identyfikowanej przez
więcej niż jeden element skonsolidowany spowoduje, że określona wartość zostanie
rozdzielona do wszystkich liści powiązanych z daną komórką.
W poniższej tabeli przedstawiono opcje dotyczące metody Zrównanie liści rozmieszczenia.
Tabela 7. Opcje metody Zrównanie liści rozmieszczenia
Wartość

Opis

Zapełnione komórki liścia

Określona wartość jest kopiowana tylko do komórek-liści
zawierających wartości niezerowe.
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Tabela 7. Opcje metody Zrównanie liści rozmieszczenia (kontynuacja)
Wartość

Opis

Wszystkie komórki liści

Określona wartość jest kopiowana do wszystkich komórek-liści
niezależnie od wartości, jakie zawierają.

Metoda czyszczenia
Metoda Czyszczenie powoduje wyczyszczenie wartości w komórkach widoku. Metodę tę
można zastosować do komórek-liści lub do komórek skonsolidowanych. W przypadku
zastosowania metody czyszczenia w komórce skonsolidowanej wszystkie liście konsolidacji
zostaną ustawione na wartość zerową.
Zainicjowanie metody czyszczenia z wybranej komórki i rozszerzenie rozmieszczania w dół
spowoduje, że liście wszystkich konsolidacji poniżej punktu wstawiania zostaną
wyczyszczone. Jeśli do wyczyszczenia zostanie wybrana pojedyncza komórka, konieczne
będzie określenie kierunków czyszczenia komórek. Przykładowo, aby wyczyścić wszystkie
komórki powyżej i na lewo od wybranej komórki, należy wybrać opcje W lewo i W górę.
Aby wyczyścić wszystkie komórki w widoku, należy wybrać wszystkie kierunki (W lewo, W
prawo, W górę i W dół).

Zastosowanie rozmieszczania danych w arkuszu eksploracji
Korzystając z rozmieszczania danych można wprowadzać lub edytować dane numeryczne w
arkuszu eksploracji poprzez zastosowanie wstępnie zdefiniowanej metody dystrybucji
nazywanej metodą rozmieszczania danych. Można na przykład równomiernie rozłożyć
wartości w określonym zakresie komórek lub zwiększyć wszystkie wartości w zakresie o
wartość procentową.
Wskazówka: Aby zastosować rozmieszczenie proporcjonalne dla wartości wejściowych,
wprowadź wartość pozycji skonsolidowanej.

Procedura
1. Zaznacz komórkę lub zakres, od którego chcesz zapoczątkować rozmieszczanie danych.
Rozmieszczanie można rozpocząć od pojedynczej komórki lub pojedynczego zakresu
liniowego komórek. Nie ma możliwości zainicjowania rozmieszczania z nieciągłego
zakresu komórek, ani rozmieszczania danych w wielu osobno zaznaczonych komórkach
lub zakresach arkusza. Aby rozmieścić dane w eksploracji lub widoku Flex, konieczne
jest zaznaczenie liniowego zakresu komórek w wierszu lub kolumnie.
2. W celu wybrania metody rozmieszczania danych Kliknij prawym przyciskiem myszy
komórkę lub zakres, kliknij IBM Cognos Analysis i polecenie Rozmieść, a następnie w
menu Rozmieść kliknij dowolną metodę rozmieszczania danych.
3. Podaj wymagane wartości. W większości metod rozmieszczania danych należy podać
jedynie wartość, jaka ma zostać rozmieszczona. Na przykład, korzystając z metody
Równe rozmieszczenie należy wprowadzić jedną wartość. W kilku metodach
rozmieszczania konieczne jest podanie wartości dodatkowych. Na przykład w metodzie
Linia prosta należy podać wartość początkową i wartość końcową.
4. Wybierz kierunki, aby rozszerzyć rozmieszczanie. Jeśli rozmieszczanie zaczyna się od
pojedynczej komórki, należy określić kierunki rozszerzenia rozmieszczania stosowne dla
punktu wstawienia. Komórka od której inicjowane jest rozmieszczanie danych zawsze
jest uwzględniana w procesie. Niektóre metody rozmieszczania danych umożliwiają
rozszerzenie rozmieszczania w wielu kierunkach. W przypadku tych metod w postaci pól
wyboru wyświetlane są opcję Rozszerz, których dowolną kombinację można zastosować.
Na przykład opcje Rozszerz mogą obejmować rozmieszczanie we wszystkich komórkach
powyżej i po prawej stronie punktu wstawiania. Pozostałe metody rozmieszczania danych

76

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

umożliwiają rozszerzenie rozmieszczania w jednym kierunku. W przypadku tych metod
opcje Rozszerz są wyświetlane jako przyciski, które można dowolnie wybierać. W
przypadku inicjowania rozmieszczania z wybranego zakresu komórek opcje Rozszerz są
wyłączone, a rozmieszczanie obejmuje wybrany zakres.
5. Zaznacz opcję Czynność aktualizacji. Czynność aktualizacji określa, czy rozmieszczane
wartości powinny zastępować istniejące wartości komórek, zostać do nich dodane czy też
od nich odjęte.
6. W przypadku metod Rozmieszczenie względne proporcjonalne oraz Względna korekta
procentowa konieczne jest podanie komórki odniesienia dla operacji rozmieszczania.

Składnia rozmieszczania danych
Istnieje możliwość zastosowania większości metod rozmieszczania danych w specjalnej
składni wprowadzanej bezpośrednio w komórkach przeglądarki kostek, przeglądarki
In-Spreadsheet Browser oraz arkuszy przekrojów. Składnia umożliwia również stosowanie i
zwalnianie wstrzymań.
Składni rozmieszczania danych nie można zastosować w następujących metodach:
Rozmieszczenie względne proporcjonalne, Względna korekta procentowa, Powtórz liście oraz
Zrównanie liści rozmieszczenia. W celu zastosowania tych metod konieczne jest użycie
interfejsu użytkownika. Interfejsu użytkownika należy również użyć w przypadku
rozmieszczania w wybranym zakresie komórek.
Każde wyrażenie składni rozmieszczania danych składa się z kodu metody, działania danych
(opcjonalnie), wskaźników kierunków oraz parametrów metody.
Przykład: s+<>100
Kod metody to s, działanie danych to +, wskaźniki kierunków to <>, a parametr metody to
100.
Kod metody to jedno- lub dwuznakowy kod określający metodę rozmieszczania danych.
Przykładowo S to kod metody Równe rozmieszczenie. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz: “Rozmieszczanie danych — tabela referencyjna” na stronie 78.
Działanie danych określa, czy rozmieszczane wartości powinny zastępować istniejące
wartości komórek, zostać do nich dodane czy też od nich odjęte.
v Zastąp — jeśli działanie nie zostanie określone, istniejące wartości komórki będą
zastępowane przez rozmieszczane wartości.
v Dodaj — znak plusa (+) powoduje dodanie rozmieszczanych wartości do istniejących
wartości komórki.
v Odejmij — znak tyldy (~) powoduje odjęcie rozmieszczanych wartości od istniejących
wartości komórki.
Wskaźniki kierunków określają kierunek rozmieszczenie danych w odniesieniu do punktu
wstawiania. Komórka, od której inicjowane jest rozmieszczanie danych, zawsze jest
uwzględniana w procesie. W wyrażeniu można zastosować dowolną kombinację wskaźników
kierunku.
v Znak kreski pionowej ( | ) — powoduje rozmieszczenie wartości poniżej punktu
wstawiania.
v Znak karetki ( ^ ) — powoduje rozmieszczenie wartości poniżej punktu wstawiania.
v Strzałka w prawo ( > ) — powoduje rozmieszczenie wartości po prawej stronie punktu
wstawiania.
v Strzałka w lewo ( < ) — powoduje rozmieszczenie wartości po lewej stronie punktu
wstawiania.
Rozdział 7. Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze IBM Cognos TM1
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Parametry metody to wszystkie parametry wymagane do wykonania określonej metody
rozmieszczania. Większość metod wymaga tylko jednego parametru określającego wartość do
rozmieszczenia. Parametry wymagane dla danej metody rozmieszczania zostały opisane w
sekcji “Rozmieszczanie danych — tabela referencyjna”.

Rozmieszczanie danych — tabela referencyjna
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wszystkich metod
rozmieszczania, jakie można zastosować dla składni rozmieszczania danych.
Tabela 8. Metody rozmieszczania
Metoda
rozmieszczania
danych
Rozmieszczenie
proporcjonalne

Kod
O

Parametry
wymagane dla
metody

Działanie
danych
(opcja) *

Przykład

Wartość do
rozmieszczenia

+, ~

P<>100
Powoduje
proporcjonalne
rozmieszczenie wartości
100 we wszystkich
komórkach-liściach
wiersza wstawiania i
zastąpienie istniejących
wartości komórki.

Równe
rozmieszczenie

S

Wartość do
rozmieszczenia

+, ~

S+|^200
Powoduje równe
rozmieszczenie wartości
200 we wszystkich
komórkach-liściach w
kolumnie wstawiania i
dodanie produktu
rozmieszczenia do
istniejących wartości
komórki.

Powtarzanie

R

Wartość do
rozmieszczenia

+, ~

R~<50
Powoduje odjęcie
wartości 50 ze
wszystkich komórek-liści
po lewej stronie punktu
wstawiania.

Zmiana
procentowa

P%

Wartość procentowa +, ~

P<>10
Powoduje zastosowanie
zmiany procentowej o
wartości 10% we
wszystkich
komórkach-liściach w
widoku, dodanie
produktu do istniejących
wartości komórki i
zwiększenie wartości
wszystkich liści w
widoku o 10%.
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Tabela 8. Metody rozmieszczania (kontynuacja)
Metoda
rozmieszczania
danych

Kod

Linia prosta **

SL

Wzrost % **

Czyszczenie

GR

C

Parametry
wymagane dla
metody

Działanie
danych
(opcja) *

Przykład

Wartość
początkowa i
wartość końcowa

+, ~

SL>100:200

Wartość
początkowa i
procent wzrostu

+, ~

N/D

N/D

Powoduje zastąpienie
wszystkich wartości
liścia po prawej stronie
punktu wstawiania przez
wartość początkową 100
i wartość końcową 200.
GR|300:25
Powoduje zastosowanie
procentu wzrostu 25% do
wartości początkowej
300 i zastąpienie
wszystkich wartości
liścia poniżej punktu
wstawiania.
C|^<>
Powoduje wyczyszczenie
wartości we wszystkich
komórkach w widoku.

Wstrzymanie liścia H

N/D

N/D

H<>
Powoduje wstrzymanie
wszystkich komórek-liści
w wierszu wstawiania.

Zwolnienie
wstrzymań liści

RH

N/D

N/D

RH<>
Powoduje zwolnienie
wszystkich wstrzymań
liści w wierszu
wstawiania.

Wstrzymanie
konsolidacji

HC

N/D

N/D

HC<>
Powoduje wstrzymanie
wszystkich
skonsolidowanych
komórek w wierszu
wstawiania.

Zwolnienie
wstrzymań
konsolidacji

RC

N/D

N/D

RC<>
Powoduje zwolnienie
wszystkich wstrzymań
komórek
skonsolidowanych w
wierszu wstawiania.
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Tabela 8. Metody rozmieszczania (kontynuacja)
Metoda
rozmieszczania
danych
Zwolnienie
wszystkich
wstrzymań

Kod

Parametry
wymagane dla
metody

Działanie
danych
(opcja) *

Przykład

RA

N/D

N/D

RA<>
Powoduje zwolnienie
wszystkich wstrzymań
komórek w wierszu
wstawiania.

Wskaźniki kierunku dla wszystkich elementów to: |, ^, <, >
* Domyślne działanie danych to Zastąp. W składni rozmieszczania znak tyldy (~) służy do
oznaczania działania danych Odejmij, a znak plusa (+) do oznaczania działania danych Dodaj.
** Metody Linia prosta i Wzrost % można stosować dla pojedynczego wiersza lub kolumny,
nie mają one jednak zastosowania w obszarach prostokątnych. Można stosować kombinacje
kierunków w górę i w dół (^ |) lub w lewo i w prawo (< >), które są jedynymi kombinacjami
dozwolonymi dla tych metod rozmieszczania.

Dodawanie i wyświetlanie komentarzy w komórkach
Komentarze pozwalają przedstawić poziom istotności wartości komórki. Na przykład,
określenie, dlaczego istnieje duża rozbieżność pomiędzy przychodem z prognozy i
przychodem rzeczywistym dla danego produktu. Użytkownik może wyświetlać wszystkie
komentarze dodane do komórki. Komentarze można tworzyć, wyświetlać, aktualizować lub
usuwać, korzystając z okna Adnotacje.
Umieść wskaźnik myszy nad komórką z adnotacją, aby wyświetlić komentarz, dane
użytkownika, który go wprowadził oraz znacznik czasu.

Zanim rozpoczniesz
Funkcja komentarzy musi być włączona w opcjach zaawansowanych programu Microsoft
Excel.

Procedura
1. Aby rozpocząć pracę z adnotacjami, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, kliknij
IBM Cognos Analysis, a następnie kliknij opcję Adnotacje.
2. Komentarze można dodawać, wyświetlać, aktualizować lub usuwać, korzystając z okna
Adnotacje.

Tryb zapisu wstecznego i przestrzenie prywatne
Aplikacja IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oferuje różne sposoby pracy ze
zmianami danych w programie IBM Cognos TM1.
Tryb zapisu wstecznego w połączeniu z przestrzenią prywatną określa sposób zarządzania
zmianami danych na serwerze. Opcje umożliwiają administratorowi tworzenie kombinacji
różnych funkcji, dzięki czemu każda instalacja i każda grupa użytkowników może pracować
w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom.
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Tryb zapisu wstecznego
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można wstrzymywać zmiany w
obszarze prywatnym i decydować, kiedy zmiany mają być wstecznie zapisywane na serwer i
dostępne dla innych. Tego typu obszar prywatny nazywany jest przestrzenią prywatną. Po
zatwierdzeniu zmian danych, które znajdowały się w obszarze prywatnym, do danych
podstawowych, zmienione wartości są zapisywane na serwerze.
Jeśli użytkownik preferuje pracę z danymi podstawowymi bez prywatnego obszaru
roboczego, wówczas można wybrać metodę bezpośredniego zapisu wstecznego. Inną opcją,
jaką może zaoferować administrator, jest funkcja nazywania i zapisywania zmian danych w
nazwanej przestrzeni prywatnej.
Podczas pracy w przestrzeni prywatnej w programie IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel stosowane jest kolorowanie komórek w celu przypomnienia użytkownikowi, że dane
nie są jeszcze scalone z bazą. Po zatwierdzeniu przestrzeni prywatnej kolor komórki jest
przywracany do koloru czarnego. Więcej informacji zawiera sekcja Kolorowanie komórek dla
zmienionych wartości danych.
Administrator przypisuje możliwości do każdej grupy użytkowników, korzystając z narzędzi
administracyjnych programu IBM Cognos TM1. Ponieważ użytkownik może być członkiem
więcej niż jednej grupy, jego opcje obszaru roboczego mogą różnić się w zależności od nazwy
użytkownika, używanego klienta i kombinacji ustawień. Tylko administratorzy mają dostęp
do opcji Przypisania możliwości.
Poproś swojego administratora o szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji działania
systemu. Aby dowiedzieć się, jak określać ustawienie trybu zapisu wstecznego i przestrzeni
prywatnej za pomocą paska narzędzi, zapoznaj się z sekcją Zapoznanie się z różnymi opcjami
paska narzędzi. Szczegółowe informacje dotyczące przypisań możliwości zawiera
dokumentacja IBM Cognos TM1 Xcelerator — Podręcznik operacyjny.

Ustawienia tryb zapisu wstecznego
Możliwość trybu zapisu wstecznego określa sposób, w jaki dane są wstecznie zapisywane na
serwerze. Tryb zapisu wstecznego jest uzależniony od włączenia lub wyłączenia przez
użytkownika możliwości osobistego obszaru roboczego.
Aby funkcja przestrzeni prywatnej była dostępna w aplikacji IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, administrator musi przypisać użytkownikowi właściwe uprawnienia w
programie IBM Cognos TM1.
Tabela 9. Możliwości trybu osobistego obszaru roboczego
Opis

Możliwość

Zmiany są wprowadzane bezpośrednio do bazy.

Wył.

Zmiany są wstrzymywane w tymczasowym obszarze i są ręcznie
zapisywane w bazie za pomocą opcji lub przycisku Zatwierdź.
Kolorowanie komórek ulega zmianie, gdy dane zostaną zmienione, ale nie
zostaną jeszcze zatwierdzone.

Wł.

Za pomocą możliwości w ramach przestrzeni prywatnej można decydować o tym, czy
użytkownik może nazywać przestrzenie prywatne, czy też użytkownik ma jedną domyślną
przestrzeń prywatną:
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Tabela 10. Możliwości trybu przestrzeni prywatnej
Opis

Możliwość

Użytkownik może nazwać przestrzeń prywatną i zarządzać wieloma
przestrzeniami prywatnymi.

Wł.

Dostępna jest tylko domyślna przestrzeń prywatna.

Wył.

Od kombinacji tych ustawień zależy sposób zapisywania i przetwarzania zmian danych.
Dana grupa użytkowników może, na przykład, udostępniać możliwość bezpośredniego zapisu
wstecznego z nazwanymi przestrzeniami prywatnymi. Jest to domyślne ustawienie pracy
używane przez program TM1 Xcelerator. Oznacza to, że użytkownik nie ma osobistego
obszaru roboczego (zamiast tego udostępniany jest bezpośredni zapis wsteczny na serwerze),
ale ma możliwość nazywania zbioru zmian i ich ręcznego wysyłania. Dzięki temu ustawieniu
przy pierwszym otwarciu widoku użytkownik pracuje w bazie i wszelkie wprowadzone
zmiany zostaną zapisane bezpośrednio do bazy. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się
zapisać zmiany w nazwanym obszarze roboczym, może użyć przycisku Zatwierdź, aby
ręcznie wysłać te zmiany w celu aktualizacji bazy.
Rozważmy przypadek, w którym użytkownik zazwyczaj wysyła dane bezpośrednio na serwer.
W takim przypadku użytkownik ma zbiór zmian, które mają być zgromadzone w grupie przed
zaktualizowaniem serwera. Możliwe jest zastosowanie opcji z grupy Utwórz przestrzeń
prywatną w celu zapisania bieżących zmian danych w prywatnej przestrzeni o nazwie
Najlepszy przypadek. W przestrzeni prywatnej Najlepszy przypadek należy użyć przycisku
Zatwierdź, aby wysłać zmiany do bazy i udostępnić je innym użytkownikom. Po
zatwierdzeniu przestrzeni Najlepszy przypadek zmiany te zostaną scalone z bazą, dzięki
czemu będą one widoczne dla innych użytkowników; użytkownik znajduje się teraz w nowo
zaktualizowanej bazie. Jeśli użytkownik pracuje w przestrzeni prywatnej, należy pamiętać, że
konieczne jest ręczne zatwierdzenie przestrzeni prywatnej, aby umożliwić pozostałym
użytkownikom wyświetlanie zmian. Należy być przygotowanym na upublicznienie tych
zmian i na scalenie ich z bazą.
Po powrocie do bazy użytkownik znów używa bezpośredniego zapisu wstecznego. To
ustawienie zapewnia elastyczność. Użytkownicy z tym ustawieniem powinni pamiętać
podczas aktualizowania bazy i używania przycisku Zatwierdź, aby udostępnić zmiany innym
użytkownikom.
Administrator może ustalić, że użytkownik potrzebuje elastyczności zapewnianej przez pracę
w trybie zapisu wstecznego osobistego obszaru roboczego, ale chce uniknąć złożonego
procesu tworzenia nazwanych przestrzeni prywatnych. W takim przypadku administrator
nada użytkownikowi tryb zapisu wstecznego osobistego obszaru roboczego, ale odmówi
nadania możliwości przestrzeni prywatnej.

Opcje paska narzędzi
Istnieje możliwość określenia sposobu konfiguracji działania grupy użytkownika w oparciu o
opcje prezentowane na pasku narzędzi. Jeśli na przykład użytkownik ma dostęp do
możliwości w ramach przestrzeni prywatnych, ma również dostęp do opcji tworzenia i
usuwania przestrzeni prywatnej. Jeśli lista przestrzeni prywatnych nie zostanie wyświetlona,
można pracować z danymi za pośrednictwem programu Microsoft Excel i zatwierdzać zmiany
bezpośrednio w bazie danych IBM Cognos TM1.

Bezpośredni zapis wsteczny i nazwane przestrzenie prywatne
Domyślnie program IBM Cognos TM1 jest ustawiony na używanie bezpośredniego zapisu
wstecznego z nazwanymi przestrzeniami prywatnymi. Administrator może skonfigurować te
opcje inaczej.
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Żądane działanie

Tryb osobistego
obszaru roboczego

Natychmiastowa aktualizacja serwera w wyniku zmian danych. Wył.
Zdarza się, że wymagane jest zapisanie zbioru zmian i
nazwanie ich przed zatwierdzeniem ich na serwerze.

Przestrzeń
prywatna
Wł.

Jeśli użytkownikowi udostępniono bezpośredni zapis wsteczny i nazwane przestrzenie
prywatne, wówczas na pasku narzędzi ikony Zatwierdź zmienione wartości, Odrzuć
zmienione wartości oraz Nowa przestrzeń prywatna są dostępne i wyświetlany jest obszar
listy przestrzeni prywatnej [Baza].
Ikona Nowa przestrzeń prywatna wskazuje, że możliwe jest tworzenie i usuwanie
przestrzeni prywatnych. Dopóki przestrzeń prywatna nie zostanie utworzona, wszystkie
czynności użytkownika są wykonywane w bazie.

Bezpośredni zapis wsteczny bez przestrzeni prywatnych
W tym trybie użytkownik nie ma dostępu do nazwanych przestrzeni prywatnych. Podczas
pracy z danymi w programie Microsoft Excel kliknij ikonę Zatwierdź zmienione wartości,
aby zatwierdzić zmiany bezpośrednio w bazie danych IBM Cognos TM1.
Aby użyć bezpośredniego zapisu wstecznego w całej instalacji, można użyć ustawienia
DisableSandboxing=T w pliku konfiguracyjnym serwera. Jeśli tryb przestrzeni prywatnej
zostanie wyłączony na serwerze za pomocą tego ustawienia konfiguracji, przypisania
możliwości będą pomijane.
W takim przypadku pasek narzędzi nie zawiera żadnych ikon przestrzeni prywatnej, takich
jak Nowa przestrzeń prywatna lub Scal przestrzeń prywatną z. Użytkownik nie ma
dostępu do żadnej przestrzeni prywatnej.

Przestrzenie prywatne
Funkcja przestrzeni prywatnej umożliwia tworzenie własnego obszaru roboczego lub
przestrzeni prywatnej, w których użytkownik może wprowadzać i zapisywać zmiany wartości
danych oddzielne od danych bazowych.
Przestrzeń prywatna nie jest kopią danych bazowych — jest to osobna nakładka lub warstwa
wartości danych użytkownika, które zostały wprowadzone w danych bazowych. Rozróżnienie
danych bazowych i danych przestrzeni prywatnej jest istotne i należy o nim pamiętać podczas
wprowadzania zmian w danych.
v Dane bazowe to dane, do których dostęp mają wszyscy użytkownicy. Wszelkie zmiany w
danych bazowych są z powrotem zapisywane bezpośrednio w bazie danych.
v Dane przestrzeni prywatnej to dane w osobistym obszarze roboczym użytkownika, w
którym wartości danych mogą być edytowane przez użytkownika tak często, jak to jest
pożądane, a użytkownik może przechowywać te zmienione dane oddzielnie od danych
bazowych. Przestrzenie prywatne są prywatne dla każdego użytkownika i nie mogą być
udostępniane innym użytkownikom. Wartości danych użytkownika będą widoczne dla
innych tylko po scaleniu ich ponownie z danymi bazowymi.
Przestrzenie prywatne nie są zapisywane po stronie klienta. Składają się one z oddzielnego i
prywatnego obszaru serwera. Zmiany danych w tej przestrzeni prywatnej powodują
tymczasowe zablokowanie wartości danych modelu bazowego przez wartość wprowadzaną w
przestrzeni prywatnej. Aby model bazowy przyjął wartości w przestrzeni prywatnej, należy
scalić wartości z przestrzeni prywatnej z wartościami bazowymi. Po zatwierdzeniu wartości
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danych przestrzeni prywatnej są one scalane z bazą, tak aby odzwierciedlić zmienione
wartości; następnie następuje aktualizacja, która powoduje, że dane stają się wartościami
bazowymi.
W przestrzeniach prywatnych dostępne są następujące funkcje:
v Zmiany danych prywatnych.
Przestrzenie prywatne umożliwią użytkownikowi wypróbowanie różnych zmian danych
przed udostępnieniem tych zmian innym użytkownikom oraz przed zatwierdzeniem tych
zmian w danych bazowych.
v Kolorowanie komórek.
Zmiany wartości komórek w przestrzeni prywatnej są identyfikowane przez zmianę
kolorów zawartości komórek. Kolor komórek jest zmieniany, aby przypomnieć
użytkownikowi, że dana zmiana nie została jeszcze scalona z danymi bazowymi. Po
zatwierdzeniu danych i zakończeniu przetwarzania kolor komórki zostaje ponownie
zmieniony na kolor czarny.
Kolorowanie komórek jest również stosowane do wszystkich komórek zależnych takich,
jak komórki skonsolidowane lub komórki obliczone przez regułę, na które ma wpływ
edycja użytkownika.
v Ręczne zatwierdzanie.
Podczas pracy w przestrzeni prywatnej przycisk Scal staje się dostępny, dzięki czemu
użytkownik może zadecydować, kiedy zatwierdzić zmiany w bazie. Po zatwierdzeniu
danych zmiany stają się dostępne dla innych użytkowników.
v Resetowanie danych.
W przestrzeni prywatnej przycisk Resetuj dane staje się dostępny i umożliwia
użytkownikowi zresetowanie wartości do wartości bazowych.
v Nazwane przestrzenie prywatne umożliwiają tworzenie scenariuszy analizy
wielowariantowej (What-if — co, jeśli).
W zależności od ustawień konfiguracji użytkownik może nazywać wiele obszarów
roboczych (na przykład: Najlepszy przypadek lub Najgorszy przypadek), a następnie
porównać wpływ swoich modyfikacji, kolejno je przełączając.
Zapamiętaj: Administrator może wyłączyć przestrzenie prywatne dla środowiska lub
zmienić tryb zapisu wstecznego dla danej grupy użytkowników.
Aby pracować w przestrzeni prywatnej, należy najpierw otworzyć widok, a następnie
utworzyć nową przestrzeń prywatną lub wybrać istniejącą. Podczas pracy w przestrzeni
prywatnej wybrana przestrzeń prywatna ma zastosowanie również do wszystkich pozostałych
widoków w bieżącej sesji użytkownika.

Wartości danych dla komórek-liści i komórek skonsolidowanych
w przestrzeni prywatnej
Wartości danych dla komórek-liści i komórek skonsolidowanych w przestrzeni prywatnej są
obliczane.
Wartości komórek-liści w przestrzeni prywatnej wynikają z połączenia wartości w komórkach
bazowych i komórkach przestrzeni prywatnej. Wartości wprowadzone przez użytkownika do
komórek-liści przestrzeni prywatnej zastępują wartości bazowe. Wszystkie komórki-liście,
które nie zostały zmienione w przestrzeni prywatnej, nadal zawierają dane bazowe.
Komórki skonsolidowane w przestrzeni prywatnej zawierają wartości stanowiące sumę z
komórek-liści wyświetlanych w przestrzeni prywatnej.
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Resetowanie wartości danych w przestrzeni prywatnej
Resetowanie przestrzeni prywatnej powoduje skasowanie wszystkich zmienionych wartości
danych, jakie zostały wprowadzone do tego punktu i ponowne ustawienie wszystkich
wartości danych jako wartości bieżących w danych bazowych.

Procedura
1. Na pasku eksploracji kliknij ikonę Odrzuć zmienione wartości.
2. Kliknij OK.

Wyniki
Wszystkie wartości danych w przestrzeni prywatnej są ustawiane jako bieżące wartości w
danych bazowych. Kolory komórek są czyszczone i ustawiany jest kolor czarny.

Kolorowanie komórek dla zmienionych wartości danych
Po wprowadzeniu nowej wartości w przestrzeni prywatnej w komórce stosowany jest
wskaźnik wizualny, przypominający, że nowa wartość różni się od wartości bazowych. Kolor
danych zmienia się na niebieski po naciśnięciu klawisza Enter. Po zatwierdzeniu zmian kolor
tła zmienia się na zielony, a liczba ponownie na czarny. Wygląd komórek zależnych, takich
jak komórki skonsolidowane lub obliczane w oparciu o reguły, również się zmienia, jeśli
przeprowadzona edycja powoduje ich ponowne obliczenie.
Poniższa tabela zawiera podsumowanie domyślnych kolorów komórek stosowanych w
programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel po wprowadzeniu nowych wartości
danych w przestrzeni prywatnej. Atrybuty kolorów można zmienić.
Tabela 11. Atrybuty kolorowania komórek
Kolor komórki lub czcionki

Opis

Czarna czcionka i zielone tło
oznacza, że wartość różni się od
bazowej.

Zatwierdzone dane w przestrzeni prywatnej.

Niebieska pogrubiona czcionka.

Nowe dane wejściowe.
Po wpisaniu wartości i naciśnięciu klawisza Enter czcionka
zmienia się na pogrubioną w kolorze niebieskim. Kolor
pozostałych czcionek zmienia się na niebieski, ponieważ są to
komórki formuły odnoszące się do tej komórki i zmiana
wartości zatwierdzana jest również zmianą koloru.
Komórki edytowane, zależne lub skonsolidowane, komórki
ponownie obliczone.

Wartości wejściowe
Białe tło komórki oznacza
komórkę-liść z wartością wejściową.
Niebieskie tło komórki oznacza
skonsolidowaną komórkę wejściową.
Szare tło komórki oznacza komórkę
zablokowaną.

Rozdział 7. Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze IBM Cognos TM1
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Zatwierdzanie danych zmienionych z przestrzeni prywatnej na
bazowe
Istnieje możliwość scalenia wszystkich zatwierdzonych wartości danych w przestrzeni
prywatnej i utworzenia z nich danych bazowych. Czynności scalenie nie można cofnąć,
korzystając z polecenia Cofnij.
W przypadku kilku przestrzeni prywatnych i zatwierdzenia jednej z nich do bazy nowe
wartości bazowe będą automatycznie stosowane we wszystkich niezmienionych komórkach w
pozostałych przestrzeniach prywatnych. Jeśli w innej przestrzeni prywatnej wprowadzono
nowe wartości danych, wartości te pozostaną niezmienione i nie będą zawierały nowych
wartości zatwierdzonych jako dane bazowe.

Procedura
1. W polu Przestrzeń prywatna kliknij przestrzeń prywatną, jaka ma zostać scalona z
danymi bazowymi.
2. Kliknij polecenie Scal przestrzeń prywatną z bazą.

Wyniki
v Zmienione wartości danych z bieżącej przestrzeni prywatnej są zapisywane w danych
bazowych.
v Kolory komórek zmienionych danych w bieżącej przestrzeni prywatnej są czyszczone i
ustawiany jest kolor czarny.
v Nowe wartości danych bazowych mają zastosowanie we wszystkich niezmienionych
komórkach w pozostałych przestrzeniach prywatnych.
Jeśli użytkownik ma dostęp do kilku przestrzeni prywatnych, do tworzenia, usuwania i
wybierania różnych przestrzeni może korzystać z opcji rozwijanych paska menu. W
niektórych interfejsach dostępny jest przycisk Usuń przestrzeń prywatną.

Podzbiory
Podzbiory umożliwiają wybór, grupowanie, ustalanie kolejności i zapisywanie list elementów
określających dane przeznaczone do analizy.
Podczas pracy ze źródłami danych IBM Cognos TM1 można korzystać z edytora podzbiorów.
W przypadku źródeł danych IBM Cognos BI dostępny jest edytor zbiorów użytkownika. Aby
uzyskać więcej informacji o zbiorach użytkownika, zobacz “Zbiory użytkownika” na stronie
45.
Edytor podzbiorów umożliwia zdefiniowanie podzbioru dla dowolnego wymiaru w celu
ograniczenia liczby elementów w widoku. Podzbiór można zapisać w folderze publicznym
lub prywatnym. Podzbiory publiczne są dostępne dla innych użytkowników. Podzbiory
prywatne są dostępne wyłącznie dla określonego użytkownika. W przypadku zastosowania w
raporcie podzbioru prywatnego jedyną opcją zapisu raportu jest widok prywatny.
W wymiarach mogą znajdować się tysiące elementów. Jednak mało prawdopodobne jest, aby
jakikolwiek widok wymagał wszystkich elementów ze wszystkich wymiarów. W większości
przypadków użytkownik ogranicza elementy wykorzystywane w widoku do tych, które są
wymagane dla celów określonej analizy danych. Aby ułatwić pracę ze złożonymi wymiarami,
w edytorze podzbiorów można rozwijać i zwijać widok podzbioru, korzystając z opcji
Wyświetl definicję zbioru i Wyświetl zawartość zbioru.
Podczas tworzenia podzbiorów dynamicznych można używać filtrów. Przykładowo firma
sprzedaje sprzęt golfowy, obejmujący linię produktu o nazwie Course Pro. Użytkownik
tworzy na podstawie wymiaru Sprzęt do gry w golfa podzbiór, używając filtru zawierającego
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w nazwie wyrażenie Course Pro. Jeśli do linii produktów Course Pro zostanie wprowadzony
nowy produkt, zostanie on automatycznie dołączony do raportów korzystających z tego
podzbioru.

Tworzenie podzbioru z użyciem elementów w miejscu
upuszczenia
Istnieje możliwość określenia nazwy i opisu podzbioru danych, tak aby mogły zostać użyte w
przyszłości. Istnieje możliwość utworzenia podzbioru z użyciem elementów w miejscu
upuszczenia. W jednym zapisanym arkuszu eksploracji może być dostępnych wiele
podzbiorów.
Podzbiory można zapisywać w folderze publicznym lub prywatnym.

Procedura
1. Jeśli tworzysz nową eksplorację, wybierz elementy z wymiaru lub węzła w drzewie
źródłowym. Kolejność wyboru to kolejność, w jakiej elementy są wyświetlane w miejscu
upuszczenia i w podzbiorze.
2. Przeciągnij elementy do strefy upuszczenia.
W przypadku tabeli przestawnej miejscami upuszczenia są Kolumny, Wiersze lub
Kontekst. W przypadku listy miejscem upuszczenia są Kolumny.
3. W miejscach upuszczenia kliknij rozwijane pole elementu, a następnie kliknij opcję
Zapisz jako podzbiór.
4. W polu Nazwa w oknie Edytuj podzbiór wpisz nazwę podzbioru i kliknij przycisk OK.
W celu przeprowadzenia edycji podzbiorów przenieś elementy z panelu Dostępne
elementy do panelu Podzbiór. Można również zmienić kolejność elementów w panelu
Wybrane elementy, przeciągając je przed lub za inne elementy w panelu.

Wyniki
Podzbiór zostaje zapisany i jest widoczny w drzewie źródłowym w folderze Podzbiory w
obszarze folderu powiązanych wymiarów. Miejscem zapisu może być folder publiczny lub
prywatny.

Tworzenie podzbioru z użyciem elementów w drzewie
źródłowym
Istnieje możliwość określenia nazwy i opisu podzbioru danych, tak aby mogły zostać użyte w
przyszłości. Możliwe jest utworzenie podzbioru z użyciem elementów w drzewie źródłowym.
Podzbiorów można używać w tabelach przestawnych, korzystając ze źródeł danych IBM
Cognos TM1. Nie są one dostępne w przypadku pakietów IBM Cognos Business Intelligence.

Procedura
1. Podczas tworzenia nowej tabeli przestawnej lub listy, kliknij prawym przyciskiem myszy
element wymiaru lub węzła w drzewie źródłowym, a następnie kliknij opcję Nowy zbiór.
2. Kliknij elementy w panelu Dostępne elementy, a następnie kliknij strzałkę, aby dołączyć
je do panelu Wybrane elementy.
3. Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako i w polu Nazwa wpisz nazwę podzbioru, a
następnie kliknij Zapisz.

Wyniki
Podzbiór zostaje zapisany i jest widoczny w drzewie źródłowym w folderze Podzbiory.
Rozdział 7. Wprowadzanie wkładu do planu na serwerze IBM Cognos TM1

87

88

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

Rozdział 8. Przykłady i przypadki zastosowania
Za pomocą IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można tworzyć eksploracje tabeli
przestawnej. Użyj eksploracji tabeli przestawnej w celu przedstawienia informacji w bardziej
zwartej formie, niż zgrupowana lista. Utwórz na przykład eksplorację tabeli przestawnej, aby
pokazać całkowitą sprzedaż według linii produktów wygenerowaną przez każdego
przedstawiciela handlowego.
Podobnie jak raporty listy, eksploracje tabeli przestawnej prezentują dane w wierszach i
kolumnach. Wartości w punktach przecięcia wierszy i kolumn przedstawiają raczej
podsumowanie, a nie szczegółowe informacje.
Używając IBM Cognos Analysis for Microsoft, można również tworzyć raporty listy na
podstawie relacyjnych źródeł danych.

Korzystanie z elementów w tabeli przestawnej
Można operować sposobem, w jaki wiersze i kolumny wyświetlają się w tabeli przestawnej,
aby uzyskać skuteczniejsze porównanie, poprzez
Można to zrealizować poprzez
v zagnieżdżanie wierszy lub kolumn “Zagnieżdżanie wierszy lub kolumn” na stronie 48
v zamianę wierszy i kolumn “Zamiana wierszy i kolumn w tabeli przestawnej” na stronie 50
v pokazywanie lub ukrywanie wierszy lub kolumn “Ograniczanie elementów w eksploracji”
na stronie 38
Eksploracja jest procesem polegającym na badaniu relacji pomiędzy elementami, co pozwala
lepiej zrozumieć działania biznesowe. Tabela przestawna pomaga ustalić, czy wartość
jednego elementu jest powiązana z wartością innego.
Porównania są kluczowymi elementami prawie wszystkich eksploracji. Oto przykłady
różnych typów porównań.
Porównanie

Przykład

Porównanie proste

Namioty w porównaniu ze śpiworami

Porównanie wielokrotne

Namioty w porównaniu z kijami golfowymi,
podkładkami i piłkami golfowymi

Porównanie wielowymiarowe

Produkty w porównaniu z terytoriami, rok bieżący
w porównaniu z rokiem poprzednim od początku
roku

Porównanie mieszane

Namioty w porównaniu z podobnymi produktami
kempingowymi, rok bieżący w porównaniu z
rokiem poprzednim oraz ostatni kwartał w
porównaniu z rokiem poprzednim

Podsumowanie miar na różnych poziomach

Namioty jako udział w produktach
kempingowych, jako udział w sprzedaży
europejskiej
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Eksploracje i źródła relacyjne
Eksploracji użyć można do przekształcenia źródeł relacyjnych w tabelę przestawną, w której
dopuszczalny jest układ stylu wymiarowego. Filtry dla operacji relacyjnych - w odróżnieniu
od wymiarowych - to jednak filtry szczegółów. Jeśli typowe wymagania to układ stylu
wymiarowego i filtrowanie, zalecamy utworzenie modelu DMR dla tych danych, co pozwoli
uprościć tworzenie raportu.

Eksploracje i źródła wymiarowe
Zalecamy, aby w przypadku źródeł wymiarowych używać eksploracji. Nawet jeśli raport ma
prosty układ bez zagnieżdżania i miar jako kolumn, zapytanie obsługuje precyzyjne
filtrowanie, o ile zostało utworzone jako tabela przestawna.

Praca z relacyjnymi tabelami przestawnymi
Dane relacyjne w tabelach przestawnych podlegają ograniczeniom i różnią się od danych
wielowymiarowych. Za przykład służyć może zastępowanie miar w kolumnach. Miary
wyprowadzane z danych relacyjnych to skumulowane bloki. Zastąpienie całego
skumulowanego bloku w formularzu planistycznym nie jest dozwolone. Czynność tę należy
wykonać na pasku podsumowania. Takie zachowanie jest spójne z elementami zapytania,
które nie są miarami. Można również zauważyć, że funkcje rozwijania, zwijania i sum nie
działają z relacyjnymi źródłami danych.

Zbiory
Zbiory są podstawowymi modułami IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Zbiór
identyfikuje grupę elementów z pojedynczej hierarchii. W programie IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel można operować poszczególnymi zestawami w tabeli przestawnej.
Zbiory mogą być
v zagnieżdżone lub skumulowane w tabeli przestawnej
v wykorzystane jako filtry
Oto różne rodzaje zbiorów, które można wykorzystać.
Ustaw

Opis

Prosty

Pojedynczy element i elementy bezpośrednio od
niego zależne jeden poziom niżej.

Zbiór oparty na wyborze

Zbiór poszczególnych elementów, które zostały
wybrane w sposób jawny. Elementy można
wybrać z jednego lub kilku poziomów z tej samej
hierarchii. Nie są one agregowane.

Zbiór złożony

Zbiór składający się z więcej niż jednego zbioru
prostego lub opartego na wyborze.

Układy tabeli przestawnej
Można wybrać najbardziej praktyczny układ dla własnej tabeli przestawnej.
Dostępne są następujące układy.
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Podstawowy
Ten układ zawiera jeden zbiór wierszy i jeden zbiór kolumn.

Zagnieżdżony
Ten układ zawiera zbiory zagnieżdżone wzdłuż wierszy albo wzdłuż kolumn, bądź wzdłuż
wierszy i kolumn równocześnie.

Skumulowany
Ten układ zawiera dwa lub większą liczbę zbiorów ułożonych jeden za drugim w wierszach,
jeden obok drugiego w kolumnach lub na obydwa te sposoby.

Asymetryczny
Ten układ zawiera zbiory zagnieżdżone oraz skumulowane. Istnieje możliwość zastosowania
wielu kombinacji.
Aby utworzyć zagnieżdżanie asymetryczne, należy zagnieździć wymagane zbiory. W tym
celu kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę i w menu IBM Cognos Analysis
kliknij opcję Ustaw oś jako asymetryczną. Można wówczas usunąć zagnieżdżone elementy
z obiektu nadrzędnego bez usuwania danego zagnieżdżonego elementu ze wszystkich
obiektów nadrzędnych. Można na przykład wyświetlić kategorię rzeczywistą w poprzednich
latach i wyświetlić jedynie kategorię prognozy w bieżącym roku, ponieważ rzeczywista nie
jest dostępna.
Rozdział 8. Przykłady i przypadki zastosowania
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Tworzenie zagnieżdżonego raportu tabeli przestawnej w tabeli
przestawnej
Zagnieźdź dane w raporcie tabeli przestawnej w celu porównania informacji za pomocą kilku
elementów danych w kolumnie lub wierszu. Przykładowo raport pokazuje wielkość sprzedaży
według linii produktów dla poprzedniego roku podatkowego. Zdecydowałeś się na dodanie
elementu danych, aby dodatkowo rozbić wielkość sprzedaży na kwartały.
Podczas zagnieżdżania kolumny w raporcie tabeli przestawnej, do dyspozycji są cztery strefy
upuszczenia, w których można wstawić nowy element danych. Wybrana strefa upuszczenia
określa relację pomiędzy elementem danych i kolumną.
W wyniku wstawienia elementu danych jako wiersza tworzone są następujące relacje:
v Wstawienie elementu danych przed lub za kolumną powoduje powstanie między
elementami danych relacji typu nadrzędny-podrzędny.
W przypadku wstawienia elementu danych przed kolumną stanie się on nadrzędnym
elementem wiersza. Natomiast w przypadku wstawienia elementu danych za kolumną
stanie się on podrzędnym elementem kolumny.
v Wstawienie elementu danych przed lub za kolumną powoduje powstanie między
elementami danych relacji łączenia.
W wyniku wstawienia elementu danych jako kolumny tworzone są następujące relacje:
v Wstawienie elementu danych przed lub za kolumną powoduje powstanie między
elementem danych i kolumną relacji łączenia.
v Wstawienie elementu danych przed lub za wierszem powoduje powstanie między
elementami danych relacji typu nadrzędny-podrzędny.
Wstawienie elementu danych przed kolumną sprawi, że stanie się on nadrzędnym elementem
kolumny. Natomiast wstawienie elementu danych za kolumną sprawi, że stanie się on
podrzędnym elementem kolumny.
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Przykładem może być tabela przestawna, której wiersze zawierają Linię produktów, a
zagnieżdżone wiersze przedstawiają Ilość i Przychód. W przypadku kolumn zagnieżdżona
kolumna zawiera elementy Metoda zamawiania i Kraj lub region.
v Linia produktów jest nadrzędna w stosunku do elementów Ilość i Przychód.
v Ilość i Przychód są elementami równorzędnymi.
v Metoda zamawiania jest elementem nadrzędnym w odniesieniu do elementu Kraj lub
regionu.

Procedura
1. W sekcji Drzewo źródłowe kliknij element danych, który ma zostać dodany do raportu.
2. Przeciągnij element danych w miejsce, gdzie ma się wyświetlić jako zagnieżdżona
kolumna lub zagnieżdżony wiersz.
Podświetlony pasek wskazuje, gdzie można upuścić wybrany element danych.
3. Aby dodać inne zagnieżdżone kolumny lub wiersze, powtórz krok 2.
Wskazówka: Jeśli użytkownik doda więcej niż jedną miarę do tabeli przestawnej do tej
samej osi, będzie musiał dodać je jako zbiór. Naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymując go,
kliknij elementy lub, aby dodać miarę do innej miary zawartej już w tabeli przestawnej,
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania elementu do innej miary.

Przykład — obliczanie przychodu dla określonych metod
zamawiania
Jesteś analitykiem biznesowym w spółce Przykładowe biuro wycieczek, sprzedającej sprzęt
sportowy. Poproszono Cię o przeanalizowanie skutków zaprzestania zamawiania za pomocą
faksu i maila, gdyż przetwarzanie zamówień składanych w ten sposób jest drogie.
Najpierw wybierasz potrzebne Ci elementy i wstawiasz je do tabeli przestawnej celem
dokładniejszego ich zbadania.
Przed rozpoczęciem tego przykładu należy uzyskać dostęp do pakietów przykładowych, które
są dostarczane wraz z IBM Cognos Business Intelligence. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z dokumentacją IBM Cognos BI - Podręcznik administrowania i zabezpieczeń.

Procedura
1. W programie Microsoft Excel kliknij zakładkę IBM Cognos, a następnie kliknij
przycisk IBM Cognos.
2. W panelu IBM Cognos kliknij opcję IBM Cognos Analysis.
3. W celu nawiązania połączenia z systemem IBM Cognos BI i uzyskania dostępu do
pakietu przykładowego w panelu IBM Cognos Analysis kliknij przycisk Otwórz pakiet
.
4. Wybierz pakiet Sprzedaż i marketing, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Rozwiń folder Metoda zamawiania.
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij opcje Faks i Poczta
elektroniczna.
7. Po zaznaczeniu opcji Faks i Poczta elektroniczna kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Poczta elektroniczna, a następnie opcję Nowy zbiór.
8. W oknie dialogowym Wybór w wymiarowości kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać
zbiór pod nazwą domyślną — Metoda zamawiania.
9. W panelu IBM Cognos kliknij opcję Utwórz nową tabelę przestawną.
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10. Rozwiń folder Zbiory użytkownika i przeciągnij zbiór Metoda zamawiania do
obszaru Wiersze w tabeli przestawnej.
11. Rozwiń folder Miary i przeciągnij element Przychód do obszaru Miara w tabeli
przestawnej.
12. Przeciągnij element Detaliści do obszaru Kolumny tabeli przestawnej.
13. Rozwiń folder Czas i przeciągnij element Czas poza metody zamawiania, aby
zagnieździć lata w wierszach.

Wyniki
Dane do przeprowadzenia analizy, czy przychody dla metod zamawiania za pomocą faksu i
poczty elektronicznej rosną czy maleją z upływem czasu, są teraz dostępne.

Rysunek 3. Raport tabeli przestawnej

Korzystanie z elementów na liście
Raportów listy używa się do wyświetlania szczegółowych informacji z własnej bazy danych,
takich jak listy klientów lub produktów.
Raport listy to raport prezentujący dane w formie wierszy i kolumn. Każda kolumna zawiera
wszystkie wartości elementu danych z bazy danych lub obliczenia wykonanego na podstawie
elementów danych z bazy danych. Listy są przydatne w przypadku dużych raportów
wymagających minimalnego filtrowania.

Listy i źródła relacyjne
Zalecamy, aby w przypadku źródeł relacyjnych używać list.
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Listy i źródła wymiarowe
Zalecamy, aby w przypadku źródeł wymiarowych unikać używania list. W przypadku źródeł
wymiarowych preferuje się użycie eksploracji – gdy tylko jest to możliwe – ponieważ
zapewni to znacznie większe możliwości filtrowania. Użycie list z źródłami wymiarowymi
może być jednak użyteczne, jeśli w raporcie brak miary. Tego rodzaju raportu nie można
utworzyć jako tabeli przestawnej, lecz wyłącznie w postaci listy.

Przykład — tworzenie raportu z listą
W ramach tego tego tematu użytkownik będzie korzystał z modelu Hurtownia danych WIO.
Zawiera ona dane dotyczące kadr, sprzedaży i marketingu oraz finansów, zgrupowane w
obszary biznesowe.
Dowiesz się, w jaki sposób
v utworzyć raport listy
(Raport przedstawiać będzie przychód dla każdego produktu uzyskany w ostatnim kwartale
bieżącego roku.)
v zgrupować elementy w raporcie listy
Grupujesz elementy danych w raporcie listy w celu usunięcia zduplikowanych wartości.
Załóżmy, że dysponujesz raportem przedstawiającym zakupione produkty. Dla każdego
produktu pokazywany jest również jego typ. Aby na liście pojawiała się tylko jedna
instancja każdego typu produktu, można zgrupować kolumnę Typ produktu.

Procedura
1. Otwórz pakiet Hurtownia danych WIO (zapytanie).
2. Kliknij polecenie Utwórz nową listę.
3. Rozwiń obszar Sprzedaż i marketing (zapytanie), Sprzedaż (zapytanie), a następnie
przeciągnij elementy do arkusza w celu utworzenia raportu.
Element można również dodać do raportu, zaznaczając go, następnie otwierając menu
kontekstowe elementu i zaznaczając opcję Dodaj do kolumn.
v Rozwiń obszar Produkt i przeciągnij element Typ produktu do miejsca upuszczenia.
v Rozwiń obszar Wymiar czasu i przeciągnij element Kwartał poza element Typ
produktu.
v Rozwiń obszar Zlecenia sprzedaży i przeciągnij element Numer zamówienia poza
element Kwartał.
v Rozwiń obszar Produkt i przeciągnij element Nazwa produktu poza element Numer
zamówienia.
v Rozwiń obszar Fakt sprzedaży i przeciągnij element Ilość poza element Nazwa
produktu.
v W obszarze Fakt sprzedaży przeciągnij element Koszt jednostkowy poza element
Ilość.
4. Utwórz obliczenie Ilość * Cena jednostkowa.
5. Zmień nazwę obliczenia na Przychód.
6. Zgrupuj kolumnę Typ produktu, a następnie kolumnę Kwartał.

Wyniki
Raport będzie wyglądał następująco:

Rozdział 8. Przykłady i przypadki zastosowania

95

Rysunek 4. Raport listy

Aby uzyskać dalszą pomoc, zobacz:
v Tworzenie listy i zapoznanie się z jej funkcjami
v Zagnieżdżanie elementów w kolumnach
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Rozdział 9. Spróbuj sam — ćwiczenia
Ten rozdział przeznaczony jest dla użytkowników posiadających pewne doświadczenie w
korzystaniu z IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, którzy pragną podnieść własne
umiejętności w zakresie tworzenia skoroszytów. W każdym temacie zawarto wskazówki
dotyczące sposobu tworzenia każdego z przykładowych arkuszy. Jeśli potrzebna jest pomocy,
można skorzystać z łączy do bardziej szczegółowych instrukcji. Odpowiedzi można znaleźć
w przykładowych skoroszytach.
Przed wykonaniem tych przykładów pakiety przykładowe należy skonfigurować w systemach
IBM Cognos Business Intelligence i IBM Cognos TM1. Przykładowe skoroszyty są dostępne
w miejscu instalacji przykładów IBM Cognos BI. Przykładowe skoroszyty są dostępne w
folderze: katalog_instalacyjny_przykładów\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence. Aby uzyskać informacje na temat miejsca
instalacji przykładów, należy skonstatować się z administratorem.

Tworzenie raportu tabeli przestawnej, w którym do aktualizacji danych i
wykresów używany jest filtr pośredni
Podczas korzystania z wymiaru czasu, można używać odniesienia do komórki, aby sterować
seriami raportów dla danego roku. W tej sekcji dowiesz się, jak utworzyć raport dynamiczny,
który pobiera przychód od początku roku do daty bieżącej dla każdej linii produktów.
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 15-20 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt IndirectFilter.xls.

Procedura
1. Zacznij od utworzenia w arkuszu eksploracji raportu tabeli przestawnej, w którym użyty
zostanie przykładowy pakiet o nazwie Sprzedaż firmy Wycieczki i obozy (kostka).
2. Dodaj następujące elementy danych do raportu:
v poziom Produkty (w sekcji Produkty) do strefy upuszczenia Wiersze.
v

Przychód, Zysk brutto, Ilość, Koszt jednostkowy oraz Zysk brutto % (w sekcji
Miary) do miejsc upuszczenia Kolumny
v Ameryki (w sekcji Regiony sprzedaży) i 2012 (w sekcji Lata) do miejsc upuszczenia
Kontekst
.
3. Na pasku eksploracji kliknij opcję Konwertuj na formuły w nowym arkuszu
4. Z poziomu początkowej tabeli przestawnej zmień detalistę, upuszczając innego do
miejsca upuszczenia Kontekst, a następnie przekonwertuj go na formuły w nowym
arkuszu.
Wykonaj ten krok dla każdego detalisty.
5. Wykorzystując znajomość aplikacji Microsoft Excel, utwórz wykres odzwierciedlający
Przychód, Zysk brutto oraz Ilość dla każdego nowo utworzonego arkusza.
6. Aby utworzyć filtr niebezpośredni, na osobnym arkuszu przeciągnij rok 2012 (z sekcji
Lata) do komórki.
Wskazówka: W sąsiedniej komórce oznacz komórkę, używając opcji Wybierz datę w
tym miejscu.
7. Dla każdego tworzonego arkusza zmień rok w komórce Kontekst na odwołanie do
komórki filtru utworzonej w kroku 1.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Na przykład dla arkusza o nazwie Filtry i komórki C3 wpisz =Filters!C3.
8. Z drzewa źródłowego przeciągnij rok 2013 (z sekcji Lata) do komórki, w której znajduje
się rok 2012.
Zwróć uwagę na to, że odwołania do komórki aktualizowane są w całym skoroszycie, a
wykresy odzwierciedlają dane z 2013 roku.

Analiza danych w tabeli przestawnej
W IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można operować elementami w swoich danych
w sposób interaktywny, co pozwoli Ci rozpoznać problemy związane z Twoją działalnością
biznesową i umożliwi lepsze ich zrozumienie.
W ramach tego tematu użytkownik dowie się, jak tworzyć tabelę przestawną i korzystać z
narzędzia analizy średniej ruchomej programu Excel w celu utworzenia wykresów i
sprawdzenia danych IBM Cognos BI. Ułatwią one rozpoznanie trendów i prawidłowości, na
które być może w przyszłości trzeba będzie zwrócić większą uwagę. Aby użytkownik mógł
korzystać z tej funkcji, musi mieć zainstalowany na swoim komputerze pakiet narzędzi Excel
Analysis.
Na potrzeby tego ćwiczenia załóżmy, że jesteś analitykiem biznesowym w spółce
Przykładowe biuro wycieczek. Chciałbyś dokonać dokładniejszej analizy poziomów zwrotów
historycznych, aby przewidzieć przyszły popyt na linię okularów i soczewek, co pozwoliłoby
lepiej zaplanować kontrole jakości.
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 15-20 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt MovingAverage.xls.

Procedura
1. Aby utworzyć raport, utwórz nową tabelę przestawną, w której użyty zostanie pakiet
Sprzedaż i marketing (kostka).
2. Wstaw dane w tabeli przestawnej:
v Z sekcji Miary przeciągnij Zwroty do strefy upuszczenia Miary.
v Z sekcji Produkty, Akcesoria osobiste przeciągnij Okulary i soczewki do strefy
upuszczenia Wiersze.
v Z sekcji Czas przeciągnij Czas do strefy upuszczenia Kolumny.
Raport został teraz utworzony. Należy teraz utworzyć analizę.
3. Aby utworzyć analizę, w menu Narzędzia kliknij opcję Analiza danych.
4. W oknie dialogowym Analiza danych kliknij opcję Średnia ruchoma, po czym kliknij
OK.
5. W polu Zakres danych wejściowych wprowadź jeden wiersz dla okularów i soczewek
marki Inferno.
6. W polu Przedział wpisz 2 jako liczbę punktów danych użytych do obliczenia średniej
ruchomej.
Im węższy przedział, tym większy wpływ będą miały wahania poszczególnych punktów
danych na średnią ruchomą.
7. W polu Zakres danych wyjściowych wprowadź adres komórki, tak aby wyniki
zaczynały się poza zakresem komórek tabeli przestawnej.
8. Zaznacz pole wyboru Wynik wykresu, aby wyświetlić graf, na którym porównane
zostaną rzeczywiste i prognozowane poziomy zwrotów, po czym kliknij OK.
9. Ustaw opcje wykresu w następujący sposób:
v Dodaj tekst do osi Y, aby pokazać Zwroty.
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v Dodaj tekst do osi X, aby przedstawić Lata.
v Zmień tytuł wykresu, aby wskazać, że dotyczy średniej ruchomej dla linii okularów i
soczewek marki Inferno.
v Dopilnuj, aby klucze legendy wyświetlane były z boku wykresu.
v Dodaj do wykresu etykiety wartości.
10. Ustaw wartość skali osi Z na 25 jako jednostkę główną.

Wyniki
Wykres przedstawia teraz Twoje prognozowane poziomy zwrotów oraz identyfikuje zwroty
na koniec każdego roku.
Aby uzyskać dalszą pomoc, zobacz: Tworzenie nowej eksploracji.

Raporty z bilansem
W ramach tego tematu utworzysz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał
własny spółki Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013.
W celu utworzenia tego raportu posłużysz się pakietem opublikowanym na podstawie kostek
MSAS zawierających dane finansowe. Użyj kostki Fakty finansowe WIO pochodzącej z bazy
danych GOSALESDW. Kostka ta zawiera dane narastające od początku roku i comiesięczne
dane finansowe dla wszystkich kont. Dane występujące w scenariuszach są danymi
rzeczywistymi wyrażonymi w USD za lata 2010, 2011, 2012 lub 2013 (dane rzeczywiste
tylko za 7 miesięcy).
Do utworzenia bilansu użytkownik użyje szablonu księgowania Microsoft Office, który
pobrać można na stronie WWW firmy Microsoft. Na potrzeby tego ćwiczenia użyty został
szablon bilansu ze współczynnikami i kapitałem obrotowym.
Użytkownik użyje również analizy opartej na komórkach w celu wypełnienia bilansu danymi
IBM Cognos dotyczącymi bieżących aktywów, innych aktywów, bieżących pasywów oraz
innych pasywów. Wykorzystasz funkcjonalność formatowania dostępną w aplikacji Excel,
stosując kolor tła, style i cechy czcionek, a także formatowanie komórek, dzięki którym Twój
raport zyska profesjonalny wygląd.
Wykonanie ćwiczeń z tej sekcji potrwa ok. 20-30 minut.

Tworzenie bilansu
Utworzymy teraz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Najpierw należy utworzyć bilans.
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 20-30 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt BalanceSheet.xls.

Procedura
1. Pobierz szablon bilansu ze współczynnikami i kapitałem obrotowym ze strony WWW
firmy Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (otwiera się w nowym
oknie)
2. Wyczyść treść szablonu, z wyjątkiem wyliczonych komórek i kategorii bilansu, takich jak
Bieżące aktywa oraz Inne pasywa.
3. Wstaw linię pod każdą kategorią bilansu.
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Linia służy do tworzenia wierszy i kolumn niezbędnych w celu przeciągania i
upuszczania nagłówków i grup elementów wzdłuż osi pionowych lub poziomych.
4. Kontynuuj wypełnianie bieżących aktywów.

Kroki wypełniania bieżących aktywów
Utworzymy teraz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Musimy teraz wprowadzić bieżące aktywa.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Otwórz pakiet GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
Z drzewa źródłowego rozwiń Konta, Bilans (ogółem), Aktywa (ogółem).
Przeciągnij Bieżące aktywa (ogółem) do komórki za kategorią Bieżące aktywa.
Prawym przyciskiem myszy kliknij Bieżące aktywa (ogółem) i kliknij opcje IBM
Cognos Analysis, Rozwiń, Rozwiń w górę.
Komórki przed kategorią Bieżące aktywa (ogółem) wypełnij komponentami, które
tworzą Bieżące aktywa (ogółem) w hierarchii.
5. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Czas, a następnie przeciągnij rok 2013 do obszaru
kolumn w ramach struktury opartej na komórkach.
6. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Miary, a następnie przeciągnij Rok sprawozdania
do obszaru miar, w którym nagłówek wiersza i nagłówek kolumny stykają się ze sobą.

7. Przekonwertuj dane dynamiczne na statyczne.
8. Kontynuuj wypełnianie bieżących aktywów.

Wypełnianie pozostałych bieżących aktywów
Utworzymy teraz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Musimy teraz wprowadzić pozostałe aktywa.

Procedura
1. Z drzewa źródłowego rozwiń Konta, Bilans (ogółem), Aktywa (ogółem).
2. Przeciągnij Inne aktywa (ogółem) do komórki za kategorią Inne aktywa.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij Inne aktywa (ogółem) i kliknij opcje IBM
Cognos Analysis, Rozwiń, Rozwiń w górę.
Komórki przed kategorią Inne aktywa (ogółem) wypełnij komponentami, które tworzą
Inne aktywa (ogółem) w hierarchii.
4. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Czas, a następnie przeciągnij rok 2013 do obszaru
kolumn w ramach struktury opartej na komórkach.
5. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Miary, a następnie przeciągnij Rok sprawozdania
do obszaru miar, w którym nagłówek wiersza i nagłówek kolumny stykają się ze sobą.
6. Przekonwertuj dane dynamiczne na statyczne.
7. Kontynuuj wypełnianie bieżących pasywów.

Wypełnianie bieżących aktywów
Utworzymy teraz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Musimy teraz wprowadzić bieżące pasywa.

Procedura
1. Z drzewa źródłowego rozwiń Konta, Bilans (ogółem), Pasywa i kapitał własny
(ogółem), Pasywa (ogółem).
2. Przeciągnij Bieżące pasywa (ogółem) do komórki za kategorią Bieżące pasywa.

100

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij Bieżące pasywa (ogółem) i kliknij opcje IBM
Cognos Analysis, Rozwiń, Rozwiń w górę.
Komórki przed kategorią Bieżące pasywa (ogółem) wypełnij komponentami, które
tworzą Bieżące pasywa (ogółem) w hierarchii.
4. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Czas, a następnie przeciągnij rok 2013 do obszaru
kolumn w ramach struktury opartej na komórkach.
5. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Miary, a następnie przeciągnij Rok sprawozdania
do obszaru miar, w którym nagłówek wiersza i nagłówek kolumny stykają się ze sobą.
6. Przekonwertuj dane dynamiczne na statyczne.
7. Kontynuuj wypełnianie pozostałych pasywów.

Wypełnianie innych pasywów
Utworzymy teraz raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Musimy teraz wypełnić pozostałe pasywa.

Procedura
1. Z drzewa źródłowego rozwiń Konta, Bilans (ogółem), Pasywa i kapitał własny
(ogółem), Pasywa (ogółem).
2. Przeciągnij Pasywa długoterminowe oraz inne (ogółem) do komórki za kategorią Inne
pasywa.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij Pasywa długoterminowe oraz inne (ogółem), kliknij
IBM Cognos Analysis, Rozwiń, Rozwiń w górę.
Komórki przed kategorią Pasywa długoterminowe oraz inne (ogółem) wypełnij
komponentami, które tworzą Pasywa długoterminowe oraz inne (ogółem) w hierarchii.
4. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Czas, a następnie przeciągnij rok 2013 do obszaru
kolumn w ramach struktury opartej na komórkach.
5. Z drzewa źródłowego rozwiń obszar Miary, a następnie przeciągnij Rok sprawozdania
do obszaru miar, w którym nagłówek wiersza i nagłówek kolumny stykają się ze sobą.
6. Przekonwertuj dane dynamiczne na statyczne.
7. Kontynuuj czyszczenie arkusza bilansu.

Czyszczenie bilansu
Utworzyliśmy raport z bilansem przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny spółki
Przykładowe biuro wycieczek za rok 2013. Na zakończenie musimy go wyczyścić.

Procedura
1. Poniżej każdej kategorii bilansu usuń wiersz zawierający etykiety wymiarów, które użyte
zostały w analizie opartej na komórkach.
2. Upewnij się, że usuwane są puste wiersze, tak aby bilans zachował własną postać.
3. Po przekonwertowaniu danych na dane statyczne elementy podsumowania IBM Cognos
BI, takie jak Inne aktywa (ogółem) i Bieżące pasywa (ogółem) mają wartości statyczne.
Usuń te wiersze, tak aby formuły szablonu bilansu dokładnie obliczały dane.
4. W komórce, w której chcesz umieścić nagłówek arkusza bilansu, wpisz Bilans spółki
Wycieczki i obozy oraz rok 2013.

Wyniki
Wykorzystałeś własną znajomość aplikacji Excel, aby rozszerzyć dane IBM Cognos. Aby
uzyskać dalszą pomoc, zobacz: Tworzenie analizy opartej na komórkach bez użycia
eksploracji.
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Eksploracja z wykorzystaniem filtrów
W przypadku danych wymiarowych można wykorzystać filtry kontekstu w celu szybkiego
ukierunkowania raportu na określony widok danych. Aby uszczegółowić widok, można
również zastosować niestandardowe filtry.
W ramach tego tematu użytkownik dowie się, w jaki sposób
v tworzyć filtry kontekstu poprzez upuszczenie elementów lub zbiorów w obszarze filtru
kontekstu
v tworzyć filtr niestandardowy, tworząc wyrażenie służące do wyszukania określonego
podzbioru rekordów
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 10-25 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt CustomFilter.xls.
Eksploracja zawiera linie produktów w wierszach, lata w kolumnach i zwroty jako miary.
Wartości filtrowane są w celu przedstawienia zwrotów z zamówień złożonych wyłącznie
przez Internet z obszaru Ameryki Południowej i Północnej. Filtru niestandardowego używa
się w celu zawężenia zakresu raportu, tak aby przedstawiał jedynie linie produktów, które w
2013 roku wygenerowały ponad 5 000 zwrotów.

Tworzenie filtrów kontekstu
W tym temacie dowiesz się, w jaki sposób utworzyć filtry kontekstu poprzez upuszczenie
elementów lub zbiorów w obszarze filtru kontekstu.
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 15-20 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt CustomFilter.xls.

Procedura
1. Utwórz nową tabelę przestawną, w której użyty zostanie pakiet Sprzedaż i marketing
(kostka).
2. Wstaw dane w tabeli przestawnej:
v Z sekcji Miary przeciągnij Zwroty do strefy upuszczenia Miary.
v Przeciągnij Produkty do strefy upuszczenia Wiersze.
v Z sekcji Czas przeciągnij Czas do strefy upuszczenia Kolumny.
3. Zmień etykietę w kolumnie Czas na Suma.
4. Wyświetl wszystkie elementy na poziomach.
5. W sekcji Detaliści przeciągnij Ameryki do miejsc upuszczenia Kontekst.
6. Z sekcji Metoda zamawiania przeciągnij WWW do strefy upuszczenia Kontekst.
Wyświetlą się zwroty wyłącznie dla sieci WWW na terenie Ameryki Południowej i
Północnej dla wszystkich marek produktów w okresie czterech lat. Łączna liczba zwrotów
widoczna jest w kolumnie Suma.
7. Kontynuuj tworzenie filtrów niestandardowych.

Tworzenie filtrów niestandardowych
W tym temacie dowiesz się, jak utworzyć filtr niestandardowy, tworząc wyrażenie służące do
wyszukania określonego podzbioru rekordów.

Procedura
1. W strefie upuszczenia Wiersze dla sekcji Produkty kliknij menu rozwijalne w celu
wybrania opcji Filtr, Edytuj/Dodaj filtr.
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2. W oknie Filtr utwórz wyrażenie, które pokazywać będzie wyłącznie linie produktów,
które w 2013 roku wygenerowały ponad 5 000 zwrotów.

Wyniki
Aby uzyskać dalszą pomoc, zobacz:
v Tworzenie nowej tabeli przestawnej
v Wstawianie i wyświetlanie wszystkich elementów poziomu
v Filtrowanie wartości za pomocą kontekstu
v Tworzenie zbioru użytkownika

Tworzenie filtru niestandardowego na podstawie eksploracji listy
Utworzenie filtrów pozwala na ograniczenie liczby elementów wyświetlanych w arkuszu
eksploracji.
Komórki referencyjne ze skoroszytu Microsoft Excel można zastosować jako element
wyrażeń filtru.
Kolejne kroki tego kursu pozwolą nauczyć się jak:
v tworzyć filtry,
v łączyć linie filtru,
v używać wartości komórek jako elementów filtru.
Podczas pracy z tym kursem wykorzystywany jest pakiet przykładowy o nazwie Sprzedaż
WIO (zapytanie).

Użycie przykładowych danych relacyjnych do tworzenia
złożonej eksploracji listy z zastosowaniem kolumny wyliczanej
Tworzenie eksploracji listy zawierającej kilka kolumn danych, a następnie dodanie kolumny
wyliczanej.
Kolejne kroki w tej części kursu pozwolą nauczyć się jak:
v ładować określony pakiet danych,
v tworzyć złożoną eksplorację listy,
v dodawać kolumnę wyliczaną w celu jej zastosowania w analizie.

Uruchamianie programu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
i otwieranie przykładowego pakietu
Aby uzyskać dostęp do danych, należy uruchomić program IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, a następnie wybrać pakiet danych. W zależności od konfiguracji serwera i
danych w celu uzyskania dostępu do przykładowego zbioru danych konieczne może być
rozwinięcie kilku elementów węzła.

Procedura
1. Uruchom program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. W panelu IBM Cognos kliknij przycisk Otwórz i w polu System wybierz serwer
zawierający przykładowe dane IBM Cognos BI.
3. Na liście pakietów kliknij Sprzedaż WIO (zapytanie), a następnie kliknij przycisk OK.
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Tworzenie eksploracji listy zawierającej kilka kolumn danych z
pakietu Sprzedaż WIO (zapytanie)
Częścią analizy jest utworzenie eksploracji listy zawierającej dane produktu z przykładowej
kostki sprzedaży.

Procedura
1. Aby utworzyć eksplorację listy, w panelu IBM Cognos Analysis kliknij opcję Utwórz
nową listę.
2. Rozwiń folder Sprzedaż (zapytanie).
3. Rozwiń pozycję Produkt.
4. Aby utworzyć kolumny, przeciągnij następujące elementy do eksploracji: Nazwa
produktu, Data wprowadzenia, Cena jednostkowa i Koszt jednostkowy.

Dodawanie kolumny wyliczanej
Tworzenie kolumny wyliczanej w celu jej zastosowania w analizie.

Procedura
1. Zaznacz kolumny Cena jednostkowa i Koszt jednostkowy.
2. Na pasku eksploracji kliknij ikonę Wstaw kalkulację, a następnie kliknij Cena
jednostkowa — Koszt jednostkowy. Kolumna wyliczana Cena jednostkowa — Koszt
jednostkowy zostaje wyświetlona za kolumną Koszt jednostkowy.

Dodawanie wartości do arkusza i tworzenie wyrażeń filtru
Wartości z arkusza lub skoroszytu Microsoft Excel mogą stanowić element wyrażenia filtru.
W tym kursie wartości te są statyczne. W scenariuszach użytkownika mogą to być wartości
wyliczane z innych arkuszy eksploracji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel lub wyniki
obliczeń dla komórek Microsoft Excel.

Dodawanie wartości do arkusza Microsoft Excel w celu ich
zastosowania w obliczeniach filtru
Tworzenie minimalnych i maksymalnych wartości w komórkach arkusza eksploracji w celu
zastosowania ich w wyrażeniu filtru.

Procedura
1. Kliknij komórkę I4 i wpisz Minimum. Ta komórka będzie pełniła rolę etykiety wartości
minimalnej zastosowanej w obliczeniu filtru.
2. Kliknij komórkę I5 i wpisz Maksimum. Ta komórka będzie pełniła rolę etykiety wartości
maksymalnej zastosowanej w obliczeniu filtru.
3. Kliknij komórkę J4 i wpisz wartość 10. Ta komórka będzie pełniła rolę wartości
minimalnej zastosowanej w obliczeniu filtru.
4. Kliknij komórkę J5 i wpisz wartość 15. Ta komórka będzie pełniła rolę wartości
maksymalnej zastosowanej w obliczeniu filtru.

Tworzenie wyrażenia filtru na podstawie wartości minimalnej i
maksymalnej
Tworzenie minimalnych i maksymalnych wartości w komórkach arkusza eksploracji w celu
zastosowania ich w wyrażeniu filtru.

Procedura
1. Na pasku eksploracji kliknij opcję Filtr, a następnie kliknij Edytuj/Dodaj filtr. Pojawi
się okno Filtr.
2. Kliknij polecenie Edytuj/Dodaj filtr. Zostanie wyświetlone okno Edytuj filtr.
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3. Kliknij opcję Wprowadź odwołanie do komórki.
4. W panelu Sprzedaż WIO (zapytanie) kliknij opcję Cena jednostkowa — Koszt
jednostkowy.
5. W polu operatora kliknij opcję > (większe niż).
6. W polu referencyjnym komórki, wyświetlanym za operatorem, wpisz J4, a następnie
kliknij przycisk OK. Okno Edytuj filtr zostaje zamknięte.
7. Kliknij ikonę Dodaj linię filtru. Zostanie wyświetlone okno Edytuj filtr.
8. Kliknij opcję Wprowadź odwołanie do komórki.
9. W panelu Sprzedaż WIO (zapytanie) kliknij opcję Cena jednostkowa — Koszt
jednostkowy.
10. W polu operatora kliknij opcję < (mniejsze niż).
11. W polu referencyjnym komórki, wyświetlanym za operatorem, wpisz J5, a następnie
kliknij przycisk OK. Okno Edytuj filtr zostaje zamknięte.
12. Kliknij OK.

Wyniki
Można zauważyć, że wyniki eksploracji listy uległy zmianie, co jest skutkiem utworzenia
wyrażeń filtru. Pozycje na liście zostały ograniczone, ponieważ zastosowano wartości
minimalną i maksymalną, stanowiące wartości statyczne w komórkach arkusza eksploracji.
Ograniczenie danych w eksploracji ułatwia skupienie się na kluczowych wskaźnikach
efektywności. Istnieje możliwość dodania wyrażeń filtru w celu ograniczenia danych dla
konkretnych dat; w tym celu należy dodać linie filtru, zawierające wartość Data
wprowadzenia.

Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą elementów zbioru użytkownika
W ramach tego tematu użytkownik dowie się, jak utworzyć tabelę przestawną zawierającą
zaprojektowany przez siebie zbiór użytkownika.
Zbiory użytkownika umożliwiają grupowanie elementów dotyczących określonych wymagań
związanych z raportowaniem. Na przykład użytkownik chce skupić się na wynikach inspekcji
sprzedaży w krajach z regionu Azja Wschodnia. Tworzy zbiór użytkownika obejmujący
wymagane kraje, a następnie dodaje zbiór użytkownika do raportu.
Wykonanie zadań z tej sekcji potrwa ok. 15-20 minut. Aby wyświetlić kompletny raport,
należy pobrać przykładowy skoroszyt CustomSet.xls. W przykładowym skoroszycie
zastosowano formatowanie Excel i nie jest ono zgodne z arkuszem utworzonym przez
użytkownika.

Zanim rozpoczniesz
Pakiet przykładowy musi być skonfigurowany w systemie IBM Cognos Business Intelligence.
Przykładowe skoroszyty są dostępne w miejscu instalacji przykładów IBM Cognos BI. Aby
uzyskać informacje na temat adresów URL wymaganych do nawiązania połączenia z
systemem IBM Cognos BI oraz lokalizacji przykładowych skoroszytów, należy skontaktować
się z administratorem.

Procedura
1. Nawiąż połączenie z systemem IBM Cognos Business Intelligence i otwórz pakiet
Sprzedaż i marketing (kostka). Domyślna lokalizacja pakietu przykładowego to:
Foldery publiczne>Przykłady_Office>Kostki.
Rozdział 9. Spróbuj sam — ćwiczenia
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2. Utwórz eksplorację tabeli przestawnej.
3. Upewnij się, że opcja Wstaw element z elementami podrzędnymi jest włączona.
4. Dodaj następujące elementy danych do raportu:
v Produkty do strefy upuszczenia Wiersze
v Czas do strefy upuszczenia Kolumny
v Przychód do strefy upuszczenia Miary
5. Rozwiń Metodę zamawiania i przeciągnij Inspekcję sprzedaży do obszaru Kontekst.
6. Utwórz zbiór użytkownika z wymiaru Azja Wschodnia.
Wybierz następujące kraje: Japonia, Korea, Chiny i Singapur. Kliknij prawym
przyciskiem myszy wybrany element, a następnie kliknij opcję Nowy zbiór. Zapisz zbiór
jako Azja Wschodnia.
7. Z folderu Zbiory użytkownika przeciągnij zbiór Azja Wschodnia do obszaru wierszy za
sekcją Produkty.
Zwróć uwagę na to, że eksploracja odzwierciedla wyłącznie detalistów z Azji
Wschodniej. Oznacza to, że Australia będąca oryginalnym elementem wymiaru Azja
Wschodnia nie jest elementem nowego zbioru użytkownika Azja Wschodnia.

Wyniki
Zbiór użytkownika jest powiązany z użytkownikiem, który go utworzył. Przy następnym
otwarciu pakietu Sprzedaż i marketing zbiór użytkownika będzie dostępny do użycia wraz z
innymi raportami. Zbiór użytkownika nie jest dostępny, jeśli pakiet zostanie otwarty przez
innego użytkownika.
W celu przeprowadzenia edycji zbioru użytkownika kliknij zbiór prawym przyciskiem myszy,
a następnie kliknij polecenie Edytuj zbiór. Po przeprowadzeniu edycji zbioru użytkownika
lub jeśli wystąpiły zmiany elementów użytych w zbiorze użytkownika, zmiany te nie mają
zastosowania w raporcie po odświeżeniu danych. W celu zaktualizowania raportu należy
usunąć oryginalny zbiór użytkownika z raportu, a następnie dodać zmieniony.
Aby uzyskać dalszą pomoc, zapoznaj się z następującymi tematami w publikacji IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel — Podręcznik użytkownika:
v
v

Tworzenie nowej tabeli przestawnej
Tworzenie zbioru użytkownika

Tworzenie podzbiorów w tabelach przestawnych i widokach Flex
Korzystając z edytora podzbiorów, można tworzyć wyrażenia dynamiczne umożliwiające
odświeżenie raportów w celu wyświetlenia najnowszych danych.
Cele uczenia dla całego kursu:
v Uzyskanie wiedzy na temat funkcji w oknie edytora podzbioru
v Uzyskanie wiedzy o sposobie tworzenia wyrażeń dynamicznych
v Uzyskanie wiedzy o zastosowaniu edytora podzbioru z widokami Flex
Podczas pracy z tym kursem wykorzystywany jest pakiet przykładowy plan_BudgetPlan.

Tworzenie tabeli przestawnej
Tworzenie tabeli przestawnej jako elementu analizy budżetu. Eksploracja tabeli przestawnej
umożliwia przedstawienie informacji w bardziej zwartej formie, w której w wierszach i
kolumnach przedstawiane są informacje podsumowujące.
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Utworzona przez użytkownika tabela przestawna zawiera dane z przykładowego pakietu
planowania, w którym dostępne są informacje na temat budżetu. Użytkownik dowie się, jak
utworzyć tabelę przestawną na podstawie planu kont z dochodem z działalności operacyjnej
netto.

Uruchamianie aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel i
ładowanie przykładowego planu budżetu
Załaduj plan budżetu aplikacji IBM Cognos TM1, tak aby można z nim było pracować w
trakcie kursu.

Procedura
1. Uruchom program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. W panelu IBM Cognos kliknij przycisk Otwórz pakiet i w polu System wybierz serwer
zawierający przykładowe dane aplikacji IBM Cognos TM1.
3. Na liście pakietów kliknij Przykład planowania, plan_BudgetPlan, a następnie kliknij
przycisk OK.

Tworzenie tabeli przestawnej budżetu
Tworzenie raportu tabeli przestawnej na podstawie przykładowego planu budżetu.

Procedura
1. W panelu IBM Cognos kliknij opcję Utwórz nową tabelę przestawną.
2. Na pasku eksploracji kliknij opcję Typ elementu, a następnie kliknij polecenie Wstaw
jeden element.
3. Przeciągnij następujące elementy do miejsca upuszczenia Kontekst: Budżet na RP 2010,
10110, 105, lokalne, dane wejściowe. W celu wyszukania tych elementów kliknij
prawym przyciskiem myszy każdy wymiar i wpisz nazwę w oknie wyszukiwania.
a. Kliknij wersja_planu > wersja_planu, a następnie przeciągnij element Budżet na
RP 2010 do obszaru Kontekst.
b. Kliknij jednostka_biznesowa_planu > jednostka_biznesowa_planu > 10000 >
10100, a następnie przeciągnij element 10110 do obszaru Kontekst.
c. Kliknij dział_planu > dział_planu > 1000 > 100, a następnie przeciągnij element 105
do obszaru Kontekst.
d. Kliknij kursy_wymiany_planu > kursy_wymiany_planu, a następnie przeciągnij
element lokalne do obszaru Kontekst.
e. Kliknij źródło_planu > źródło_planu > budżet, a następnie przeciągnij element
dane wejściowe do obszaru Kontekst.
4. Dodaj element 2010 do miejsca upuszczenia Kolumny. Kliknij czas_planu >
czas_planu, a następnie przeciągnij element 2010 do miejsca upuszczenia Kolumny.
5. Dodaj element Przychód z działalności operacyjnej netto do miejsca upuszczenia
Wiersze. Kliknij plan_kont > plan_kont, a następnie przeciągnij element Przychód z
działalności operacyjnej netto do miejsca upuszczenia Wiersze.

Praca z edytorem podzbiorów
Po utworzeniu podstawowej eksploracji tabeli przestawnej należy użyć edytora podzbiorów w
celu utworzenia bardziej złożonej tabeli przestawnej; umożliwia to użycie bardziej
zaawansowanych funkcji edytora.
Aby użyć tych funkcji, należy otworzyć edytor podzbiorów wraz z kolumnami lub wierszami.
Wybierz opcję Edytuj zbiór.
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Dynamiczne wstawianie elementów 2010 za pośrednictwem okna
edytora podzbioru
Pierwszy przykład polega na zapisaniu elementu 2010 jako elementu dynamicznego i
przeniesieniu jego obiektów podrzędnych. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy
element 2010, a następnie zaznacz opcję Wstaw element z obiektami podrzędnymi.

Procedura
1. W miejscu upuszczenia Kolumny kliknij menu rozwijane powiązane z elementem 2010,
a następnie kliknij polecenie Edytuj zbiór. Zostanie otwarte okno edytora podzbioru.
2. W panelu Wybór kliknij prawym przyciskiem myszy element 2010, kliknij Opcje
wstawiania, a następnie kliknij opcję Wstaw element z obiektami podrzędnymi.
3. Aby sprawdzić utworzone wyrażenie dynamiczne, na pasku narzędzi edytora podzbiorów
kliknij ikonę Pokaż MDX. Zostanie wyświetlone okno Edytuj MDX zawierające
wyrażenie: {TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]}, {[plan_time].[2010]} ,
RECURSIVE)}
4. Aby zapisać wyrażenie MDX i zamknąć okno Edytuj MDX, kliknij przycisk OK.
5. Aby zapisać pracę w edytorze podzbiorów i zamknąć okno edytora, kliknij przycisk OK.

Zastępowanie elementu Przychód z działalności operacyjnej netto
wraz z elementami komponentu za pośrednictwem okna edytora
podzbioru
Praca z wymiarem plan_kont na osiach wierszy. Praca z elementem Przychód z działalności
operacyjnej netto w edytorze podzbiorów.

Procedura
1. W miejscu upuszczenia Wiersze kliknij menu rozwijane powiązane z elementem
Przychód z działalności operacyjnej netto, a następnie kliknij polecenie Edytuj zbiór.
Zostanie otwarte okno edytora podzbioru.
2. W panelu Wybór kliknij element Przychód z działalności operacyjnej netto, a
następnie naciśnij klawisz Delete.
3. W panelu Dostępne elementy rozwiń wymiar plan_kont, a następnie element Przychód z
działalności operacyjnej netto. Zostaną wyświetlone trzy elementy komponentu:
Przychód, COS oraz Wydatki na działalność operacyjną.
4. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Wstaw typ, a następnie kliknij polecenie Wstaw jeden
element.
5. Zaznacz Przychód, COS i Wydatki na działalność operacyjną, a następnie kliknij
strzałkę, aby dodać. Zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w panelu Wybór. Aby
wybrać wiele elementów, naciśnij klawisz Shift i kliknij właściwe elementy.
6. Aby element COS stał się elementem dynamicznym, kliknij go prawym przyciskiem
myszy, kliknij Opcje wstawiania, a następnie kliknij polecenie Wstaw element z
obiektami podrzędnymi.
7. Aby zapisać pracę w edytorze podzbiorów i zamknąć okno edytora, kliknij przycisk OK.
Zwróć uwagę, że nazwy elementów wyświetlane po elemencie COS mają postać
identyfikatorów kont. Aby zmienić wygląd, ponownie należy użyć edytora podzbiorów.
8. W miejscu upuszczenia Wiersze kliknij menu rozwijane powiązane z elementem
Przychód z działalności operacyjnej netto, kliknij polecenie Ustaw alias, a następnie
kliknij Nazwa konta. Zwróć uwagę, że nazwy elementów wyświetlane po elemencie
COS mają postać nazw kont, a nie identyfikatorów kont.
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Tworzenie widoków Flex
Konwertowanie tabeli przestawnej na widok Flex. Widok Flex jest przydatny podczas
prezentowania danych lub wysyłania skoroszytów do innych członków zespołu, którzy nie
korzystają z aplikacji IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Korzystając z edytora podzbiorów, można dodawać elementy do widoku Flex.

Konwertowanie tabeli przestawnej na widok Flex
Za pomocą edytora podzbioru można dodawać elementy do lub usuwać je z osi kolumn lub
wierszy.
Pozwala również na utworzenie komórki walidacji danych w elemencie kontekstu. W widoku
Flex można dodawać elementy poprzez wpisywanie ich nazw do komórek w nazwanym
zakresie lub korzystając z edytora podzbiorów. W celu usunięcia elementów można usunąć
kolumny lub wiersze (polecenia pakietu Microsoft Excel) lub skorzystać z edytora
podzbiorów. Korzystając z edytora podzbiorów z widokiem Flex, można wykonywać te same
czynności jak w przypadku arkuszy eksploracji. Jedyny wyjątek polega na tym, że po
zamknięciu edytora elementy dynamiczne zastosowane w widoku Flex są konwertowane na
statyczne.

Procedura
1. Na pasku eksploracji kliknij opcję Przekształć w widok Flex na nowym arkuszu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Q1-2010, kliknij IBM Cognos Analysis, a
następnie kliknij opcję Zastąp elementy. Zostanie otwarte okno edytora podzbioru.
3. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Filtr. Za paskiem narzędzi wyświetlane są elementy
kontrolne filtru oraz pole filtru.
4. W polu filtru wpisz wartość Q1 i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlane są wszystkie
elementy z wymiaru czas_planu zawierające wartość Q1.
5. W panelu Wyniki wyszukiwania kliknij wartość Q1-2011, a następnie ikonę Dodaj,
aby dodać te elementy do panelu Wybór.
6. Kliknij ikonę Wstaw typ, a następnie polecenie Wstaw element z obiektami
podrzędnymi.
7. Kliknij OK. Po elementach Q1-2010 wyświetlane są elementy komponentu Q1-2011.
8. W komórce A3 kliknij prawym przyciskiem myszy element 10110, kliknij opcję IBM
Cognos Analysis, a następnie polecenie Zastąp elementy. Zostanie otwarte okno
edytora podzbioru.
9. W panelu Dostępne elementy rozwiń obszar jednostka_biznesowa_planu, a następie
element 10000.
10. Wybierz wartości 10100, 10200, 10300 i 10400, a następnie kliknij ikonę Dodaj, aby
dodać te elementy do panelu Wybór.
11. Kliknij OK. Komórka A3 jest teraz selektorem.
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Rozdział 10. Automatyzacja IBM Cognos Office
Za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API) można zautomatyzować odświeżanie
lub publikowanie zwartości skoroszytu, dokumentu oraz prezentacji. Można wykorzystać
narzędzie planowania, takie jak Zaplanowane zadanie, i przetworzyć co najmniej jeden
skoroszyt, dokument lub co najmniej jedną prezentację.
Dzięki zastosowaniu interfejsu API możliwe jest utworzenie zaplanowanego programu
wsadowego w celu odświeżania wszystkich skoroszytów, dokumentów lub prezentacji IBM
Cognos Office w cyklu codziennym, cotygodniowym lub comiesięcznym, tak aby w
przypadku zmiany danych okresu odpowiednie pliki pozostały aktualne.
Można wywołać API w ramach skoroszytów Microsoft Excel, dokumentów Microsoft Word
lub prezentacji Microsoft PowerPoint za pomocą VBA bądź VBS oraz interfejsu wiersza
komend. Aby te typy automatyzacji mogły działać, należy zarejestrować co najmniej jedno
makro w ramach skoroszytu, dokumentu lub prezentacji.
Podczas stosowania przykładowych makr i plików skryptu jako części swoich własnych
funkcji przetwarzania, pamiętaj, że interfejs API można wywołać tylko w formie funkcji
zdefiniowanych przez użytkownika (UDF) w produktach Microsoft Office: Excel, Word lub
PowerPoint. UDF to funkcje utworzone w języku Visual Basic for Applications (VBA). W
tym przypadku funkcje UDF są jednak tworzone w ramach rozwiązania IBM Cognos Office,
a wywoływane z VBA.
Aby pomóc Ci zrozumieć, jakie możliwości oferuje interfejs API, udostępniono kilka
przykładów. Na ich podstawie można utworzyć własne własne rozwiązania
v tworzenie makr VBA w ramach programów: Excel, Word lub PowerPoint
v przekazywanie parametrów, które korzystają z VBS oraz interfejsu wiersza komendy
Dostępne są również funkcje planowania skryptów, (zarówno tych utworzonych przez siebie,
jak i przykładów) aby zostały one wykonane w określonym czasie jako proces wsadowy.

Zanim rozpoczniesz
Należy poprosić własnego administratora, aby udostępnił Ci pliki przykładowe w lokalizacji,
do której użytkownik ma dostęp.

Procedura
1. Odśwież dane IBM Cognos Office.
2. Zaimportuj plik CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Użyj funkcji API IBM Cognos Office.
4. Zapoznaj się z przykładowymi plikami skryptu Visual Basic (VBA i VBS) IBM Cognos
Office w celu rozszerzenia własnego rozwiązania.

Przykład — odświeżanie danych w dokumencie Microsoft Office
Jeśli użytkownik stosuje automatyzację do odświeżania treści skoroszytu, dokumentu lub
prezentacji, należy ustawić odpowiedni poziom zabezpieczeń makr. Można tego dokonać za
pomocą jednej z następujących opcji (w zależności od używanej wersji Microsoft Office):
v Zmień poziom zabezpieczeń aplikacji Microsoft Office na średni lub niski.
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v Zmień ustawienie zaufanych wydawców aplikacji Microsoft Office, aby zainstalowane
dodatki lub szablony były zaufane.
Poniższy kod przedstawia najprostsze techniki stosowania właściwości
CognosOfficeAutomationObject w IBM Cognos Office.
W poniższym przykładzie należy zalogować się do serwera WWW IBM Cognos Business
Intelligence, ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, aby odświeżyć dane zawarte w dokumencie
Microsoft Office.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

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

Po zalogowaniu się można odświeżyć własne dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
“RefreshAllData” na stronie 116.

Konfigurowanie aplikacji Microsoft Office w celu automatyzacji
Najszybszym sposobem na skonfigurowanie aplikacji Microsoft Excel, Word lub PowerPoint
dla funkcji automatyzacji jest zaimportowanie pliku CognosOfficeAutomationExample.bas
do arkusza Microsoft Excel lub dokumentu Microsoft Word albo pliku
CognosOfficeAutomationPPExample.bas do prezentacji Microsoft PowerPoint.
Pliki te zawierają wszystkie niezbędne makra, w tym makro CognosOfficeAutomationObject.
Można również utworzyć szablony, które już zawierają ten zaimportowany plik .bas i
dostarczają kod do logowania do IBM Cognos Office, odświeżania treści określonych
skoroszytów, dokumentów lub prezentacji, a także wylogowania.

Zanim rozpoczniesz
Aby użyć plików makr do automatyzacji IBM Cognos Office, należy zaimportować plik
CognosOfficeMessageSuppressor.cls. Plik .cls zawiera funkcję SuppressMessages, która
służy do wyłączania standardowych alertów i komunikatów.
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Procedura
1. Otwórz nowy dokument Office, skoroszyt lub prezentację.
2. Z menu Narzędzia wybierz opcję Makro, a następnie kliknij Visual Basic Editor.
3. W zależności od aplikacji Microsoft Office wykonaj następujące czynności:
v W przypadku programów Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint prawym
przyciskiem myszy kliknij opcje: VBAProject oraz Importuj plik.
v W przypadku programu Microsoft Word prawym przyciskiem myszy kliknij Projekt, a
następnie opcję Importuj plik.
Pojawi się okno dialogowe Importuj plik.
4. Przejdź do lokalizacji, w której zainstalowany jest plik makra automatyzacji IBM Cognos
Office.
Domyślna lokalizacja to: katalog_instalacyjny_klienta\Automation.
5. W przypadku programów Microsoft Excel lub Microsoft Word kliknij plik
CognosOfficeAutomationExample.bas, a w przypadku programu Microsoft PowerPoint
plik CognosOfficeAutomationPPExample.bas i zaimportuj go do projektu VBA.
Nie edytuj tego modułu kodu. Nie należy importować obu plików, ponieważ są one
specyficzne dla aplikacji. W przeciwnym razie wywoła to problemy z procedurą
otwierania.
6. Aby zaimportować plik CognosOfficeMessageSuppressor.cls, powtórz kroki od 3 do 5.
7. Zamknij Visual Basic Editor i powróć do IBM Cognos Office.
8. Zapisz plik jako szablon, zamknij go, a następnie ponownie otwórz plik szablonu.

Wyniki
Makra zawarte w plikach makr do automatyzacji Cognos Office można teraz wywołać z kodu
VBA, który użytkownik zapisuje w programach Excel, Word lub PowerPoint.

Rejestrowanie działań automatyzacji i błędów
Użyj dziennika automatyzacji, aby śledzić działania automatyzacji i rozwiązywać problemy z
narzędziami automatyzacji oraz skryptami. Dziennik automatyzacji jest generowany
automatycznie podczas uruchamiania skryptu automatyzacji.
Jest on zwracany poprzez wywołanie funkcji API automatyzacji TraceLog. Aby uzyskać
informacje dotyczące funkcji TraceLog, zobacz: “TraceLog” na stronie 119.

Funkcje API programu IBM Cognos Office
Po ustaleniu referencji do automatyzacji IBM Cognos Office każde makro w VBA może
wywołać funkcje uwidocznione w API automatyzacji IBM Cognos Office.
Użyj funkcji API do przetwarzania dokumentów Microsoft Office, takich jak skoroszyty,
dokumenty i prezentacje. Jeśli podczas wykonywania komendy program Microsoft Office jest
otwarty, komenda jest wykonywana w trybie interaktywnym. Jeśli podczas wykonywania
komendy program Microsoft Office jest zamknięty, komenda jest wykonywana w trybie
wsadowym. Wykonywanie w trybie wsadowym oznacza, że wszystkie wyświetlane alerty są
wyłączone.
Do funkcji prezentowanych przez obiekty automatyzacji IBM Cognos Office należą:
v HttpLogonCredentials, która umożliwia uwierzytelnienie użytkownika podczas
uzyskiwania dostępu do strony WWW wymagającej nowych referencji.
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v Logon, która służy do uwierzytelniania użytkowników na serwerze WWW IBM Cognos
Business Intelligence.
v ClearAllData, która umożliwia wyczyszczenie wszystkich wartości danych IBM Cognos
Business Intelligence w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji.
v RefreshAllData, która służy do odświeżania wszystkich bieżących wartości danych IBM
Cognos Business Intelligence zawartych w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji.
v RefreshAllDataAndFormat, która służy do odświeżania wszystkich bieżących wartości
danych i stylów formatowania IBM Cognos Business Intelligence zawartych w
dokumencie, skoroszycie lub prezentacji.
v UnlinkAllData, która umożliwia konwersję połączonych wartości danych IBM Cognos
Business Intelligence na wartości statyczne. Wartości statyczne nie są dalej aktualizowane,
jeśli wywoływane są funkcje, takie jak RefreshAllData.
v Publish, która służy do publikowania dokumentów IBM Cognos Office w portalu IBM
Cognos Connection.
v LogOff, powodująca wylogowanie we wszystkich serwerach IBM Cognos, do których
obecnie jest zalogowany system.
v TraceLog, która zwraca wszystkie działania automatyzacji oraz błędy.
v SuppressMessages, która umożliwia pominięcie alertów i komunikatów wyświetlanych
podczas normalnych operacji IBM Cognos Office.
v ClearCache, która zmniejsza rozmiar skoroszytu IBM Cognos Analysis for Microsoft
poprzez usunięcie z niego danych i metadanych.
v Funkcja UpdateServerUrl umożliwia zaktualizowanie informacji na temat serwera IBM
Cognos dotyczących raportów i formuł istniejących w programie IBM Cognos z obsługą
skoroszytu Excel, prezentacji PowerPoint lub dokumentu Word.
Dodatkowe informacje o właściwościach i metodach obiektu znajdują się w pomocy
elektronicznej.
Ponieważ obiekt jest wywoływany w czasie wykonania, a na komputerze klienta nie
zainstalowano żadnej biblioteki typów, użytkownik nie może użyć technologii IntelliSense w
celu ustalenia, jakie właściwości i metody są dostępne dla danego obiektu.

HttpLogonCredentials
Funkcja HttpLogonCredentials umożliwia uwierzytelnienie użytkownika podczas
uzyskiwania dostępu do strony WWW wymagającej nowych referencji, takich jak Basic,
Kerberos, and SiteMinder. Funkcja HttpLogonCredentials pobiera adres URL, nazwę serwera
i hasło używane do uwierzytelniania na stronie WWW.

Składnia
IBM Cognos Office nie obsługuje uwierzytelniania przy użyciu formularza SiteMinder.
Zamiast funkcji API użyj komend i opcji menu IBM Cognos Office, aby zautomatyzować
odświeżanie i publikowanie treści skoroszytu, dokumentu oraz prezentacji.
HttpLogonCredentials (url, nazwa użytkownika, hasło)
Tabela 12. Argumenty dla funkcji HttpLogonCredentials
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Argument

Opis

url

Adres URL do strony WWW, dla Łańcuch
której użytkownik chce się
uwierzytelnić.
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Typ danych

Tabela 12. Argumenty dla funkcji HttpLogonCredentials (kontynuacja)
Argument

Opis

Typ danych

nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika do
uwierzytelnienia

Łańcuch

hasło

Hasło do uwierzytelnienia

Łańcuch

Logon
Funkcja Logon pobiera adres URL serwera WWW IBM Cognos Business Intelligence oraz
elementy referencji wymagane przez IBM Cognos w celu przeprowadzenia logowania: ID
użytkownika, hasło i przestrzeń nazw. W przypadku parametru przestrzeni nazw pisownia
wielkimi/małymi literami ma znaczenie. Dlatego konieczne jest dokładne dostosowanie
przestrzeni nazw.

Składnia
Interfejs API IBM Cognos Office obsługuje strategię IBM Cognos Office, w ramach której
referencje użytkownika są przechowywane jedynie w pamięci. Z tej przyczyny użytkownicy
są odpowiedzialni za przechowywanie swoich referencji w zabezpieczonym obszarze i
przekazywanie ich w czasie wykonania do metod logowania.
Jeśli używasz funkcji Logon z nieprawidłowymi referencjami, system wywołuje błąd
CAMException. W pliku dziennika nie jest jednak zapisywany żaden wyjątek wskazujący
błąd. Aby uniknąć takiej sytuacji, pamiętaj, że w przypadku łańcuchów pisownia
wielkimi/małymi literami ma znaczenie, i upewnij się, że używasz prawidłowych ID, haseł
oraz przestrzeni nazw.
Logowanie nie pojawia się na liście makr (menu Narzędzia, Makro, Makra lub ALT+F8) w
dowolnej aplikacji Office, ponieważ otrzymuje argument. Każde makro z parametrami jest z
definicji prywatne, a prywatne makra domyślnie nie są wyświetlane w opcjach makr.
Boolean Logon (url, nazwa użytkownika, hasło, przestrzeń nazw)

Parametry
Tabela 13. Argumenty logowania
Argument

Opis

Typ danych

url

Adres URL dla serwera WWW IBM
Cognos, do którego chce się zalogować
użytkownik

Łańcuch

nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia

Łańcuch

hasło

Hasło do uwierzytelnienia

Łańcuch

przestrzeń nazw

Określona przestrzeń nazw do
uwierzytelnienia

Łańcuch
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Wartość zwracana
Typ danych: wartość boolowska
Wartość boolowska, która jest prawdą, jeśli operacja się powiodła

Przykład
Poniżej podano przykład takiej składni:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

ClearAllData
Funkcja ClearAllData umożliwia wyczyszczenie wszystkich wartości danych IBM Cognos w
bieżącym dokumencie, skoroszycie lub prezentacji Microsoft Office.

Składnia
ClearAllData()

Przykład
Poniżej przedstawiono przykładową składnię:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
Funkcja RefreshAllData pobiera najbardziej aktualne wartości danych serwera WWW IBM
Cognos i aktualizuje je w bieżącym dokumencie, skoroszycie lub prezentacji Microsoft
Office.

Składnia
System musi być zalogowany do serwera WWW IBM Cognos. Należy upewnić się, że
właściwość Metoda aktualizacji pytania na karcie Zarządzaj danymi w interfejsie
użytkownika ustawiono na wartość Użycie=Wyświetlanie lub Bez aktualizacji, aby
wykonać operację. W przeciwnym wypadku nie jest możliwe odświeżenie raportu bez
interwencji ze strony użytkownika i generowane są błędy.
RefreshAllData()

Przykład
Poniżej podano przykład takiej składni:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If
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RefreshAllDataAndFormat
Funkcja RefreshAllDataAndFormat pobiera najbardziej aktualne wartości i formaty danych z
serwera WWW IBM Cognos i aktualizuje je w bieżącym dokumencie, skoroszycie lub
prezentacji Microsoft Office.

Składnia
System musi być zalogowany do serwera WWW IBM Cognos. Należy upewnić się, że
właściwość Metoda aktualizacji pytania na karcie Zarządzaj danymi w interfejsie
użytkownika ustawiono na wartość Użycie=Wyświetlanie lub Bez aktualizacji, aby
wykonać operację. W przeciwnym wypadku nie jest możliwe odświeżenie raportu bez
interwencji ze strony użytkownika i generowane są błędy.
RefreshAllDataAndFormat()

Przykład
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób użycia metody RefreshAllDataAndFormat:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
Funkcja UnlinkAllData umożliwia wyczyszczenie wszystkich wartości danych IBM Cognos
w bieżącym dokumencie, skoroszycie lub prezentacji Microsoft Office. Wartości te nie będą
już aktualizowane wraz z kolejnymi wywołaniami funkcji RefreshAllData. Stają się one
wartościami statycznymi.

Składnia
Wszystkie wartości danych IBM Cognos, które po wywołaniu funkcji UnlinkAllData zostaną
zaimportowane do bieżącego dokumentu, skoroszytu lub prezentacji Microsoft Office, będą
nadal połączone ze źródłem danych IBM Cognos na serwerze WWW. Będą one
aktualizowane o nowe dane serwera poprzez wywołanie funkcji RefreshAllData.
UnlinkAllData()

Przykład
Poniżej podano przykład składni:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Publish
Do publikowania dokumentów IBM Cognos Office w IBM Cognos Connection należy użyć
metody Publish.

Rozdział 10. Automatyzacja IBM Cognos Office

117

Składnia
Argumenty odzwierciedlają pola wprowadzania w oknie dialogowym wykorzystywanym w
interfejsie użytkownika.
Publish nie pojawia się na liście makr (menu Narzędzia, Makro, Makra lub ALT+F8) w
dowolnej aplikacji Office, ponieważ otrzymuje argument. Każde makro z parametrami jest z
definicji prywatne, a prywatne makra domyślnie nie są wyświetlane w opcjach makr.
Publish (URL, ścieżka dokumentu, ścieżka serwera, nazwa, opis, etykieta ekranowa)

Parametry
Tabela 14. Parametry makra metody Publish
Argument

Opis

Typ
danych

URL

Wskazuje serwer, na którym wykonywana jest publikacja.

Łańcuch

ścieżka dokumentu

Wskazuje lokalizację dokumentu Office przeznaczonego do
publikacji. Jest to lokalna ścieżka do pliku, który ma zostać
opublikowany. Ścieżka folderu to ścieżka wyszukiwania w IBM
Cognos Business Intelligence. Więcej informacji znajduje się w
Podręczniku użytkownika IBM Cognos BI. Jeśli ścieżka folderu nie
jest prawidłowa podczas publikacji za pomocą automatyzacji IBM
Cognos Office Automation, zostaniesz poproszony o zalogowanie
się. Dzieje się tak dlatego, że IBM Cognos nie odróżnia
nieistniejących folderów od tych, do których użytkownik nie ma
uprawnień. Ta funkcja zabezpieczeń pozwala zapobiec odkryciu
ścieżki folderu metodą prób i błędów.

Łańcuch

ścieżka serwera

Wskazuje ścieżkę w składnicy Content Store, w której zapisano
dokument.

Łańcuch

nazwa

Określa nazwę dokumentu wyświetlaną w programie IBM Cognos
BI.

Łańcuch

opis

Opisuje, w jaki sposób w programie IBM Cognos BI ma być
wyświetlany dokument Office.

Łańcuch

etykieta ekranowa

Wypełnia tekst etykiety ekranowej, który jest widoczny dla
użytkowników, gdy wskazują oni na dokument Office na liście
opublikowanych elementów w programie IBM Cognos BI.

Łańcuch

Przykład
Poniżej podano przykład takiej składni:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
Funkcja Logoff przeprowadza wylogowanie ze wszystkich serwerów WWW IBM Cognos, do
których obecnie zalogowani są użytkownicy.

Składnia
Logoff ()
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Przykład
Poniżej przedstawiono przykładową składnię:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
Funkcja TraceLog zwraca wszystkie działania automatyzacji oraz błędy IBM Cognos Office.

Składnia
String TraceLog()

Wartość zwracana
Typ danych: łańcuch
Wartość rejestrowania elementu jako łańcucha

Przykład
Poniżej podano przykład składni:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
Funkcja SuppressMessages umożliwia pomijanie standardowych alertów i komunikatów
wyświetlanych podczas wykonywania normalnych operacji IBM Cognos Office.

Składnia
SuppressMessages()

Przykład
Poniżej podano przykład składni:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
Funkcja ClearCache, której można użyć tylko ze skoroszytami IBM Cognos for Microsoft
Excel, zmniejsza rozmiar skoroszytu poprzez wyczyszczenie metadanych oraz danych z
formuł.

Składnia
ClearCache()
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Przykład
Poniżej podano przykład składni:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Funkcja UpdateServerUrl umożliwia zaktualizowanie informacji na temat serwera IBM
Cognos dotyczących raportów i formuł istniejących w programie IBM Cognos z obsługą
skoroszytu Excel, prezentacji PowerPoint lub dokumentu Word.

Składnia
Metoda UpdateServerUrl obejmuje dwa argumenty: stary adres URL serwera i nowy adres
URL serwera. Argumenty te odzwierciedlają pola wprowadzania w oknie dialogowym
Zaktualizuj system. Aby uzyskać dostęp do tego elementu sterującego, na pasku narzędzi
IBM Cognos kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj systemowy
program narzędziowy.
Metoda UpdateServerUrl zastąpi spowoduje zastąpienie informacji na temat serwera w
istniejących raportach. Podczas uruchamiania tej komendy nazwa pakietu pozostaje taka
sama. Metoda ta umożliwia zmianę tylko jednego serwera, np. serwera testowego na inny
serwer, taki jak serwer produkcyjny. Argumenty URL mogą być pełnymi lub częściowymi
adresami URL. Jeśli jakiś argument jest pusty, komenda nie wywoła żadnego działania,
jednak uruchomienie jej z pustymi argumentami może spowodować uszkodzenie raportu.
Informacje na temat serwera są zapisywane we właściwościach serwera oraz we właściwości
raportu w postaci szeregowej. Uruchomienie pustej komendy może spowodować utratę
synchronizacji tych dwóch instancji.
Ponieważ metoda UpdateServerUrl powoduje wyszukiwanie i zastępowanie łańcuchów,
możliwe jest użycie tylko części adresu URL, pod warunkiem że jest to unikalny podłańcuch.
Uwaga: Wyszukiwanie UpdateServerUrl polega na przeglądaniu wszystkich danych w
arkuszu i aktualizowaniu danych zgodnych z łańcuchem wyszukiwania, a nie jedynie
właściwości raportu zawierających łańcuch adresu URL. Dlatego w przypadku zastosowania
w metodzie UpdateServerUrl jedynie części lub całego oryginalnego łańcucha adresu URL
zmianie ulegną wszystkie dane zgodne z łańcuchem wyszukiwania.
UpdateServerUrl "stary łańcuch adresu URL serwera" "nowy łańcuch adresu URL serwera"

Parametry
Tabela 15. Parametry metody UpdateServerUrl
Argument

Opis

stary łańcuch
Określa adres URL systemu źródłowego lub bieżącego.
adresu URL serwera

Łańcuch

nowy łańcuch
Określa adres URL systemu docelowego.
adresu URL serwera

Łańcuch

Przykład
Poniżej podano przykład składni, w której zastosowano pełny adres URL:
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
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Przykładową komendę można również renderować w łatwiejszy sposób, posługując się
jedynie częścią adresu URL, która ulega zmianie:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Przykład — kod przetwarzania w ramach VBA
Poniższy przykład ilustruje sposób wywołania metody Logon w ramach VBA:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If

Przykład — kod przetwarzania poza VBA
Można zastosować automatyzację IBM Cognos Office poza VBA. Bezpośrednie wywołanie
interfejsów API nie jest możliwe.
Konieczne jest utworzenie makr otoki w dokumencie Microsoft Office dla każdego interfejsu
API. Następnie można wywołać te makra z własnego kodu. Moduł
CognosOfficeAutomationExample.bas jest przykładem makra opakowania, które można
wywołać spoza VBA.
Skrypt Visual Basic otwiera program Microsoft Office Excel, loguje się do IBM Cognos
Office, odświeża treść i wylogowuje się.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit
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Pliki makra do automatyzacji komponentu Cognos Office
Pliki makra dla komponentu Cognos Office są zapisywane w języku Microsoft Visual Basic
for Applications (VBA).
Są one zainstalowane z programem IBM Cognos Office w folderze Automatyzacja.
Domyślna lokalizacja to: katalog_instalacyjny_klienta\Automation.
Aplikacje Microsoft Excel i Word współużytkują ten sam plik
CognosOfficeAutomationExample.bas. Aplikacja Microsoft PowerPoint ma swój własny plik
o nazwie CognosOfficeAutomationPPExample.bas. Nie należy importować obu plików
specyficznych dla aplikacji do taj samej aplikacji. W przeciwnym razie wywoła to problemy z
procedurą otwierania.
Zainstalowane są poniższe pliki makra.
Tabela 16. Przykładowe makra
Plik

Opis

CognosOfficeAutomationExample.bas

Ponieważ jest to plik BASIC utworzony za
pomocą języka VBA, ma on rozszerzenie .bas.
Zawiera właściwość
CognosOfficeAutomationObject, która aktywuje
automatyzację aplikacji IBM Cognos Office w
bieżącym skoroszycie Microsoft Excel lub
dokumencie Word. Zawiera on również funkcje
opakowania, które służą do wywoływania
interfejsu API prezentowanego przez IBM Cognos
Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Ten plik jest taki sam jak plik
CognosOfficeAutomationExample.bas, tyle że jest
dostosowany do potrzeb aplikacji Microsoft
PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Plik ten przedstawia sposób wykorzystania funkcji
API SuppressMessages.

Pliki skryptu
Instalacja obejmuje przykładowe pliki skryptu, jakich użytkownik może użyć w celu
automatyzacji funkcji.
W przykładach dostępne są pliki skryptu dla planowania odświeżania skoroszytów,
dokumentów lub prezentacji. Dostępny jest również plik skryptu umożliwiający aktualizację
adresu URL serwera.
Pliki skryptu należy zmodyfikować w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb albo
wykorzystać je jako wzór podczas tworzenia własnych programów. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz komentarze w pliku.
Skrypty Visual Basic (VBS) są dostarczane jako programy przykładowe i umieszczane w
katalogu katalog_instalacyjny_klienta\Automation:
v Automate_COI.vbs
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v
v
v
v

Automate_COI_Excel.vbs
Automate_COI_Word.vbs
Automate_COI_PowerPoint.vbs
AutomateServerURLSample.vbs

Uruchamianie funkcji komponentu IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Można utworzyć przycisk komendy, replikujący działanie przycisku czynności w aplikacji
IBM Cognos TM1 Perspectives.
Przycisk komendy może uruchamiać proces komponentu Cognos TM1 TurboIntegrator lub
inny proces niestandardowy.
Plik COAutomationExample.xls zawiera informacje i przykład dotyczący podprogramu
Microsoft Visual Basics for Applications o nazwie ExecuteFunction. Przykład
ExecuteFunction przedstawia sposób użycia funkcji automatyzacji API aplikacji IBM Cognos
Analysis for Microsoft Office w celu wykonania skryptów TurboIntegrator. Plik przykładowy
jest zainstalowany w folderze miejsce_instalacji\Automation. Informacje na temat funkcji
komponentu TurboIntegrator zawiera publikacja Cognos TM1 — Skorowidz.

Zanim rozpoczniesz
Aby możliwe było utworzenie przycisku komendy ActiveX, konieczne jest użycie wersji
programu Microsoft Excel 2007 lub późniejszej.

Procedura
1. W programie Microsoft Excel dostosuj wstążkę, aby wyświetlić zakładkę Developer.
2. Dodaj przycisk komendy ActiveX do arkusza. Więcej informacji o tworzeniu przycisku
komendy można znaleźć na stronie WWW firmy Microsoft.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk komendy, a następnie kliknij opcję Kod
widoku.
4. Dodaj do przycisku komendy wymagany kod.

Wyniki
Aby korzystać z przycisku komendy, użytkownik musi być zalogowany do systemu Cognos
TM1, zgodnie z informacjami w przykładzie ExecuteFunction. Do zalogowania się w
systemie Cognos TM1 można użyć funkcji automatyzacji.

Przykład
W poniższym przykładzie użyto funkcji SubsetCreate do utworzenia pustego podzbioru
Europa Północna w wymiarze Region. Aby dodać elementy do podzbioru, można użyć
funkcji SubsetElementInsert
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub

Rozdział 10. Automatyzacja IBM Cognos Office
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Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
Poniższe informacje referencyjne mogą być pomocne podczas rozwiązywania konkretnych
problemów, jakie można napotkać zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu instalacji
komponentów IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów to systematyczne podejście do eliminacji problemów. Celem
rozwiązywania problemów jest stwierdzenie, dlaczego pewien mechanizm nie działa w
sposób oczekiwany, oraz jak można wyeliminować nieprawidłowość.
Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów jest wyczerpujące opisanie
problemu. Opisy problemów ułatwiają użytkownikowi oraz przedstawicielowi działu
wsparcia IBM określenie miejsca, z którego należy rozpocząć poszukiwanie jego przyczyny.
Krok ten obejmuje zadanie sobie podstawowych pytań:
v Jakie są objawy problemu?
v Gdzie występuje problem?
v Kiedy występuje problem?
v W jakich warunkach występuje problem?
v Czy można go odtworzyć?
Odpowiedzi na te pytania zwykle prowadzą do uzyskania dobrego opisu problemu, co
następnie może doprowadzić do jego rozwiązania.

Jakie są objawy problemu?
Kiedy przystępuje się do opisania problemu, najbardziej oczywistym pytaniem jest “Na czym
polega problem?” To pytanie może wydawać się zbyt uproszczone; można jednak rozbić to
zagadnienie na szereg pytań, które następnie stworzą bardziej wyczerpujący obraz problemu.
Pytania te to:
v Który użytkownik lub maszyna zgłasza problem?
v Jakie towarzyszą mu kody błędów i komunikaty?
v Jakie nieprawidłowości występują w systemie? Na przykład, czy problemem jest
zapętlenie, zawieszenie, zniszczenie, obniżenie wydajności czy nieprawidłowe wyniki?

Gdzie występuje problem?
Określenie miejsca występowania problemu nie jest proste, lecz stanowi jeden z ważniejszych
kroków na drodze do jego rozwiązania. Pomiędzy komponentem zgłaszającym a
niesprawnym może występować wiele warstw technologicznych. Sieci, dyski i napędy to
tylko część komponentów, które należy uwzględnić podczas badania problemów.
Problematyczną warstwę pomogą zlokalizować następujące pytania:
v Czy problem jest specyficzny dla jednej platformy lub systemu operacyjnego, czy jest
wspólny dla wielu platform i systemów operacyjnych?
v Czy bieżące środowisko i konfiguracja są obsługiwane?
Jeśli któraś z warstw zgłasza problem, nie musi to oznaczać, że problem leży akurat w tej
warstwie. Częścią procesu identyfikacji przyczyny problemu jest zrozumienie środowiska, w
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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którym się on pojawia. Należy poświęcić pewien czas na wyczerpujące opisanie
problematycznego środowiska, w tym systemu operacyjnego i wersji, oprogramowania i jego
wersji oraz sprzętu. Należy potwierdzić, że dane środowisko jest obsługiwane; wiele
problemów wiąże się z niekompatybilnymi poziomami wersji oprogramowania, które nie
współpracują ze sobą lub ich współpraca nie została w pełni przetestowana.

Kiedy występuje problem?
Należy opracować szczegółowy scenariusz zdarzeń prowadzących do awarii, szczególnie w
przypadkach wystąpień jednorazowych. Najłatwiej opracować taki scenariusz, podążając
wstecz: rozpoczynając od chwili zgłoszenia błędu (z możliwie najwyższa precyzją, nawet do
milisekund), następnie przechodząc wstecz przez dostępne dzienniki i informacje. Zwykle
konieczne jest cofnięcie się do pierwszego podejrzanego zdarzenia w dzienniku
diagnostycznym.
Aby opracować szczegółowy scenariusz zdarzeń, należy odpowiedzieć na następujące
pytania:
v Czy problem występuje tylko o określonej porze dnia lub nocy?
v Jak często występuje problem?
v Jaka sekwencja zdarzeń poprzedziła zgłoszenie problemu?
v Czy problem występuje po zmianie środowiska, takiej jak aktualizacja lub instalacja
oprogramowania lub sprzętu?

W jakich warunkach występuje problem?
Wiedza o tym, które systemy i aplikacje działają w chwili występowania problemu, to ważna
część procesu rozwiązywania problemu. Pytania dotyczące środowiska zamieszczone poniżej
ułatwią identyfikację przyczyny problemu:
v Czy problem występuje zawsze podczas wykonywania tego samego zadania?
v Czy aby problem wystąpił, musi wystąpić określona sekwencja zdarzeń?
v Czy w jakiejkolwiek innej aplikacji również występuje w tym samym czasie problem?
Udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania ułatwia wyjaśnienie, w jakim środowisku
problem występuje, oraz identyfikację skorelowanych z nim innych czynników. Należy
pamiętać, że choć wiele problemów mogło wystąpić jednocześnie, nie oznacza to, że są one
ze sobą na pewno powiązane.

Czy można go odtworzyć?
Problemy które można odtworzyć, zwykle są prostsze do wyeliminowania. Jednak mogą one
mieć także swoje negatywne strony. Jeśli problem ma poważny wpływ na prowadzoną
działalność, jego odtwarzanie jest wysoce niepożądane. W razie możliwości należy
odtworzyć problem w środowisku testowym lub w środowisku programistycznym, co daje
większą elastyczność oraz kontrolę w trakcie analizy. Należy udzielić odpowiedzi na
następujące pytania:
v Czy można ponownie wygenerować problem w systemie testowym?
v Czy ten sam typ problemu występuje u wielu użytkowników lub w wielu aplikacjach?
v Czy można ponownie wygenerować problem za pomocą pojedynczej komendy, zbioru
komend lub konkretnej aplikacji?
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“Przeszukiwanie baz wiedzy”
Rozwiązania problemów można często znaleźć w bazach wiedzy IBM. Istnieje
możliwość optymalizacji wyników przez użycie dostępnych zasobów, narzędzi i
metod wyszukiwania.

Przeszukiwanie baz wiedzy
Rozwiązania problemów można często znaleźć w bazach wiedzy IBM. Istnieje możliwość
optymalizacji wyników przez użycie dostępnych zasobów, narzędzi i metod wyszukiwania.

O tym zadaniu
Użyteczne informacje łatwo jest znaleźć, przeszukując centrum informacyjne produktu IBM
Cognos, niekiedy jednak korzystanie z niego nie wystarczy do rozwiązania problemów.

Procedura
Aby przeszukiwać bazy wiedzy w poszukiwaniu potrzebnych informacji, należy użyć jednego
lub większą liczbę z następujących sposobów:
v Znajdź poszukiwaną treść, korzystając z Portalu wsparcia IBM (Portal wsparcia IBM
Cognos Business Intelligence) (otwiera się w nowym oknie).
Portal wsparcia IBM zapewnia scentralizowany przegląd wszystkich narzędzi wsparcia
technicznego oraz informacji dotyczących wszystkich systemów IBM, oprogramowania i
usług. Portal wsparcia IBM umożliwia dostęp do oferty wsparcia elektronicznego IBM z
jednego miejsca. Istnieje możliwość dostosowania stron w celu skoncentrowania się na
informacjach i zasobach niezbędnych do zapobieżenia problemowi i jego szybszemu
rozwiązaniu. Należy zapoznać się z treścią Portalu wsparcia IBM, oglądając
demonstracyjne materiały wideo (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/
the_ibm_support_portal_videos) dotyczące tego narzędzia (otwierają się w nowym oknie).
Te materiały wideo stanowią wprowadzenie do Portalu wsparcia IBM, pozwalają zapoznać
się z metodyką rozwiązywania problemów i innymi zasobami oraz stanowią ilustrację
sposobu dostosowania stron przez przenoszenie, dodawanie i usuwanie portletów.
v Wyszukaj treść dotyczącą programu IBM Cognos, korzystając z jednego z następujących
dodatkowych zasobów technicznych:
– Raporty IBM Cognos BI APAR (raporty dotyczące problemów) (otwierają się w
nowym oknie)
– Serwis WWW działu wsparcia IBM dla produktu Cognos BI (otwiera się w nowym
oknie).
– Fora i społeczności użytkowników produktu IBM Cognos (otwierają się w nowym
oknie).
v Wyszukaj treść, korzystając z przeszukiwania nagłówków IBM. Przeszukiwanie
nagłówków IBM można przeprowadzić, wpisując wyszukiwany łańcuch w polu Szukaj
dowolnej strony w witrynie ibm.com.
v Wyszukaj treść, korzystając z dowolnego zewnętrznego mechanizmu wyszukiwania,
takiego jak Google, Yahoo czy Bing. W przypadku korzystania z zewnętrznego
mechanizmu wyszukiwania wyniki prawdopodobnie będą uwzględniać informacje spoza
domeny ibm.com. Niekiedy jednak można znaleźć użyteczne informacje dotyczące
rozwiązania problemu z produktem IBM w grupach dyskusyjnych, na forach i w blogach,
niekoniecznie w serwisie ibm.com.
Wskazówka: Poszukując informacji na temat produktu IBM, warto uwzględnić w
wyszukiwaniu nazwę produktu oraz frazę “IBM”.

Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
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Pozyskiwanie poprawek
Mogą być dostępne poprawki umożliwiające rozwiązanie problemów z posiadanym
produktem.

Procedura
Aby znaleźć i zainstalować poprawki:
1. Określ poprawkę, jakiej potrzebujesz (Fix Central) (otwiera się w nowym oknie)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Pobierz poprawkę. Otwórz dokument pobierania i kliknij odsyłacz w sekcji “Download
package” (Pobierz pakiet).
3. Zastosuj poprawkę, korzystając z instrukcji w sekcji “Installation Instructions” (Instrukcje
instalacji) pobranego dokumentu.
4. Dokonaj subskrybcji, aby otrzymywać cotygodniowe powiadomienia e-mail o
poprawkach oraz inne informacje od działu wsparcia IBM.

Kontakt z działem wsparcia IBM
Dział wsparcia IBM oferuje dostęp do szeregu zasobów IBM ułatwiających udzielanie
odpowiedzi na pytania związane z oprogramowaniem IBM.

Zanim rozpoczniesz
Po próbie odnalezienia odpowiedzi lub rozwiązania przez zastosowanie innych opcji
samopomocy, takich jak korzystanie z not technicznych, można skontaktować się z działem
wsparcia IBM. Aby nawiązanie kontaktu z działem wsparcia IBM było możliwe, forma musi
dysponować aktywną umową serwisową z IBM, zaś użytkownik musi dysponować
autoryzacją do przesyłania problemów do IBM. Należy również przygotować następujące
informacje:
v Swój numer identyfikacyjny klienta
v Numer referencyjny sprawy, jeśli jest to sprawa w toku
v Numer telefonu, pod którym jesteś dostępny
v Używana wersja oprogramowania
v Używana wersja środowiska operacyjnego
v Opis czynności wykonywanych w momencie zaistnienia problemu
v Dokładny sposób sformułowania wszelkich komunikatów o błędach, które się pojawiają
v Wszelkie kroki podjęte w celu rozwiązania problemu
Aby uzyskać informacje na temat typów dostępnego wsparcia, należy zapoznać się z tematem
Support portfolio (Portfolio działu wsparcia) w dokumentacji Software Support Handbook
(otwiera się w nowym oknie).

Procedura
Wykonaj następujące kroki, aby skontaktować się z działem wsparcia IBM w związku z
problemem:
1. Zdefiniuj problem, zgromadź informacje uzupełniające i określ istotność problemu. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Getting IBM support (Uzyskiwanie
pomocy z działu wsparcia IBM) (otwiera się w nowym oknie) w dokumentacji Software
Support Handbook.
2. Zgromadź informacje diagnostyczne.
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3. Prześlij problem do działu wsparcia IBM w jeden z następujących sposobów:
v Korzystając z narzędzia IBM Support Assistant (ISA): Użyj tej funkcji w celu
otwarcia, aktualizacji i wyświetlania elektronicznego zgłoszenia serwisowego w IBM.
Do zgłoszenia serwisowego można dołączyć wszelkie zgromadzone dane. Przyspiesza
to analizę i redukuje czas wyszukiwania rozwiązania.
v W Internecie, za pośrednictwem Portalu wsparcia IBM (otwiera się w nowym oknie):
Umożliwia on otwarcie, aktualizację i wyświetlanie wszystkich zgłoszeń serwisowych
za pośrednictwem portletu Service Request na stronie Service Request (Zgłoszenie
serwisowe).
v Telefonicznie: Aby uzyskać numer telefonu, należy zapoznać się ze stroną WWW
Directory of worldwide contacts (Katalog numerów kontaktowych na świecie) (otwiera
się w nowym oknie).

Wyniki
Jeśli przesyłany problem dotyczy defektu oprogramowania lub braku albo nieścisłości w
dokumentacji, dział wsparcia IBM tworzy raport Authorized Program Analysis Report
(APAR). Raport APAR zawiera szczegółowy opis problemu. Tam, gdzie to możliwe, dział
wsparcia IBM udostępnia obejścia, które można zaimplementować do czasu rozwiązania
raportu APAR i dostarczenia poprawki. Firma IBM publikuje rozwiązane raporty APAR w
serwisie WWW działu wsparcia IBM codziennie, tak aby inni użytkownicy doświadczający
tych samych problemów mogli korzystać z tego samego rozwiązania.

Wymiana informacji z IBM
W celu zdiagnozowania lub zidentyfikowania problemu może być konieczne udostępnienie
przez użytkownika działowi wsparcia IBM danych i informacji z systemu.
W pozostałych przypadkach dział wsparcia IBM może udostępnić użytkownikowi narzędzia
umożliwiające identyfikację problemu.

Wysyłanie informacji do działu wsparcia IBM
W celu zredukowania czasu, jaki może zająć rozwiązanie problemu, można wysłać
informacje dotyczące śledzenia oraz dane diagnostyczne do działu wsparcia IBM.

Procedura
Aby przesłać informacje diagnostyczne do IBM:
1. Otwórz rekord PMR. Można użyć narzędzia IBM Support Assistant (otwiera się w
nowym oknie) lub narzędzia IBM Service Request (otwiera się w nowym oknie).
2. Zgromadź niezbędne dane diagnostyczne. Dane diagnostyczne pozwalają zredukować
czas potrzebny na rozwiązanie rekordów PMR. Dane diagnostyczne można zgromadzić
automatycznie lub ręcznie.
3. Skompresuj pliki za pomocą programu TRSMAIN lub AMATERSE. Pobierz bezpłatne
narzędzie IBM do systemu IBM Cognos BI, a następnie zainstaluj to narzędzie za pomocą
komendy TSO RECEIVE.
4. Prześlij pliki do IBM. Możesz skorzystać z jednej z następujących metod przesyłania
plików do IBM:
v Narzędzie Service Request (otwiera się w nowym oknie)
v Standardowe metody przesyłania danych: FTP, HTTP
v Bezpieczne metody przesyłania danych: FTPS, SFTP, HTTPS
v Adres e-mail
Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
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W przypadku korzystania z produktu IBM Cognos oraz ServiceLink / IBMLink do
przesyłania rekordów PMR można wysłać dane diagnostyczne do działu wsparcia IBM w
wiadomości e-mail lub korzystając z protokołu FTP.
Wszystkie te metody wymiany danych objaśniono w serwisie działu wsparciaIBM
(otwiera się w nowym oknie).

Odbieranie informacji od działu wsparcia IBM
Niekiedy przedstawiciel wsparcia technicznego IBM może poprosić użytkownika o pobranie
narzędzi diagnostycznych lub innych plików. Do pobrania tych plików można użyć protokołu
FTP.

Zanim rozpoczniesz
Upewnij się, że przedstawiciel wsparcia technicznego IBM wskazał preferowany serwer do
pobierania plików oraz dokładną nazwę katalogu i plików, do których masz uzyskać dostęp.

Procedura
Aby pobrać pliki z działu wsparcia IBM:
1. Użyj protokołu FTP w celu nawiązania połączenia z serwisem wskazanym przez
przedstawiciela wsparcia technicznego IBM i zaloguj się jako użytkownik anonymous.
Użyj jako hasła swojego adresu e-mail.
2. Przejdź do odpowiedniego katalogu.
a. Przejdź do katalogu /fromibm.
cd fromibm

b. Przejdź do katalogu wskazanego przez przedstawiciela wsparcia technicznego IBM.
cd nameofdirectory

3. Włącz tryb binarny dla sesji.
binary

4. Użyj komendy get w celu pobrania pliku wskazanego przez przedstawiciela działu
wsparcia technicznego IBM.
get filename.extension

5. Zakończ sesję FTP.
quit

Subskrybcja aktualizacji informacji technicznych
W celu dysponowania ważnymi informacjami dotyczącymi używanych produktów IBM
można dokonać subskrypcji aktualizacji.

O tym zadaniu
Subskrybując aktualizacje, można uzyskać ważne informacje techniczne oraz aktualizacje
informacji technicznych dla konkretnych narzędzi i zasobów. Subskrybcji aktualizacji można
dokonać na jeden z dwu następujących sposobów:
Kanały informacyjne RSS oraz serwisy społecznościowe
Na potrzeby aplikacji IBM Cognos BI dostępne są następujące kanały informacyjne
RSS oraz serwisy społecznościowe:
v Kanał informacyjny RSS dla forum developerWorks (otwiera się w nowym
oknie).
v Subskrypcja bloga Cognos Support notebook (otwiera się w nowym oknie)
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v Kanał informacyjny RSS dla serwisu działu wsparcia dla produktu IBM Cognos
Business Intelligence (otwiera się w nowym oknie)
Aby uzyskać ogólne informacje o kanałach informacyjnych RSS, w tym o
pierwszych krokach oraz liście stron WWW IBM z włączoną obsługą kanałów
informacyjnych RSS, należy odwiedzić serwis IBM Software Support RSS feeds
(otwiera się w nowym oknie).
My Notifications (Moje powiadomienia)
Korzystając z opcji My Notifications (Moje powiadomienia), można dokonać
subskrypcji aktualizacji dla dowolnego produktu IBM. Można określić, że
powiadomienia mają być przesyłane codziennie lub co tydzień. Można także
określić, jakiego typu informacje mają być przesyłane: mogą być to publikacje,
wskazówki, informacje o produktach (zwane również alertami), materiały do
pobrania oraz sterowniki. Funkcja My Notifications (Moje powiadomienia)
umożliwia dostosowanie i kategoryzację produktów, o których użytkownik oczekuje
informacji, oraz metod dostawy najlepiej spełniających potrzeby użytkownika.

Procedura
Aby dokonać subskrypcji aktualizacji z działu wsparcia:
1. Dokonaj subskrypcji kanałów informacyjnych RSS produktu.
2. Aby dokonać subskrypcji za pomocą opcji My Notifications (Moje powiadomienia),
rozpocznij od przejścia do portalu wsparcia IBM Support Portal (otwiera się w nowym
oknie) i kliknij opcję My Notifications (Moje powiadomienia) w portlecie Notifications
(Powiadomienia).
3. Jeśli dokonano juz rejestracji w sekcji My support (Moje wsparcie), zaloguj się i przejdź
do kolejnego kroku. Jeśli nie dokonano jeszcze rejestracji, kliknij opcję Register now
(Zarejestruj teraz). Wypełnij formularz rejestracyjny, korzystając z adresu e-mail jako
identyfikatora IBM i kliknij opcję Submit (Prześlij).
4. Kliknij opcję Edit profile (Edytuj profil).
5. Kliknij opcję Add products (Dodaj produkty) i wybierz kategorię produktów; na
przykład Software (Oprogramowanie).
6. Na drugiej liście wybierz segment produktu, na przykład Data & Information
Management (Zarządzanie danymi i informacjami).
7. Na trzeciej liście wybierz podsegment produktu, na przykład Databases (Bazy danych).
8. Wybierz produkty, dla których chcesz otrzymywać aktualizacje.
9. Kliknij opcję Add products (Dodaj produkty).
10. Po wybraniu wszystkich interesujących produktów kliknij opcję Subscribe to email
(Dokonaj subskrypcji wiadomości e-mail) na karcie Edit profile (Edytuj profil).
11. Wybierz opcję Please send these documents by weekly email (Wysyłaj te dokumenty
co tydzień w wiadomości e-mail).
12. Zaktualizuj swój adres e-mail odpowiednio do potrzeb.
13. W sekcji Documents list (Lista dokumentów) wybierz kategorię produktów; na
przykład Software (Oprogramowanie).
14. Wybierz typy dokumentów, dla których chcesz uzyskać informacje.
15. Kliknij opcję Update (Aktualizuj).

Wyniki
Do chwili zmodyfikowania kanałów informacyjnych RSS oraz preferencji My Notifications
(Moje powiadomienia) użytkownik otrzymuje powiadomienia o aktualizacjach, których
zażądał. Preferencje można modyfikować odpowiednio do potrzeb (na przykład, w przypadku
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przerwania używania jednego produktu i rozpoczęcia używania innego).

Częste błędy
W tej sekcji przedstawiono listę najczęstszych błędów, jakie można napotkać w programie
IBM Cognos for Microsoft Office.
Kompletna lista zawierająca numerowane komunikaty o błędach i ostrzeżenia dotyczące
produktów IBM Cognos Business Intelligence znajduje się w publikacji IBM Cognos
Business Intelligence — Podręcznik administrowania i zabezpieczeń.

Problemy z konfiguracją
Z konfiguracją i ustawieniami związane są następujące problemy.

Konwersja na formuły nie pokazuje wartości
Można utworzyć tabelę przestawną, nie napotykając błędu, ale po przekonwertowaniu
arkusza eksploracji na formuły, wartości wyświetlane w komórkach będą nieprawidłowe.
Klikasz jedną z komórek, w których brak wartości, i pokazuje się w niej formuła OGVAL,
taka jak =COGVAL($C$1, $C$2, $B10,C$8,$B$8). Gdy spróbujesz wykonać tę samą
czynność na innej stacji roboczej, przekonujesz się, że wartości są wyświetlane prawidłowo.
Jeśli użytkownik posiadający prawa administracyjne do stacji roboczej spróbuje dokonać
konwersji na formuły, wartości będą wyświetlane prawidłowo w komórkach arkusza.
Zanim nie zainstalowano IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, użytkownik nie używał
programu Microsoft Excel i nie zarejestrował się prawidłowo. Są dwa sposoby rozwiązania
tego problemu. Można nadać użytkownikowi, u którego wystąpił ten problem, prawa
administracyjne do stacji roboczej lub uruchomić plik Register Cognos UDF.vbs, który doda
właściwe pozycje rejestru dla nowego użytkownika.
Aby plik Register Cognos UDF.vbs działał (zarówno podczas instalacji oprogramowania, jak
i wtedy, gdy zostanie uruchomiony osobno w celu dodania nowego użytkownika), program
Microsoft Excel musi sam utworzyć pozycje rejestru Microsoft Excel. Przed podjęciem próby
dodania pozycji rejestru dla programu Microsoft Excel, najpierw należy upewnić się, że
użytkownik uruchomił program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Aby sprawdzić,
czy użytkownik został prawidłowo dodany, można zbadać plik ntuser.dat, który zapisuje
skrypt.

Aktualizowanie oznaczeń serwera i pakietu w celu udostępnienia
serwera
Po zmianie aliasu bramy lub przełączeniu ze środowiska testowego na środowisko
produktywne wyświetla się komunikat o błędzie, informujący, że serwer jest niedostępny, a
brama Cognos nie może połączyć się z serwerem Business Intelligence.
SERVER_NOT_AVAILABLE: Brama Cognos nie może połączyć się z serwerem BI. Serwer
może być niedostępny lub brama może być niepoprawnie skonfigurowana.
Przyczyną jest prawdopodobnie zmiana w adresie URL bramy.
Zaktualizuj oznaczenie serwera i pakietu w skoroszycie w celu przejścia ze środowiska
testowego do produktywnego lub uzyskania dostępu do informacji z innego zbioru danych
finansowych.

Procedura
1. Opcjonalnie możliwe jest aktualizowanie informacji w odniesieniach do komórek.
v Z poziomu arkusza, który ma zostać zaktualizowany, otwórz nowy serwer i pakiet.
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v Z poziomu folderu Informacje przeciągnij zaktualizowane metadane serwera i pakietu
do komórki serwera lub pakietu.
2. Opcjonalnie możliwe jest aktualizowanie informacji w osadzonym tekście.
v Użyj funkcji wyszukiwania i zastępowania dostępnych w aplikacji Microsoft Excel w
celu aktualizacji osadzonych odniesień w tekście formuł komórek.

Nieudana inicjalizacja interfejsu IBM Cognos Office w Microsoft
Office
Inicjalizacja IBM Cognos Office jest niemożliwa, jeśli nie zainstalowano Microsoft .NET
Framework lub zainstalowana wersja jest niepoprawna. Wymagany jest program Microsoft
.NET Framework w wersji 4.0 lub późniejszej. Inną przyczyną może być brak
zainstalowanego lub zarejestrowanego dodatku COM programu IBM Cognos Office.
Aby zainstalować dodatek COM programu IBM Cognos Office, uruchom program .msi
znajdujący się na instalacyjnym dysku CD.
Przed rozpoczęciem instalacji programu Microsoft .NET Programmability Support należy
zainstalować program Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub późniejszej.

Nieudana inicjalizacja IBM Cognos Office w Microsoft Internet
Explorer
Jeśli użytkownik używa programu Microsoft Internet Explorer do przeglądania danych IBM
Cognos Business Intelligence i otwierania skoroszytu, dokumentu lub prezentacji
opublikowanej przez IBM Cognos Office, dokument ten jest uruchamiany w programie
Microsoft Office, ale bez pełnej funkcjonalności.
W przypadku korzystania z systemu Windows 7 należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi konfigurowania programu Internet Explorer zawartymi na stronie WWW firmy
Microsoft w celu otwarcia plików Microsoft Office w programie Microsoft Office zamiast w
przeglądarce Internet Explorer. W systemie Windows XP należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą umożliwiającą zmianę sposobu otwierania plików.

Procedura
1. W systemie Windows XP otwórz Mój komputer.
2. W menu Narzędzia kliknij Opcje folderów.
3. W karcie Typy plików w sekcji Zarejestrowane typy plików kliknij Arkusz programu
Microsoft Excel a następnie Zaawansowane.
Wyświetlone zostaje okno dialogowe Edytowanie typu pliku.
4. Odznacz pole wyboru Przeglądaj w tym samym oknie i kliknij OK.
5. Wykonaj te same kroki dla prezentacji w Microsoft Office PowerPoint i dokumentów w
Microsoft Office Word.

Dokument Microsoft Office opublikowany z IBM Cognos Office nie
otwiera się w Microsoft Office
Jeśli po dwukrotnym kliknięciu skoroszytu, dokumentu lub prezentacji w Microsoft Windows
Explorer, program Microsoft Office próbuje dwukrotnie otworzyć publikowany dokument bez
skutku, powiązanie pliku jest nieprawidłowe lub nie zostało właściwie zainstalowane.
Są dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Można uruchomić najpierw aplikację Microsoft
Office, a następnie otworzyć dokument, używając komendy Otwórz z menu Plik lub
zarejestrować ponownie typ pliku.
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Kroki ponownej rejestracji typów plików w programie Microsoft Office:
Jeśli nie można otworzyć dokumentu Microsoft Office pomimo powiązania z prawidłowym
typem pliku, należy ponownie zarejestrować typ pliku w odpowiednim programie Microsoft
Office, takim jak Excel, Word lub PowerPoint.
O tym zadaniu
W poniższych krokach plik program.exe stanowi obiekt zastępczy dla pliku wykonywalnego
programu Microsoft Office, jaki ma zostać ponownie zarejestrowany. Jeśli program Microsoft
Office został zainstalowany w innej lokalizacji, należy użyć ścieżki właściwej dla tej
lokalizacji.
Uwaga: W przypadku użycia wiersza komend w systemie operacyjnym Microsoft Windows
7 konieczne jest podniesienie uprawnień wiersza komend w celu wykonania określonych
zadań, takich jak ponowne rejestrowanie typów plików. Aby otworzyć wiersz komend z
podwyższonym poziomem uprawnień lub wiersz komend w trybie administratora, kliknij
prawym przyciskiem myszy skrót do wiersza komend i zaznacz opcję Uruchom jako
administrator.
Procedura
1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
2. Aby usunąć powiązanie wersji programu, w polu Otwórz wpisz następującą komendę, a
następnie kliknij przycisk OK:
program.exe/regserver
3. Aby określić wersję domyślną, w menu Start kliknij przycisk Uruchom.
4. W polu Otwórz wpisz następującą komendę, a następnie kliknij przycisk OK:
program.exe/regserver

Brak możliwości otwierania opublikowanych dokumentów
Microsoft Office Documents z IBM Cognos Connection podczas
uruchamiania systemu operacyjnego Microsoft XP
Jeśli w przeglądarce nie pojawia się pytanie, czy otworzyć lub zapisać skoroszyt, dokument
lub prezentację, może to oznaczać, że opcja pytania przed otwarciem została odznaczona.
Zresetuj tę opcję.
Włącz Pobieranie pliku i Automatyczne monitowanie dla pobrań plików w Internet
Explorer.
Potwierdzanie otwierania dokumentów:
Procedura potwierdzania otwierania dokumentów jest następująca.
Procedura
1. Uruchom Panel sterowania systemu Windows.
2. Kliknij dwukrotnie Opcje folderów.
3. W karcie Typy plików w sekcji Zarejestrowane typy plików kliknij Arkusz programu
Microsoft Excel, a następnie Zaawansowane.
4. Upewnij się, że pole wyboru Potwierdź otwarcie po pobraniu jest zaznaczone i kliknij
OK.
5. Powtórz kroki 3 i 4 dla innych dokumentów Microsoft Office obsługiwanych w IBM
Cognos Office, takich jak szablon programu Microsoft Office Excel, prezentacja
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programu Microsoft PowerPoint, szablon programu Microsoft Office PowerPoint,
dokument programu Microsoft Word i szablon programu Microsoft Office Word.
6. Kliknij opcję Zamknij.
Resetowanie opcji zabezpieczeń internetowych:
Poniżej przedstawiono procedurę resetowania opcji zabezpieczeń internetowych.
Procedura
1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.
2. W menu Narzędzia kliknij Opcje internetowe.
3. W karcie Zabezpieczenia kliknij strefę treści WWW, dla której aktualizujesz te opcje, a
następnie kliknij Poziom niestandardowy.
4. Przewiń w dół do sekcji Pobieranie i kliknij Włącz dla opcji Pobieranie pliku i
Automatyczne monitowanie dla pobrań plików.
5. Dwukrotnie kliknij OK.

Język komunikatów o błędach, skrótu .NET lub konsoli .NET jest
inny niż język, w którym został zainstalowany program .NET
Framework 4.0
Jeśli zainstalujesz .NET Framework w wersji innej niż angielska w systemie operacyjnym
innym niż angielski, zauważysz, że komunikaty o błędach, skrót .NET lub konsola .NET są w
języku angielskim.
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować Pakiet językowy platformy Microsoft .NET
Framework dla własnego języka.
Numery podkluczy odnoszą się do języka. Oto przykładowa lista języków angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i japońskiego: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de i 1041=ja.
Numery podkluczy dla pozostałych języków można znaleźć w serwisie pomocy technicznej
firmy Microsoft.
Jeśli użytkownik nie ma podkluczy pakietu językowego, należy zainstalować pakiet językowy
.NET dostępny na stronie WWW pomocy technicznej firmy Microsoft.

Skoroszyt zamyka się nieoczekiwanie
Jeśli zostanie zainstalowany dodatek COM i nazwa Twojego skoroszytu Microsoft Excel
zawierać będzie nawias kwadratowy, Excel przestanie odpowiadać lub zamknie się
nieoczekiwanie tuż po otwarciu.
Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę skoroszytu tak, aby nie zawierała nawiasów
kwadratowych.

Raporty niedostępne w zadaniach IBM Cognos Connection po
użyciu komendy Zapisz jako w IBM Cognos Report Studio
Po otwarciu raportu w IBM Cognos Report Studio i zapisaniu jego kopii za pomocą komendy
Zapisz jako może się okazać, że raport nie jest dostępny na portalu IBM Cognos Connection,
jeśli stanowił część zadania.
Nie używaj komendy Zapisz jako w IBM Cognos Report Studio do zapisu zmian, jeśli raport
jest częścią zadania. Zamiast tego utwórz kopię raportu, wprowadź w niej zmiany, a następnie
skopiuj zaktualizowany raport do portalu IBM Cognos Connection. Użyj tej metody do
nadpisania raportu w zadaniu bez przerywania łączy raportu.
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W komórkach raportu wyświetla się #NAME?
Podczas tworzenia raportu opartego na komórkach w IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel w komórkach wyświetla się #NAME?
Gdy przeciągasz elementy z drzewa właściwości bezpośrednio do komórki arkusza, tworzysz
formułę COGNAME lub COGVAL, która odnosi się do elementu w bazie danych.
Funkcjonalność ta jest dostępna tylko wówczas, gdy załadowano dodatek automatyzacji
CognosOfficeUDF.Connect.
Jeśli w treści komórki pojawia się #NAME?, oznacza to, że dodatek nie został załadowany i
nie zaznaczono pola wyboruCognosOfficeUDF.Connect w oknie dialogowym Dodatek
(Narzędzia, Dodatki).
Aby rozwiązać ten problem i uzyskać pewność, że dodatek ten będzie zawsze prawidłowo
załadowany, sprawdź, czy wartość klucza rejestru OPEN jest ustawiona na /A
"CognosOfficeUDF.Connect". W przypadku systemu operacyjnego Microsoft Windows 7
konieczne jest użycie komendy Uruchom w XP z wiersza komend w celu zarejestrowania
typów plików.

Procedura
1. W menu Windows Start kliknij opcję Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz Regedit i kliknij OK.
3. W oknie Edytor rejestru przejdź do gałęzi rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\wersja\Excel\Options
4. W obszarze tematu kliknij prawym przyciskiem myszy wpis OPEN, a następnie kliknij
Modyfikuj.
5. W polu Dane wartości wpisz
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Kliknij OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.

Problemy z przetwarzaniem
Z przetwarzaniem i renderowaniem raportów związane są następujące problemy.

Zwiększenie wydajności danych IBM Cognos TM1
Jeśli podczas pracy z danymi Cognos TM1 okaże się, że wydajność jest nieakceptowalna,
administrator systemu Cognos TM1 może zmienić ustawienia kostki lub systemu w celu
zwiększenia wydajności.
Aby ułatwić administratorowi systemu Cognos TM1 ocenę problemu z wydajnością, należy
udostępnić mu szczegółowe dane dotyczące używanych danych wraz z opisem czynności,
które spowodowały nieakceptowalną wydajność.
Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienia Cognos TM1 wpływające na wydajność.
VVM (}CubeProperties)
W przypadku każdej kostki właściwość ta określa wielkość pamięci RAM
zarezerwowanej na serwerze do przechowywania widoków Gwiezdne wrota. Im
więcej pamięci będzie dostępnej dla widoków Gwiezdne wrota, tym lepsza będzie
wydajność. Konieczne jest udostępnienie takiej ilości pamięci, która umożliwi
załadowanie wszystkich kostek na serwerze Cognos TM1.
VMT (}CubeProperties)
Jeśli czas wymagany do obliczenia widoku kostki przekroczy określony próg, system
TM1 podejmie próbę zapisania widoku Gwiezdne wrota. Jeśli ilość dostępnej
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pamięci będzie niewystarczająca do zapisania widoku Gwiezdne wrota, wówczas
system TM1 usunie najstarszy widok Gwiezdne wrota, który nie jest aktualnie
używany i będzie kontynuował usuwanie widoków w ten sposób, aż do uzyskania
wymaganej ilości pamięci.
Więcej informacji na temat właściwości CubeProperties i innych opcji dotyczących
dostrajania zawiera publikacja IBM Cognos TM1 — Podręcznik operacyjny.

Listy utworzone za pomocą produktu IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel w wersji 8.4 zwracają błąd
Po wybraniu opcji Uruchom ze wszystkimi danymi lub Odśwież wszystkie dane w arkuszu
utworzonym w wersji 8.4 IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 8.4 może się
wyświetlić błąd.

Procedura
Przed kliknięciem opcji Odśwież wszystkie dane na pasku narzędzi IBM Cognos, użyj
funkcji Wyczyść wszystko programu Excel, aby usunąć wszystkie dane i formatowanie z
komórek.

RSV-SRV-0067 Ten raport zawiera błędy aktualizacji i nie może
zostać wykonany
Po dodaniu obliczenia do arkusza utworzonego w IBM Cognos for Microsoft Excel w wersji
8.4 wyświetla się błąd ostrzeżenia o aktualizacji.

Procedura
Przed kliknięciem opcji Odśwież wszystkie dane na pasku narzędzi IBM Cognos, użyj funkcji
Wyczyść wszystko programu Excel, aby usunąć wszystkie dane i formatowanie z komórek.

DPR-ERR-2079 Odmowa zabezpieczenia firewall
Jeśli raport jest uruchamiany po wygaśnięciu sesji, a następnie użytkownik próbuje wyjść z
pierwszej strony raportu, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
DPR-ERR-2079 Odmowa zabezpieczenia firewall. Żądanie zostało odrzucone przez
zabezpieczający firewall. Szczegóły odrzucenia CAF są dostępne w dzienniku. Skontaktuj się
z administratorem.
Jeśli błąd DPR-ERR-2079 wystąpi po wygaśnięciu sesji, należy zalogować się ponownie w
celu rozwiązania tego problemu.

Procedura
1. Na liście raportów Kliknij prawym przyciskiem myszy element węzła wyświetlany przed
innymi elementami.
2. Kliknij Zaloguj się.
3. Wpisz własne referencje zgodnie z wymaganiami i kliknij OK.

Rozwinięcie tego elementu jest niemożliwe
Microsoft Excel osiągnął maksymalną liczbę wierszy lub kolumn dla tego arkusza. Liczba
wierszy i kolumn w programie Microsoft Excel jest ograniczona. Rozwinięcie bieżącego
elementu jest niemożliwe, ponieważ spowodowałoby przekroczenie limitu wierszy lub
kolumn danego arkusza. Microsoft Office Excel nie może przesuwać wypełnionych komórek
poza arkusz.
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Ręcznie przesuń elementy, tak aby możliwe było rozwinięcie elementów wierszy lub kolumn
bez przekraczania limitu, lub przenieś tabelę przestawną, listę lub analizę do innego arkusza.
Można również przenieść dane w nowe miejsce i spróbować ponownie.

Wyniki wykraczają poza limit wierszy lub kolumn programu Excel
Microsoft Excel osiągnął maksymalną liczbę wierszy lub kolumn dla tego arkusza. Liczba
wierszy i kolumn w programie Microsoft Excel jest ograniczona. Elementy są obcięte.
Należy odfiltrować elementy tak, aby możliwe było wyświetlenie wierszy lub kolumn bez
osiągania limitu. Należy rozważyć utworzenie dodatkowych tabel przestawnych lub
eksploracji listy w celu rozmieszczenia danych w więcej niż jednym arkuszu. Należy
rozważyć użycie nowej wersji programu Microsoft Excel, o większych limitach co do liczby
wierszy i kolumn.

Błąd: Wyjątek z HRESULT:<lokalizacja>
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, jeśli importowane są pozycje
danych, gdzie ścieżka do pozycji danych przekracza 256 znaków, skutkuje to błędem:
Wyjątek z HRESULT.
Musisz utworzyć nazwy pakietów oraz unikalne identyfikatory danych, umożliwiające
zachowanie limitu 256 znaków w programie Microsoft Excel.

Błąd podczas odświeżania eksploracji zapisanej we wcześniejszej
wersji Microsoft Excel
Ten arkusz mógł zostać utworzony za pomocą starszej wersji Microsoft Excel, w której
ustawiono maksymalną liczbę wierszy i kolumn. We wcześniejszej wersji Microsoft Excel,
np. Office XP lub Office 2003, kolumny wykraczające poza maksymalny limit 256 znaków są
ucinane.
Mimo że nie używasz już tej wersji, aplikacja uwzględnia limity ustawione w starszej wersji
aplikacji Excel. Ta sytuacja może wystąpić, gdy rozwijasz elementy lub odświeżasz elementy,
których rozmiar zwiększył się od czasu utworzenia arkusza.
Aby usunąć ten problem, należy zapisać skoroszyt z rozszerzeniem .xlsx. Otwarcie skoroszytu
zawierającego eksplorację w pakiecie Office 2007 nie spowoduje konwersji na format Office
2007 ani 2010. Zapisanie skoroszytu z rozszerzeniem .xlsx spowoduje konwersję arkusza na
format 2007 lub 2010 obsługujący kolumny, których długość przekroczyła limit 256 znaków
ustawiony we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Problemy z zabezpieczeniami
Z konfiguracją zabezpieczeń związane są następujące problemy.

Utworzenie relacji zaufania przez IBM Cognos Office jest
niemożliwe
Jeśli wykorzystujesz HTTPS dla Report Data Service i w IBM Cognos Office pojawia się
komunikat o błędzie z informacją, że nie można utworzyć relacji zaufania, oznacza to, że
certyfikat ośrodka certyfikacji (CA) wydany przez serwer WWW nie został rozpoznany jako
zaufany na stacji roboczej klienta.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy ośrodek certyfikacji (CA) wydający
certyfikat serwera WWW jest zaufany na stacji roboczej klienta. Jeśli certyfikat nie pochodzi
z ośrodka, który jest zaufany (np. Verisign), należy zainstalować certyfikat CA w magazynie
zaufanych certyfikatów na stacji roboczej klienta.

Procedura
1. Uzyskaj certyfikat CA od ośrodka wydającego certyfikaty.
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2.
3.
4.
5.

Plik ma rozszerzenie .cer. Nie jest to ten sam certyfikat, który jest wykorzystywany przez
serwer WWW. Jest to certyfikat dla samego ośrodka wydającego certyfikaty.
Kliknij dwukrotnie plik .cer, a następnie kliknij opcje Zainstaluj certyfikat i Dalej.
Kliknij opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującej składnicy.
Kliknij opcje Przeglądaj, Zaufane główne ośrodki certyfikacji, a następnie opcję Dalej.
Kliknij opcję Zakończ.

Wyświetlenie raportów po kliknięciu opcji wyświetlania raportu
jest niemożliwe
IBM Cognos for Microsoft Office działa prawidłowo, ale nie można wyświetlić raportów za
pomocą opcji Wyświetl raport. Komputer kliencki, na którym uruchomiony jest IBM Cognos
for Microsoft Office, nie może połączyć się z URL bramy zgodnie z konfiguracją w IBM
Cognos Business Intelligence. Może być to spowodowane tym, że znajduje się za firewallem,
nazwa hosta/DNS jest nieznana dla danego komputera klienckiego lub komputer kliencki ma
problemy z proxy.
Aby rozwiązać problemy z połączeniem, skontaktuj się z administratorem systemu.

Numerowane komunikaty o błędach IBM Cognos Office
W oknie dialogowym mogą być wyświetlane następujące komunikaty o błędach, które są
zapisywane w dzienniku IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 Typ bloku jest nieprawidłowy
Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania. Przetworzenie obiektu bloku było niemożliwe.
Skontaktuj się z IBM Cognos Resource Center. Przygotuj się do dostarczenia wszystkich
odnośnych dzienników i szczegółów związanych z tym błędem.

COI-ERR-2003 Nieoczekiwany typ: skumulowany blok
Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania. Obiekt danych należał do nieoczekiwanego typu i
nie mógł zostać przetworzony.
Skontaktuj się z IBM Cognos Resource Center. Przygotuj się do dostarczenia wszystkich
odnośnych dzienników i szczegółów związanych z tym błędem.

COI-ERR-2005 Ta wersja Microsoft Office nie jest obsługiwana
IBM Cognos Office obsługuje tylko niektóre wersje aplikacji Microsoft Office.
Załaduj treść raportu do jednej z obsługiwanych aplikacji i środowisk.
Aby przejrzeć aktualną listę środowisk obsługiwanych przez produkty IBM Cognos, takich
jak systemy operacyjne, poprawki, przeglądarki, serwery WWW, serwery katalogów, serwery
baz danych i serwery aplikacji, odwiedź portal IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Ten produkt Microsoft Office nie jest obsługiwany
IBM Cognos Office obsługuje następujące aplikacje Microsoft Office: Microsoft Office
Excel, Microsoft Office Word oraz Microsoft Office PowerPoint. Nie można załadować treści
IBM Cognos Office do innej aplikacji Microsoft Office, np. Microsoft Access, nawet jeśli
istnieje dodatek, który umożliwia współpracę tych aplikacji.
Załaduj treść raportu do jednej z obsługiwanych aplikacji i środowisk.
Aby przejrzeć aktualną listę środowisk obsługiwanych przez produkty IBM Cognos, takich
jak systemy operacyjne, poprawki, przeglądarki, serwery WWW, serwery katalogów, serwery
Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
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baz danych i serwery aplikacji, odwiedź portal IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Pobranie z zasobów jest niemożliwe. Podjęto
próbę '{0}'
Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania.
Skontaktuj się z IBM Cognos Resource Center. Przygotuj się do dostarczenia wszystkich
odnośnych dzienników i szczegółów związanych z tym błędem.

COI-ERR-2009 Wykonanie tej operacji jest niemożliwe, ponieważ
Microsoft Excel działa w trybie edycji
Treści raportu nie można odświeżać, gdy jedna z komórek skoroszytu jest edytowana.
Kliknij poza aktywną komórką, aby wyjść z trybu edycji, i spróbuj ponownie.

COI-ERR-2010 Nazwa {0} jest nieprawidłowa. Nazwa musi
zawierać zarówno cudzysłów ("), jak i apostrof (')
Jeśli tworzysz folder, zmieniasz nazwę folderu lub publikujesz dokument, nazwa może
zawierać apostrof lub cudzysłów, ale nie może zawierać obu naraz.
Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę folderu lub dokumentu. Usuń znak apostrofu lub
cudzysłowu z nazwy.

COI-ERR-2011 Serwer nie zwrócił oczekiwanej odpowiedzi.
Sprawdź, czy brama jest prawidłowa.
Ten komunikat o błędzie pojawia się, jeśli wartość wprowadzona w polu URI bramy systemu
w oknie dialogowym Opcje nie jest prawidłowym serwerem IBM Cognos Business
Intelligence.
Aby rozwiązać ten problem, ponownie wprowadź w polu URI bramy systemu adres bramy
prawidłowego serwera IBM Cognos BI.

COI-ERR-2013 Załadowanie metadanych jest niemożliwe
Załadowanie metadanych może się okazać niemożliwe, ponieważ nie masz praw ochrony do
wszystkich elementów w arkuszu lub elementy te zostały usunięte bądź zmienione na
serwerze.
Upewnij się, że masz prawa ochrony do wszystkich elementów, które próbujesz wyświetlić.
Jeśli nie rozwiąże to problemu, upewnij się, że informacje dotyczące serwera i pakietu są
prawidłowe, a wszystkie elementy usunięte ze źródłowej bazy danych usunięto również z
arkusza.

COI-ERR-2014: Nie znaleziono pliku pomocy
Brak pliku pomocy lub jest on uszkodzony.
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj ponownie komponent IBM Cognos Office, np. IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel lub IBM Cognos for Microsoft Office.
Aby znaleźć najnowszą dokumentację dotyczącą produktu, w tym całą przetłumaczoną
dokumentację, odwiedź jedno z Centrów informacyjnych produktu IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Można także zapoznać się z wersjami PDF uwag do wydania produktu i podręczników
instalacji dostępnych bezpośrednio na płytach CD dostarczonych z produktem IBM Cognos.
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COI-ERR-2015 Wystąpił problem podczas analizy składni
odpowiedzi serwera zakodowanej za pomocą MIME. Podjęto
próbę znalezienia ograniczenia [{0}], ale zamiast niego znaleziono
ograniczenie [{1}]
Podczas korzystania z kompresji GZip, opcji umożliwiającej kompresję danych pobieranych z
serwera, wystąpił błąd. Kody umożliwiające dekompresję danych są niedostępne lub nie
zostały rozpoznane przez IBM Cognos Office.
Wyłącz kompresję. Chociaż kompresja jest włączona domyślnie, można ją wyłączyć,
ustawiając właściwość UseGzipCompression na wartość fałsz w pliku
CommManagerSettings.xml, który domyślnie zlokalizowany jest w katalogu Office
Connection, takim jak C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection lub C:\Users\nazwa
użytkownika\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Wyłącz kompresję, jeśli konieczne jest uruchomienie testów lub rozwiązanie problemów.
Aby wyłączyć kompresję gzip, ustaw następujący atrybut:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2016 Arkusz jest chroniony, nie można wypełnić stylów
IBM Cognos
Jeśli arkusz jest chroniony, nie jest możliwe zastosowanie stylów programu IBM Cognos.
Konieczne jest anulowanie ochrony arkusza, aby możliwe było zastosowanie stylów podczas
odświeżania danych.

Numerowane komunikaty o błędach IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
W oknie dialogowym mogą być wyświetlane następujące komunikaty o błędach, które są
zapisywane w dzienniku IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004: Specyfikacja osi jest nieprawidłowa
Nie można wygenerować specyfikacji skoroszytu z powodu wystąpienia anomalii.
Aby rozwiązać ten problem, można spróbować wykonać jedną z następujących czynności:
v Kliknij Cofnij.
v Kliknij opcję Wyczyść wszystkie dane.
v Zamknij skoroszyt i otwórz go ponownie.
Skoroszyt powinien teraz zaakceptować dane z drzewa źródłowego.

COR-ERR-2007 Błąd podczas pobierania z zasobów. Podjęto
próbę '{0}'
Arkusz eksploracji wykazał nieprawidłowy stan.
Skontaktuj się z IBM Cognos Resource Center.

COR-ERR-2009 Formuła nazwy jest nieprawidłowa
Wynik analizy składni formuły COGNAME był nieprawidłowy. Mogła ona zostać zmieniona
ręcznie lub brakuje w niej argumentu.
Sprawdź formułę COGNAME w aktywnej komórce i upewnij się, że ma ona właściwy
format; opcjonalnie wstaw element z drzewa źródłowego.
Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
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COR-ERR-2010 Formuła jest nieprawidłowa
Ten błąd pojawia się, jeśli argument dla formuły COGNAME lub COGVAL odnosi się do
komórki, która nie zawiera oczekiwanej formuły łańcucha.
Sprawdź komórkę i jej elementy podrzędne. Zobacz, czy komórka zawiera #REF lub
#VALUE. Treść komórki mogła zostać przypadkowo usunięta.

COR-ERR-2011 Nieprawidłowy zakres: Proszę wprowadzić
prawidłowy zakres tabeli przestawnej lub listy.
Zakres jest nieprawidłowy lub jest poza zakresem typów danych.
Aby uniknąć tego ograniczenia, ogranicz wybory danych.

COR-ERR-2013 Eksploracja nie może zostać przekonwertowana
na opartą na formule, ponieważ co najmniej jeden element
kontekstu zawiera wybór
Jeśli w strefie upuszczenia Kontekst znajduje się więcej niż jeden element, nie można
renderować wielu wpisów jako komórek arkusza.
Usuń jeden wymiar ze strefy upuszczenia Kontekst. Należy mieć jeden element dla wymiaru,
aby wykonać konwersję na analizę bazującą na formule.

COR-ERR-2014 Z powodu ograniczeń arkusza Excel wyniki mogą
zostać obcięte
Jeśli zwracane dane obejmują ponad 250 kolumn lub ponad 65 500 wierszy, a użytkownik nie
korzysta z programu Microsoft Excel 2007 lub 2010, wynik jest obcinany. Ten komunikat jest
wyświetlany, aby użytkownik był tego świadomy.
Aby uniknąć tego ograniczenia, ogranicz wybory danych.

COR-ERR-2015 Nie można renderować bieżącej eksploracji w tej
lokalizacji arkusza
Eksploracja nie może zapisać danych przekraczających limity bieżącego arkusza. Eksploracja
jest zbyt duża dla Microsoft Excel lub wybrałeś lokalizację początkową zbyt bliską limitu.
Spróbuj przenieść lokalizację początkową. Jeśli to nie rozwiązało problemu, spróbuj utworzyć
tabelę przestawną z mniejszą liczbą wierszy lub kolumn.

COR-ERR-2016 Pobranie pakietu <Nazwa> jest niemożliwe
Po wybraniu pakietu w oknie dialogowym Otwórz pakiet wystąpił błąd podczas próby
pobrania pakietu z serwera.
Jest to błąd wewnętrzny. Należy skontaktować się z przedstawicielem działu usług
oprogramowania Cognos.

COR-ERR-2017 Bieżący wybór nie zwrócił danych
Dla wyboru w drzewie źródłowym nie zostały zwrócone żadne dane. Arkusz eksploracji
zostaje wyczyszczony lub przywrócony do poprzedniego stanu.
Aby wyświetlić elementy w arkuszu, należy wybrać obiekty z drzewa źródłowego, które
przecinają się w punktach danych.

COR-ERR-2018 Nie znaleziono pliku pomocy
Brak pliku pomocy lub jest on uszkodzony.
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Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj ponownie komponent IBM Cognos Office, np. IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel lub IBM Cognos for Microsoft Office. Można również
skopiować plik .pdf ze strony WWW IBM Cognos Customer Service Center
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview) do katalogu dokumentacji.

Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów
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Dodatek A. Przykładowe raporty i pakiety
Produkty IBM Cognos for Microsoft Office zawierają przykładowe raporty i pakiety dla
fikcyjnej spółki detalicznej Przykładowe biuro wycieczek. Po skonfigurowaniu przykładów
można je znaleźć w folderach publicznych programu IBM Cognos oraz w drzewie źródłowym
w panelu IBM Cognos.

Spółka Przykładowe biuro wycieczek
Przykładowe raporty spółki Przykładowe biuro wycieczek pozwalają zapoznać się z
funkcjami produktów oraz najlepszymi praktykami biznesowymi.
Można ich także używać w celu testowania i współużytkowania technik projektowania
raportów oraz do rozwiązywania problemów. Podczas wykorzystania przykładów można
połączyć się z funkcjami produktu.
Przykłady odnoszące się do różnych rodzajów działalności biznesowej przedstawiono w
planach produktów na stronach Centrów informacyjnych produktu IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Spółka Przykładowe biuro wycieczek, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje
nazwy Przykładowe biuro wycieczek to nazwy fikcyjnych operacji biznesowych, które
zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych
aplikacji dla IBM i klientów IBM. Ich fikcyjne rekordy zawierają dane przykładowe dla
transakcji sprzedaży, dystrybucji produktów, finansów i zasobów ludzkich. Wszelkie
podobieństwo do rzeczywistych nazw, adresów, numerów kontaktowych oraz wartości
transakcji jest przypadkowe. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.

Gdzie znaleźć przykłady
Instalowane przykłady należą do zbioru instalacyjnego Przykłady dla programu IBM Cognos
Business Intelligence. W przypadku instalacji programu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel przykłady nie są udostępnione.
Instrukcje dotyczące instalacji przykładów zawiera publikacja IBM Cognos Business
Intelligence — Podręcznik instalowania i konfigurowania. Instrukcje dotyczące ustawiania i
konfiguracji przykładów zawierają publikacje IBM Cognos Business Intelligence —
Podręcznik administrowania i zabezpieczeń lub IBM Cognos Business Intelligence —
Podręcznik instalowania i konfigurowania.

Zabezpieczenia
Przykłady są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Grupa spółek Przykładowe biuro wycieczek
Aby przyśpieszyć projektowanie raportów, zwłaszcza finansowych, przydatne będą pewne
ogólne informacje dotyczące Zarejestrowanej spółki Przykładowe biuro wycieczek.
Aby znaleźć przykłady wykorzystujące poszczególne funkcje produktu, zapoznaj się z
opisami poszczególnych przykładów w tej sekcji.
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Przychód Zarejestrowanej spółki Przykładowe biuro wycieczek pochodzi z korporacyjnych
punktów sprzedaży oraz transakcji franchisingowych. Przychody ze spółek zależnych, w
których spółka Przykładowe biuro wycieczek posiada 100% udziałów, są konsolidowane.
Istnieje sześć różnych organizacji, a każda z nich ma własne obszary i filie handlowe. Pięć z
nich to firmy regionalne.
Szósta spółka Akcesoria WIO:
v Ma własną kolekcję produktów, które różnią się od produktów pozostałych spółek WIO
pod względem marki, nazwy, ceny, koloru i rozmiaru.
v Prowadzi sprzedaż poprzez jeden oddział do wszystkich regionów i detalistów.
v Działa zarówno jako spółka operacyjna z siedzibą w Genewie, jak i jako współwłaściciel
trzech filii WIO w Europie.
Diagram ilustruje skonsolidowaną strukturę firmy (łącznie ze zmianami procentowymi w
strukturze własności spółki Europa Środkowa WIO) i przedstawia walutę, w jakiej
prowadzona jest sprawozdawczość oraz prefiks KG dla każdej spółki zależnej.

Skonsolidowana spółka Przykładowe
biuro wycieczek (spółka holdingowa) USD

Ameryka WIO
(AMX 1099) USD

Azja Wschodnia WIO
(EAX 4199) YEN

Akcesoria WIO
(EUX 8199) EURO

Rok 1 40%
Rok 3 50%

Rok 1 60%
Rok 3 50%

Europa Środkowa WIO
(CEU 6199) EURO

Europa Południowa WIO
(SEU 7199) EURO

Europa Północna WIO
(NEU 5199) EURO

Rysunek 5. Skonsolidowana struktura firmy

Każda firma ma taką samą strukturę działu oraz strukturę KG — przestawioną w tabeli.
Poszczególne działy mogą nie prowadzić sprawozdawczości w tych samych walutach. Na
przykład amerykańska spółka zależna prowadzi sprawozdawczość w dolarach amerykańskich,
ale walutą lokalną działu korporacyjnego jest dolar kanadyjski, zaś walutą lokalną działu
operacyjnego - peso.
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Tabela 17. Struktura działu
Dział (KG)

Obszar (KG)

Korporacyjny (1700)

Sprzedaż 1720
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Kadry (1730)
Finanse (1740)
Zaopatrzenie (1710)

Działalność operacyjna (1800)

Produkcja i dystrybucja (1820)
Obsługa klienta (1820)

Każda firma ma pełen plan kont. Większość kont, na przykład te dotyczące wydatków
niezwiązanych z personelem, znajduje się na poziomie obszaru i zawiera tylko kwoty sum. Na
przykład: chociaż każdy dział marketingu ma wydatki, koszty nie są określane na poziomie
transakcji, na którym pojawiają się promocje marketingowe.

Pracownicy
Dane firmy Przykładowe biuro wycieczek zawierają pełną listę pracowników we wszystkich
działach, obszarach i lokalizacjach.
Dane są dostępne dla raportów dotyczących premii (raport Premie łącznie) i prowizji od
sprzedaży (raport Prowizje od sprzedaży dla Europy Środkowej), szkoleń (raport Szkolenia
pracowników według roku) oraz przeglądów wydajności i ankiet badających zadowolenie
pracowników (Zadowolenie pracowników 2012). W przypadku używania Metric Studio,
można skorzystać również z przykładowych metryk dla kadr.
W pakiecie Hurtownia danych WIO (analiza) grupy miar i powiązanych wymiarów są
uporządkowane w foldery. Pracownicy są zorganizowani w hierarchie dla regionu i
menedżera, co ułatwia raportowanie z wykorzystaniem różnych typów agregacji. Dla miar
Podsumowania stanowiska pracownika zdefiniowana została agregacja, dzięki czemu Liczba
stanowisk i Planowana liczba stanowisk jest poprawnie agregowana na każdym poziomie
czasu: miesięcznym, kwartalnym czy rocznym. Zobacz na przykład raport Planowane
zatrudnienie.
Listę pracowników zawiera także przykładowy plik LDIF, który może być używany na
potrzeby uwierzytelniania dowolnego produktu LDAP IBM, w tym Tivoli. Katalog
uwierzytelniania jest niezbędny dla przykładowych raportów IBM Cognos Planning. Inne
przykładowe raporty nie są zależne od profili zabezpieczeń.

Sprzedaż i marketing
Dane dotyczące sprzedaży i marketingu są dostępne dla wszystkich spółek grupy
Przykładowe biuro wycieczek.
Firma Akcesoria WIO dysponuje większą ilością szczegółowych danych, co ułatwia obsługę
przykładowych analiz. Zobacz na przykład analizę Przychód a marża zysku w % według
marki produktu, opartą na kostce Sprzedaż i marketing. Kampanie marketingowe i
sprzedażowe są związane z regionalnymi spółkami firmy Przykładowe biuro wycieczek.
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Ogólnie spółki WIO odczuły duży wzrost sprzedaży dla większości linii produktów (Wzrost
sprzedaży rok do roku) we wszystkich regionach (Przychód według filii WIO w roku 2011),
który był spowodowany takimi czynnikami, jak zwiększenie liczby stałych klientów oraz
wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów, na przykład linii okularów słonecznych o
wysokiej marży. W przypadku linii produktów sprzedawanych przez pięć spółek regionalnych
(wszystkie oprócz firmy Akcesoria WIO) promocje odniosły mieszany sukces (Sukces
promocyjny według kampanii, pakietu sprzedaży i kwartału). Jeśli używasz narzędzia Metric
Studio, widoczne to będzie również w przykładowych metrykach.

Ankiety pracownicze
Dane zawierają także informacje pochodzące z ankiet pracowników. Na przykład linia
produktów zawierająca środek na insekty w aerozolu, krem z filtrem UV itd. nie odniosła
sukcesu (Zadowolenie z produktu — Ochrona na świeżym powietrzu 2011), a źródłem
niezadowolenia sprzedawców detalicznych mógł być raczej poziom obsługi klienta, a nie
zwroty (Zwroty i zadowolenie klientów). Jeśli używasz narzędzia Metric Studio, te
informacje mogą być również monitorowane w metrykach.

Punkty sprzedaży
Przychód z korporacyjnych punktów sprzedaży jest dostępny na poziomie transakcji.
Przychód z franchisingowych punktów sprzedaży jest dostępny tylko na poziomie
skonsolidowanym (kostka Sprzedaż i marketing). Metryki dotyczące detalistów pokazują, że
liczba nowych punktów sprzedaży detalicznej spadła w okresie odpowiadającym tym danym.
Firma Akcesoria WIO prowadzi sprzedaż na całym świecie i sprzedaje wyłącznie akcesoria.
Dane transakcyjne dotyczące firmy Akcesoria WIO to podstawowe źródło do analiz
produktów według marki, koloru i rozmiaru. Pozostałe pięć spółek zależnych grupy ma zasięg
regionalny i sprzedaje wszystkie linie produktów detalistom w swoim regionie. Na przykład
w raporcie 10 najlepszych detalistów w 2011 roku wykorzystywane są miniwykresy i dane
listy w celu przedstawienia przychodów na poziomie detalisty.

Przykładowe biuro wycieczek — baza danych, modele i pakiety
Modele spółki Przykładowe biuro wycieczek ilustrują techniki modelowania i wspomagają
przykładowe raporty.
Modele te opierają się na hurtowni danych WIO oraz bazie danych transakcji sprzedaży WIO
i stanowią bazę dla przykładowych raportów i zapytań. Każdy model zawiera dwa pakiety do
publikowania analiz (wymiarowych) i widoki danych na poziomie zapytania.
Opis każdego przykładowego raportu lub zapytania znajduje się w podręczniku użytkownika
studia, w którym otwierany jest dany przykład. Więcej informacji o technikach modelowania
znajduje się w publikacji Guidelines for Modeling Metadata lub IBM Cognos Framework
Manager User Guide.
Aby móc przeglądać przykładowe modele, należy mieć dostęp do programu Framework
Manager, narzędzia modelowania w IBM Cognos Business Intelligence. Konieczne może się
także okazać ustawienie przykładowej bazy danych i połączeń.
Instrukcje zawiera publikacja IBM Cognos Business Intelligence — Podręcznik instalowania i
konfigurowania.
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Hurtownia danych WIO
Model Hurtowni danych WIO (great_outdoors_data_warehouse.cpf) jest oparty na bazie
danych GOSALESDW. Zawiera ona dane dotyczące kadr, sprzedaży i marketingu oraz
finansów, zgrupowane w obszary biznesowe. W widoku bazy danych te trzy obszary
biznesowe są zgrupowane w osobnych przestrzeniach nazw. Widok bazy danych zawiera
czwartą przestrzeń nazw (Dane WIO) dla wspólnych informacji.
Widok bazy danych jest bardzo podobny do struktury podstawowej bazy danych. Wszystkie
tabele (zapytania tematyczne bazy danych) pozostają niezmienione. Dzięki temu IBM Cognos
BI może w większości przypadków pobierać metadane bezpośrednio z pakietu, zamiast
wywoływać je z bazy danych. Wprowadzono następujące zmiany i dodatki do widoku bazy
danych:
v Łączenia zostały dodane zgodnie z wymaganiami.
v Aby umożliwić agregację na różnych poziomach granulacji, utworzonych zostało kilka
modelowych zapytań tematycznych. Zobacz na przykład relację między Czasem a
Sprzedażą lub Faktem sprzedaży.
v Aby umożliwić łączenia pojedyncze pomiędzy tabelami wyszukiwania i każdym
poziomem w wymiarze, skopiowane zostały tabele wyszukiwania. Zobacz na przykład
Tabele wyszukiwania produktów.
Widok biznesowy zawiera tylko modelowe zapytania tematyczne bez łączeń. Wprowadzono
następujące zmiany i dodatki do widoku biznesowego:
v Dodano obliczenia do modelowych zapytań tematycznych. Na przykład wymiar czasu
zawiera obliczenia języka.
v W przypadku baz danych zawierających wiele hierarchii utworzono nowe wymiary w celu
uporządkowania każdej hierarchii. Zobacz na przykład hierarchie pracowników, w których
pracownicy są zorganizowani według menedżera i regionu.

Baza danych transakcji sprzedaży WIO
Model sprzedaży WIO (great_outdoors_sales.cpf) opiera się na bazie danych GOSALES,
która ma strukturę transakcyjnej bazy danych. Zawiera ona głównie dane dotyczące
sprzedaży.
Widok bazy danych jest bardzo podobny do struktury podstawowej bazy danych.
Wprowadzono następujące zmiany i dodatki do widoku bazy danych:
v Aby umożliwić łączenie tabel faktów z wymiarem czasu, zastosowano modelowe
zapytania tematyczne i łączenia złożone.
v Inne łączenia zostały dodane zgodnie z wymaganiami.
Widok biznesowy zawiera tylko modelowe zapytania tematyczne bez łączeń. Wprowadzono
następujące zmiany i dodatki do widoku biznesowego:
v Dodano obliczenia do modelowych zapytań tematycznych.
v Modelowe zapytania tematyczne, utworzone w widoku bazy danych w celu ułatwienia
łączeń w odniesieniu do wymiaru czasu, zostały połączone jako skróty odniesienia.
v W przypadku baz danych zawierających wiele hierarchii utworzono nowe wymiary w celu
uporządkowania każdej hierarchii.
v Personel sprzedaży to podzbiór powoli zmieniającego się wymiaru Pracownicy. Nie ma
jednoznacznego klucza pracownika w Sprzedaży WIO, więc filtr pobiera tylko bieżący
rekord. Ten model nie wykorzystuje danych historycznych.
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Przykładowe kostki PowerCube
Wymienione poniżej kostki są dostarczane wraz z przykładowymi raportami firmy
Przykładowe biuro wycieczek w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim i
chińskim.
v
v
v
v
v
v

sales_and_marketing.mdc
employee_expenses.mdc
go_accessories.mdc
go_americas.mdc
go_asia_pacific.mdc
great_outdoors_sales_en.mdc

Przykładowe pakiety
Przykładowe raporty firmy Przykładowe biuro wycieczek zawierają sześć pakietów. Dla
każdego dostępnego pakietu został zamieszczony krótki opis.
Hurtownia danych WIO (analiza) jest modelowanym wymiarowo widokiem bazy danych
GOSALESDW. Ten pakiet można wykorzystać we wszystkich Studiach, łącznie z IBM
Cognos Analysis Studio. Za jego pomocą można wykonywać drążenie w górę i w dół.
Sprzedaż WIO (analiza) jest modelowanym wymiarowo widokiem bazy danych GOSALES.
Ten pakiet można wykorzystać we wszystkich Studiach, łącznie z Analysis Studio. Za jego
pomocą można wykonywać drążenie w górę i w dół.
Hurtownia danych WIO (zapytanie) jest modelowanym niewymiarowo widokiem bazy
danych GOSALESDW. Ten pakiet można stosować we wszystkich Studiach z wyjątkiem
Analysis Studio. Jest on przydatny do raportowania, gdy nie jest konieczne drążenie w górę i
w dół.
Sprzedaż WIO (zapytanie) jest modelowanym niewymiarowo widokiem bazy danych
GOSALES. Ten pakiet można stosować we wszystkich Studiach z wyjątkiem Analysis
Studio. Jest on przydatny do raportowania, gdy nie jest konieczne drążenie w górę i w dół.
Sprzedaż i marketing (kostka) to pakiet OLAP oparty na kostce sales_and_marketing.mdc
.
Sprzedaż firmy Wycieczki i obozy (kostka) to pakiet OLAP, oparty na kostce
great_outdoors_sales_en.mdc.
Uwaga: Pakiety OLAP, Sprzedaż firmy Wycieczki i obozy (kostka) oraz Sprzedaż i
marketing (kostka) nie są wielojęzyczne. Archiwum IBM_Cognos_PowerCube.zip zawiera
pięć wersji każdego pakietu — w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim i
chińskim.

Przykładowe raporty w pakiecie Hurtownia danych WIO (analiza)
Poniżej przedstawiono niektóre z raportów zawartych w pakiecie Hurtownia danych WIO
(analiza) oraz przykłady raportów Office WIO.

Obszar roboczy Satysfakcja pracowników
Ten obszar roboczy prezentuje różne sposoby zwiększania satysfakcji pracowników, takie jak
szkolenia, bonusy oraz ankiety pracownicze. Listę bonusów można sortować wg krajów.
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Ilość zwrotów według metody zamawiania
Raport ten przedstawia ilość sprzedaną, liczbę zwrotów oraz procent zwrotów (zwroty z
wartością wyższą niż 5% są wyróżnione) według przyczyny zwrotu dla każdego produktu w
linii produktów Ochrona na świeżym powietrzu. W przypadku tego raportu używane są
następujące funkcje:
v filtry
v listy
v wyróżnienie warunkowe
v grupowanie

Wykres ilości zwrotów według linii produktów
Ten raport kołowy przedstawia ilości zwrotów linii produktów dla wszystkich spółek
zależnych.

Obszar roboczy Przychód
Obszar roboczy przedstawia przychód wg regionu, kraju oraz typu produktu (odfiltrowany za
pomocą pól wyboru spośród wielu wartości) oraz wg metody zamawiania.

Przykładowe raporty w pakiecie Hurtownia danych WIO (zapytanie)
Poniżej przedstawiono niektóre z raportów zawartych w pakiecie Hurtownia danych WIO
(zapytanie) oraz przykłady raportów Office WIO.

Linie bazowe
Ten raport w postaci wykresu przedstawia liczbowe linie bazowe, średnie i wartości
procentowe uzyskane na podstawie podpowiadanych wartości użytych do filtrowania na
podstawie lat.

Rozdzielony raport wyników sprzedaży
Ten raport listy prezentuje sposób rozdzielenia raportu o sprzedaży do menedżera zespołu
sprzedaży w Europie Północnej. Aby poprawnie rozdzielić ten raport, należy skonfigurować
program IBM Cognos 10 w taki sposób, aby używał on serwera poczty elektronicznej. W
przypadku tego raportu używane są następujące funkcje:
v listy
v rozdział
v wyróżnienie warunkowe
v filtry
v obliczenia
v podsumowanie
v
v
v
v

bloki
niestandardowe nagłówki i stopki
sortowanie
grupowanie

Przykładowe raporty w pakiecie Sprzedaż i marketing (kostka)
Poniżej przedstawiono niektóre z raportów zawartych w pakiecie Sprzedaż i marketing
(kostka) oraz przykłady raportów Office WIO.
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Przychód według marki produktu
Raport ten przedstawia przychód i zysk brutto ze sprzedaży według produktu
przefiltrowanego według marki. Zawsze podawana jest informacja o wielkości obrotu
produktami, więc raport warunkowo wyróżnia produkty wycofane z produkcji. W przypadku
tego raportu używane są następujące funkcje:
v listy
v filtry
v
v
v
v
v
v
v

pytania
wykresy złożone
wykresy słupkowe
elementy HTML
grupowanie
sortowanie
tytuły osi

Przykładowe raporty w pakiecie Sprzedaż WIO (analiza)
Poniżej przedstawiono niektóre z raportów zawartych w pakiecie Sprzedaż WIO (analiza)
oraz przykłady raportów Office WIO.

Podsumowanie sprzedaży
Raport ten podsumowuje przychód oraz zysk brutto ze sprzedaży oraz zawiera informacje o
najlepszych przedstawicielach handlowych według przychodu i sprzedanej ilości. W
przypadku tego raportu używane są następujące funkcje:
v listy
v filtry
v
v
v
v

wykresy złożone
tytuły osi
niestandardowe nagłówki i stopki
warunki

Przykładowe raporty w pakiecie Sprzedaż WIO (zapytanie)
Poniżej przedstawiono niektóre z raportów zawartych w pakiecie Sprzedaż WIO (zapytanie)
oraz przykłady raportów Office WIO.

Stronicowanie w poziomie
Ten raport przedstawia bardzo szeroką tabelę przestawną zrenderowaną względem wielu stron
poziomych. Pierwsza tabela przestawna przedstawia działanie dopasowania do strony,
podczas gdy druga tabela przestawna przedstawia stronicowanie w poziomie.
W przypadku tego raportu używane są następujące funkcje:
v wiele stron
v stronicowanie w poziomie
v tabele przestawne
v niestandardowe nagłówki i stopki
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Brak danych
Każda strona tego raportu przedstawia inną opcję radzenia sobie z warunkiem Brak danych.
Powoduje ona także generowanie faktur sprzedaży dla raportu Faktury na podstawie
zamówień - Donald Chow, sprzedawca w pakiecie Sprzedaż WIO (zapytanie).
W przypadku tego raportu używane są następujące funkcje:
v tabele przestawne
v niestandardowe nagłówki i stopki
v brak danych
v listy
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Dodatek B. Funkcje ułatwień dostępu
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel wyposażony jest w funkcje ułatwień dostępu, które
pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład mającym trudności z
poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z produktów technologii informacyjnej.
Na poniższej liście znajdują się główne funkcje ułatwień dostępne w programie IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel:
v Do nawigacji w programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel można użyć
akceleratorów oraz klawiszy komend.
W celu zainicjowania czynności w systemie Microsoft Windows naciśnij klawisz Alt, a
następnie - akcelerator (np. naciśnięcie klawiszy Alt+P spowoduje wyświetlenie menu
Plik). Można również wykorzystać akceleratory rozszerzone, jeśli funkcje te są włączone.
v Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel wykorzystuje technologię Microsoft
Active Accessibility (MSAA). Oznacza to, że osoby niedowidzące mogą używać
oprogramowania czytnika ekranu wraz z cyfrowym syntezatorem mowy, aby słyszeć to, co
jest wyświetlane na ekranie.
v Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel obsługuje ustawienia wyświetlania
systemu, takie jak schemat kolorów, rozmiar czcionki oraz wyświetlacz
wysokokontrastowy.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oferuje wywołania funkcji systemu
standardowego za pośrednictwem tekstu lub za pośrednictwem interfejsu API (interfejsu
programowania aplikacji), obsługujące interakcję z technologiami pomocniczymi, takimi
jak oprogramowanie czytnika ekranu. Kiedy obraz przedstawia element programu,
informacje przekazywane pod postacią tego obrazu są także dostępne w postaci tekstowej.
Program IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel posiada inne funkcje, które można
skonfigurować w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb:
v “Zwiększanie rozmiaru czcionki dla przyszłych sesji” na stronie 160
v

“Wyświetlanie eksploracji w trybie wysokiego kontrastu Windows” na stronie 160

Nawigacja za pomocą klawiatury
Skróty klawiaturowe umożliwiają nawigowanie i wykonywanie zadań.
Jeśli dla czynności, która jest często wykonywana, brak klawisza skrótu, można zapisać
makro w programie Microsoft Excel i utworzyć taki klawisz skrótu.
Ten produkt używa zarówno standardowych klawiszy nawigacyjnych Microsoft Windows, jak
i klawiszy specyficznych dla aplikacji.
Uwaga: Skróty klawiaturowe są oparte na standardowych klawiaturach używanych w USA.
Niektóre treści w tym temacie mogą nie mieć zastosowania do niektórych języków.

Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z menu oraz paska narzędzi
IBM Cognos
Skróty klawiaturowe umożliwiają dostęp do menu oraz do paska narzędzi IBM Cognos bez
korzystania z myszy czy innego urządzenia wskazującego.
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Tabela 18. Pasek narzędzi IBM Cognos
Czynność

Klawisze skrótów

Uruchom program IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel lub IBM Cognos for Microsoft
Office.

ALT - aby móc skorzystać z paska menu
CTRL+TAB - aby móc przechodzić do przycisku
IBM Cognos
ENTER

Po wybraniu paska narzędzi IBM Cognos,
wybierz przycisk Następny lub Poprzedni lub
menu na pasku narzędzi.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W
PRAWO
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
TAB lub SHIFT+TAB

Gdy aktywne jest menu lub pasek narzędzi IBM
Cognos, przejdź do panelu IBM Cognos Office.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
ALT+B - aby móc skorzystać z opcji panelu IBM
Cognos Office
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
TAB – aby móc skorzystać z opcji panelu IBM
Cognos Office.

Wybieranie pierwszej lub ostatniej komendy w
menu lub podmenu.

HOME lub END

Otwieranie wybranego menu lub wykonanie
czynności dla wybranego przycisku lub komendy.

ENTER

Otwieranie menu kontekstowego dla wybranego
elementu lub obszaru.

SHIFT+F10

Zamykanie otwartego menu kontekstowego

ESC

Przejście do paska narzędzi eksploracji.

CTRL+M, M

Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z panelu IBM Cognos
Skróty klawiaturowe umożliwiają dostęp do panelu IBM Cognos bez korzystania z myszy czy
innego urządzenia wskazującego.
Tabela 19. Panel IBM Cognos
Czynność

Klawisze skrótów

Gdy aktywne jest menu lub pasek narzędzi IBM
Cognos, przejdź do panelu IBM Cognos.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
ALT+B - aby móc skorzystać z opcji panelu IBM
Cognos
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
TAB - aby móc skorzystać z opcji panelu IBM
Cognos
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Tabela 19. Panel IBM Cognos (kontynuacja)
Czynność

Klawisze skrótów

Gdy panel IBM Cognos Office będzie aktywny,
wybierz komponent, taki jak IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel lub IBM Cognos for
Microsoft Office

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
CTRL+TAB
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W
PRAWO
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
TAB lub SHIFT+TAB
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W
PRAWO

Gdy panel IBM Cognos Office będzie aktywny,
wybierz przycisk Następny lub Poprzedni na
panelu.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
CTRL+TAB
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
TAB lub SHIFT+TAB

Przeniesienie obszaru aktywnego do drzewa
metadanych.

CTRL+M, T

Przeniesienie obszaru aktywnego do obszaru
podglądu.

CTRL+M, U

Okno Użyj filtru
Skróty klawiaturowe umożliwiają dostęp do okna Edytuj filtr bez korzystania z myszy czy
innego urządzenia wskazującego.
Tabela 20. Okno Edytuj filtr
Czynność

Klawisze skrótów

Gdy okno Edytuj filtr jest aktywne, należy
zmienić obiekt aktywny, przechodząc między
przyciskami, liniami filtru oraz łącznikami,
którymi są operatory AND i OR.

TAB

Przełączanie między AND i OR, gdy aktywny jest KLAWISZ SPACJI
element sterujący łączników.
Jeśli aktywny jest element sterujący łączników,
taki jak operator AND lub OR, powoduje
kompresję wyrażenia.

STRZAŁKA W LEWO

Jeśli aktywny jest element sterujący łączników,
taki jak operator AND lub OR, powoduje
rozwinięcie wyrażenia.

STRZAŁKA W PRAWO

KLAWISZ MINUS (-) na klawiaturze
numerycznej

KLAWISZ PLUS (+) na klawiaturze numerycznej
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Korzystanie z okien
Skróty klawiaturowe umożliwiają dostęp do okien dialogowych bez korzystania z myszy czy
innego urządzenia wskazującego.
Tabela 21. Okna dialogowe lub okna
Czynność

Klawisze skrótów

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy
opcji.

SHIFT+TAB

Przechodzenie między opcjami na otwartej listy
rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisze ze strzałkami

Wykonywanie czynności dla wybranego przycisku SPACJA
lub zaznaczenie bądź czyszczenie wybranego
pola.
Otwarcie listy, jeśli jest zamknięta, i przejście do
tej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Otwarcie wybranej listy rozwijanej.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zamknij wybraną listę rozwijaną.

Użytkownicy Office 2007 i Office 2010:
Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej
Użytkownicy Office XP i Office 2003:
ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozwijanie lub zwijanie folderu.

CTRL+ENTER

Anulowanie komendy i zamknięcie okna.

ESC

Otwieranie okna dialogowego Wybierz pakiet.

CTRL+M, O

Gdy okno dialogowe Otwórz jest aktywne,
otwórz wybrany raport lokalnie z IBM Cognos
Connection.

ALT+O

Gdy okno dialogowe Wybierz pakiet jest otwarte, TAB - aby móc skorzystać z opcji w polu System
wybierz pakiet.
ENTER - aby móc wyświetlać pakiety
Gdy okno dialogowe Opublikuj jest aktywne a
odpowiedni folder jest rozwinięty, opublikuj
wybrany dokument Microsoft Office do IBM
Cognos Connection.
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Tabela 21. Okna dialogowe lub okna (kontynuacja)
Czynność

Klawisze skrótów

W IBM Cognos for Microsoft Office przejście do
strony zakładek, np. Przeglądaj treść lub
Zarządzaj danymi w panelu IBM Cognos BI.

CTRL+TAB

Korzystanie z widoku drzewa
Skróty klawiaturowe umożliwiają dostęp do widoku drzewa bez korzystania z myszy czy
innego urządzenia wskazującego.
Tabela 22. Widok drzewa
Czynność

Klawisze skrótów

Przeniesienie do pierwszego wybieralnego węzła.

STRZAŁKA W DÓŁ

Jeśli węzeł ma elementy podrzędne a węzeł
podrzędny zostanie rozwinięty, przejdź do
pierwszego węzła podrzędnego.
Przeniesienie do następnego wybieralnego węzła.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozwijanie wybranego węzła lub przeniesienie do STRZAŁKA W PRAWO
pierwszego wybieralnego węzła podrzędnego
Zwijanie wybranego węzła lub przeniesienie do
węzła nadrzędnego, bądź przeniesienie do
pierwszego wybieralnego węzła.

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie do pierwszego węzła w kontrolce
drzewa.

HOME

Przeniesienie do ostatniego węzła w kontrolce
drzewa.

END

Użycie opcji raportu
Skróty klawiaturowe umożliwiają wykonywanie działań dotyczących raportu.
Tabela 23. Opcje raportu
Czynność

Klawisze skrótów

Cofnięcie ostatniej czynności w eksploracji.

CTRL+M, Z

Ponowne wykonanie ostatniej czynności w
eksploracji.

CTRL+M, Y

Edycja adnotacji dla wybranej komórki.

CTRL+M, A

Zatwierdzenie zmienionej wartości dla wybranej
komórki.

CTRL+M, C

Odświeżenie bieżącego widoku Flex.

CTRL+M, R

Wyczyszczenie danych w bieżącym widoku Flex.

CTRL+M, L

Odświeżenie wszystkich widoków Flex w
arkuszu.

CTRL+M, W
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Tabela 23. Opcje raportu (kontynuacja)
Czynność

Klawisze skrótów

Wyświetlenie właściwości bieżącego widoku
Flex.

CTRL+M, P

Informacje o interfejsie
W poniższych sekcjach opisane są różne sposoby konfiguracji ustawień, aby rozwiązanie
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel było bardziej dostępne.

Zwiększanie rozmiaru czcionki dla przyszłych sesji
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana rozmiaru czcionek IBM Cognos for Microsoft Office
poprzez zmianę wyświetlanych czcionek w systemie Windows. Zmiana wyświetlanych
czcionek w systemie Windows będzie miała wpływ na wszystkie programy na komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Pomocą systemu Windows.
Uwaga: W systemie Microsoft Windows XP wybór opcji Duży rozmiar w polu Ustawienia
DPI nie odniesie pożądanego skutku w IBM Cognos for Microsoft Office. Zmiana rozmiaru
czcionki będzie miała wpływ jedynie na pewne obszary i elementy produktu IBM Cognos for
Microsoft Office. Jest to spójne z ogólnymi zasadami zmiany rozmiarów czcionek w
Microsoft Office. Zmiana rozmiaru zostanie na przykład wprowadzona tylko w menu,
tytułach okien i standardowych oknach. Należy wybrać ustawienie Niestandardowe, a
następnie wybrać procent, do którego zostanie wykonane skalowanie.

Wyświetlanie eksploracji w trybie wysokiego kontrastu
Windows
Słabowidzący użytkownicy programu Microsoft Windows mogą ułatwić sobie wyświetlanie
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, włączając Tryb wysokiego kontrastu. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją własnego systemu operacyjnego.

Oprogramowanie dostawcy
W programie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel wykorzystano oprogramowanie
pewnych dostawców, które nie jest objęte umową licencyjną IBM. IBM nie gwarantuje, że
produkty te wyposażone są w funkcje ułatwień dostępu. Aby uzyskać informacje na temat
ułatwień dostępu w tych produktach, skontaktuj się z dostawcą.

Firma IBM i ułatwienia dostępu
Więcej informacji na temat zobowiązań firmy IBM dotyczących ułatwień dostępu można
znaleźć w serwisie IBM Human Ability and Accessibility Center.
http://www.ibm.com/able
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Dodatek C. Zmiana oznakowania firmowego komponentów
IBM Cognos Office
Tę sekcję opracowano z myślą o klientach i partnerach, którzy muszą dokonać zmiany
oznakowania firmowego, dostosować lub zlokalizować etykiety, wiadomości lub inne
łańcuchy w produktach IBM Cognos Office, takich jak IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel, IBM Cognos Office i IBM Cognos for Microsoft Office w wersji 8.4 i późniejszych.

Plik zasobów
Wszystkie możliwe do skonfigurowania łańcuchy dla produktów IBM Cognos Office
znajdują się w opartych na XML plikach zasobu (.resx).
Format pliku zasobów .resx składa się z wpisów XML, które określają obiekty i łańcuchy w
znacznikach XML. Jedną z zalet pliku jest możliwość zapisywania w nim, przeanalizowania
go oraz operowania nim po otwarciu w edytorze tekstowym (takim jak Notatnik lub Microsoft
Word). Podczas wyświetlania pliku widoczna jest binarna forma osadzonego obiektu, takiego
jak obraz, gdy ta binarna informacja jest częścią manifestu zasobów. Poza tą binarną
informacją plik .resx jest możliwy do odczytu i opracowania.
Plik .resx zawiera standardowy zbiór informacji nagłówka dotyczących formatu wpisów
zasobów oraz informacje na temat wersji dla kodu XML analizującego dane.
Pliki te zawierają wszystkie łańcuchy, etykiety, podpisy i tytuły dla całego tekstu w trzech
komponentach IBM Cognos Office. Dla każdego języka dostępne są trzy pliki – po jednym
dla każdego komponentu. W poniższej tabeli zidentyfikowano każdy z plików.
Tabela 24. Pliki zasobów IBM Cognos Office
Pliki IBM Cognos
Analysis for Microsoft Pliki IBM Cognos for
Excel
Microsoft Office

Pliki IBM Cognos
Office

Język

(wewnętrzna nazwa
cor)

(wewnętrzna nazwa
coc)

(wewnętrzna nazwa
coi)

Neutralny językowo

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

chiński (uproszczony)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

chiński (tradycyjny)

cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

chorwacki

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

czeski

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

duński

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

niderlandzki

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx

angielski

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx
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Tabela 24. Pliki zasobów IBM Cognos Office (kontynuacja)
Pliki IBM Cognos
Analysis for Microsoft Pliki IBM Cognos for
Excel
Microsoft Office

Pliki IBM Cognos
Office

Język

(wewnętrzna nazwa
cor)

(wewnętrzna nazwa
coc)

(wewnętrzna nazwa
coi)

fiński

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

francuski

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

niemiecki

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

węgierski

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

włoski

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

japoński

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

kazachski

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

koreański

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

norweski

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

polski

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

portugalski

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

rumuński

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

rosyjski

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

słoweński

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

hiszpański

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

szwedzki

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

tajski

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

turecki

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx

Zmiana oznakowania firmowego i lokalizacja komponentów IBM
Cognos Office
Jeśli użytkownik ustawia komponent IBM Cognos dla środowiska wielojęzycznego, należy
skompilować zarówno plik neutralny językowo, jak i plik języka dla Twoich ustawień
narodowych. Program wykrywa ustawienia narodowe użytkownika w systemie Windows i
używa pliku odpowiedniego języka.
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Załóżmy, na przykład, że zainstalowano IBM Cognos Analysis for Microsoft, a ustawienia
narodowe to francuski (Francja). Należy wprowadzić zmiany w plikach neutralnych
językowo: cormsgs.resx oraz coimsgs.resx, a także w plikach dla języka francuskiego:
cormsgs.fr.resx i coimsgs.fr.resx.
Aby dostosować lub zlokalizować nazwy komponentów i komunikaty tekstowe, wykonaj
następujące kroki:
v Wyedytuj neutralne językowo pliki zasobów oraz - w razie potrzeby - pliki zasobów dla
Twoich ustawień narodowych.
v Pobierz i uruchom Generator plików zasobów (Resgen.exe) konieczny do kompilacji
zaktualizowanych plików źródłowych.
v Przetestuj działanie.

Edycja plików zasobów (.resx)
Dla każdego komponentu istnieje zbiór plików, które obsługują różne języki. Nazwy plików
różnią się kodem kraju lub regionu.
Poza zbiorem plików neutralnych językowo (cormsgs.resx, cocmsgs.resx oraz coimsgs.resx),
które pełnią rolę plików domyślnych, każdy z plików nosi nazwę zgodną z następująca
konwencją:
kodkomponentumsgs.kodjęzyka.resx
W odróżnieniu od łańcuchów - ikon ani zasobów graficznych nie można zmieniać.
Zmieniając łańcuch tekstowy, uwzględnij jego długość. Szerokości pól zostały utworzone na
podstawie istniejących łańcuchów. Znaczące zwiększenie długości łańcucha może
spowodować obcięcie niektórych łańcuchów w oknach dialogowych.
Plik zasobów zawiera metadane oraz komentarze, które mogą pomóc w ustaleniu, kiedy i
gdzie dany łańcuch używany jest w oprogramowaniu.
Ważne: Do edycji plików zasobów XML użyj edytora XML. Należy pamiętać o zachowaniu
kodowania i formatu Unicode (np. białe znaki). Proste edytory tekstowe mogą uszkodzić
pliki. Użycie edytora XML sprawdzającego poprawność daje gwarancję, że treść plików jest
odpowiednio utworzona i prawidłowa. Zmodyfikuj tylko informacje w łańcuchu. Nie
zmieniaj informacji zawartych w pliku.

Procedura
1. Zainstaluj komponenty IBM Cognos Office lokalnie na stacji roboczej.
Zapewni to dostęp do plików zasobów.
2. Zlokalizuj plik zasobów.
Jeśli zainstalujesz lokalnie i zaakceptujesz wszystkie pliki domyślne, będą się one
znajdować w następującej lokalizacji:
katalog_instalacyjny:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office\resources
3. W edytorze XML otwórz plik kodkomponentumsgs.kodjęzyka.resx.
Za pomocą edytora takiego jak Visual Studio lub XMLSpy zmień oznakowanie lub
przetłumacz łańcuchy na inny język.
Jeśli tworzysz nowe pliki języka, przestrzegaj konwencji nazewnictwa, wstawiając w
środku nazwy pliku kod języka składający się z 2 - 5 znaków. Na przykład, jeśli zostanie
dodany plik w języku rumuńskim dla produktu IBM Cognos for Microsoft Office,
zapiszesz go pod nazwą cocmsgs.ro.resx.

Dodatek C. Zmiana oznakowania firmowego komponentów IBM Cognos Office
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4. Zapisz plik.
5. Powtórz kroki 3 - 4 dla każdego pliku komponentu powiązanego z językiem, który ma
zostać przetłumaczony.

Wyniki
Zaktualizowane pliki zasobów mogą teraz zostać skompilowane.

Kompilowanie zaktualizowanych plików zasobów
Zanim użytkownik będzie mógł wdrożyć zaktualizowane pliki, należy pobrać Generator
plików zasobów (Resgen.exe). Generator plików zasobów konwertuje pliki .txt oraz .resx
(pliki zasobów oparte na formacie XML) na bardziej popularne językowe pliki binarne czasu
wykonania .resources, które można osadzić w wykonywalnym pliku binarnym czasu
wykonania lub skompilować w zestaw satelicki.
Generator plików zasobów to program Microsoft .NET Framework Software Development
Kit (SDK), który generuje skompilowane pliki zasobów. Wykonywalny plik resgen jest
dostarczany z Microsoft .NET SDK i dołączony jest do systemu wdrożeniowego Microsoft
Visual Studio. Należy wybrać wersję Generatora plików zasobów, która będzie zgodna z
wersją .NET Framework używaną przez komponenty IBM Cognos Office.
Resgen.exe wykonuje następujące konwersje:
v Konwertuje pliki .txt na pliki .resources lub .resx.
v Konwertuje pliki .resources na pliki tekstowe lub pliki .resx.
v Konwertuje pliki .resx na pliki tekstowe lub pliki .resources.

Procedura
1. Pobierz plik resgen.exe ze strony Microsoft .NET developer.
2. Po pobraniu Generatora plików zasobów otwórz okno wiersza komend.
3. Zlokalizuj pobrany plik Resgen.
Na przykład: cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Aby skompilować pliki zasobów, w wierszu komend wpisz
Resgen /compile "C:\.położenie pliku resx\nazwa_pliku.resx"
Na przykład: resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\cormsgs.resx"
nazwy plików zasobów są zmieniane automatycznie, tak aby nazwa pliku zawierała
rozszerzenie .resource.
5. Skopiuj otrzymane pliki do katalogu \Resources files.

Testowanie działania
Aby przetestować działanie, uruchom IBM Cognos, wykorzystując różne ustawienia
narodowe, a następnie uruchom każdy komponent (IBM Cognos Office, IBM Cognos for
Microsoft Office oraz IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel), aby upewnić się, że
wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w każdym obszarze.
Sprawdź zmiany wprowadzone w tekstach wszystkich interfejsach widocznych dla
użytkowników. Zwróć szczególną uwagę na ogólne okna dialogowe, które łatwo przeoczyć.

164

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Wersja 10.2.0: Podręcznik użytkownika

Uwagi
Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych na
całym świecie.
IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej
publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od
lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie
oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi IBM. Zamiast nich
można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw
własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i
sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż
IBM spoczywa na użytkowniku. Niniejsza publikacja może zawierać opis produktów, usług
lub opcji, które nie są zawarte w nabytym programie czy w uprawnieniu licencyjnym.
IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których
mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych
uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można
przesyłać na adres:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA
Zapytania w sprawie licencji dotyczących informacji kodowanych przy użyciu dwubajtowych
zestawów znaków (DBCS) należy kierować do lokalnych działów IBM Intellectual Property
Department lub zgłaszać na piśmie pod adresem:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japonia
Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego
treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM
STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W
TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W
SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA
TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie
dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu
do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy
typograficzne. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną uwzględnione w
kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń
i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie,
bez wcześniejszego powiadomienia.
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Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały
wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią
zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów
opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną
odpowiedzialność.
IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika
w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.
Licencjobiorcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w
celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i
innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania
wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Kanada
Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w
tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata.
Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane
materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w
Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w
innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.
Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W
związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco
różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i
nie ma gwarancji, że pomiary wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same
wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste
wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie
dane dla ich środowiska.
Informacje dotyczące produktów innych niż produkty IBM pochodzą od dostawców tych
produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych
źródeł. IBM nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów
wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami.
Pytania dotyczące możliwości produktów innych podmiotów należy kierować do dostawców
tych produktów.
Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń IBM mogą
zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.
Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennej pracy. W celu
kompleksowego ich zilustrowania, podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych,
nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy/nazwiska są fikcyjne i
jakiekolwiek podobieństwo do istniejących nazw/nazwisk i adresów jest całkowicie
przypadkowe.
W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe
ilustracje mogą nie być wyświetlane.
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Znaki towarowe
IBM, logo IBM oraz ibm.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi International Business Machines Corp., zarejestrowanymi w wielu systemach
prawnych na całym świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami
towarowymi IBM lub innych firm. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w
serwisie WWW, w sekcji “Copyright and trademark information” (Informacje o prawach
autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Poniżej zostały wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe innych
podmiotów:
v Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach

Uwagi
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kontekst
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odmowa zabezpieczenia firewall 137
odświeżanie
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odświeżanie danych 65
ograniczanie
dane 38
określanie
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określanie problemu
wymiana informacji z działem wsparcia IBM 129
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podpowiadane wartości
przykłady raportów 153
Podstawowe zestawy międzyoperacyjne (PIA) 133
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pojedyncze logowanie
konfigurowanie 16
uwierzytelnianie przy użyciu formularza 16
pojedyncze wymiary
zagnieżdżanie 48
pomijanie
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wstawianie 37
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przykładowy obszar roboczy Satysfakcja pracowników
przykłady 145
baza danych transakcji sprzedaży WIO 149
bazy danych, modele i pakiety 148
Brak danych 153
hurtownia danych WIO 149
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otwieranie i zapisywanie 68
uruchamianie raportów IBM Cognos for Microsoft Office po
wygaśnięciu sesji 137
wyświetlenie raportów z pytaniami w IBM Cognos for Microsoft
Office jest niemożliwe 139
zabezpieczanie 16
zapisywanie 70
raporty oparte na komórkach
#NAME? błędy 136
referencje użytkownika
automatyczne logowanie 114
RefreshAllData (funkcja API) 116
RefreshAllDataAndFormat (funkcja API) 117
relacyjne źródła danych
użycie na liście 94
użycie w eksploracji tabeli przestawnej 89
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(DMR) 24
Report Studio
zapisywanie zmian w zadaniu 135
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rozmieszczanie danych
w arkuszu internetowym 76
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COGNAME 57
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kontakt z działem wsparcia IBM 128
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pozyskiwanie 128
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wskaźnik kierunku 77
zakres komórek 78
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czyszczenie treści 66
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publikowanie w IBM Cognos Connection 67
skróty
przeglądarka kostek 78
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układy tabeli przestawnej 90
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bazy danych, modele i pakiety 148
przykłady 145
style 30
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SuppressMessages (funkcja API) 119
system operacyjny inny niż angielski
rozwiązywanie problemów .NET Framework 135
systemy IBM Cognos
modyfikowanie 14
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zagnieżdżanie danych 93
zagnieżdżone 48
TraceLog (funkcja API) 119

typy plików
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typy raportów 89
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UnlinkAllData (funkcja API) 117
uprawnienia dotyczące zabezpieczeń 30
uruchamianie aplikacji
konfigurowanie 14
uruchamianie raportów 69
ustawienia aplikacji
optymalizacja 22
uwidacznianie funkcji API 113
uwierzytelnianie
uwierzytelnianie przy użyciu formularza 16
włączanie pojedynczego logowania 16
uwierzytelnianie przy użyciu formularza 16
użytkownicy
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 7
użytkownicy IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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VBA (Visual Basic for Applications)
przykłady 121
VBS (Visual Basic Scripting)
przykłady 121
skrypty 122
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wartości
filtrowanie 43
widoki Flex 63
regiony 64
zmiana 64
wiersze
wstawianie do eksploracji 50
zamiana z kolumnami 50
wiersze i kolumny 50
rozwijanie 48
schodzenie o poziom niżej 48
zagnieżdżanie 48
Więcej
eksploracja 52
właściwości arkusza niestandardowego 51
właściwości elementów 24
włączanie
AutoLogFile 113
wstawianie
dane 36
dane z wielu poziomów wymiaru 37
hierarchie 34
kolumny 50
poziomy 37
wiersze 50
Wszystko
eksploracja 52
Wyczyść pamięć podręczną przy zapisywaniu
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źródła danych Cognos TM1 136
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wyłączanie
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wyszukiwanie
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za pomocą uwierzytelniania przy użyciu formularza
zagnieżdżanie
dane w tabelach przestawnych 93
pojedyncze wymiary 48
wiersze i kolumny 48
zbiory 48
zagnieżdżone
układy tabeli przestawnej 90
zamiana 50
wiersze i kolumny 50
zapisywanie raportów 70
zapoznanie się
listy 94
zapytania o dane
kompresowanie 22

174

16

zbiory
ruchomy 48
zagnieżdżanie 48
zbiory danych
duże 22
zbiory użytkownika 45
tworzenie z użyciem elementów w drzewie źródłowym 47, 87
tworzenie za pomocą elementów w miejscu upuszczenia 46, 87
zestawianie obliczeń 45
zmiana
lokalizacje początkowe 51
miary domyślne 36
znajdowanie
dane 34

Ź
źródła danych
OLAP 24
relacyjne modelowane za pomocą wymiarów (DMR)
źródła danych Cognos TM1
zwiększenie wydajności 136
źródła danych RSS
rozwiązywanie problemów 130
źródła danych wielowymiarowych
użycie na liście 94
użycie w eksploracji tabeli przestawnej 89
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