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Wprowadzenie
Program IBM® Cognos Insight umożliwia analizowanie danych, eksplorowanie scenariuszy i
wywieranie wpływu na decyzje poprzez tworzenie zarządzanych obszarów roboczych.
Obszary robocze Cognos Insight umożliwiają przekazywanie wyników menedżerom pionów
w postaci interaktywnych zarządzanych obszarów roboczych. Program Cognos Insight
obsługuje zapis wsteczny, zatem za pomocą tych obszarów roboczych można również
gromadzić i konsolidować cele zarządzania, zobowiązania oraz prognozy.

Znajdowanie informacji
Dokumentację, w tym wszystkie publikacje przetłumaczone na inne języki, można znaleźć w
Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w następujących źródłach:
v Serwis społeczności użytkowników IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/
myportal/analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Informacje o produkcie IBM Cognos Insight i jego funkcjach (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v Serwis wsparcia dla produktu IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/
entry/myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu ułatwiają obsługę oprogramowania użytkownikom niepełnosprawnym
ruchowo, np. niedowidzącym lub niepełnosprawnym ruchowo. Program Cognos Insight jest
wyposażony w ułatwienia dostępu. Informacje na ten temat zawiera Dodatek A, “Ułatwienia
dostępu”, na stronie 201.
Dokumentacja oprogramowania IBM Cognos w formacie HTML także wyposażona jest w
ułatwienia dostępu. Dokumenty w formacie PDF mają charakter materiałów uzupełniających i
nie zawierają dodatkowych ułatwień dostępu.

Informacje dotyczące przyszłych zmian i funkcji
Niniejsza dokumentacja opisuje aktualne funkcje produktu. W dokumentacji mogą pojawiać
się odwołania do elementów, które nie są jeszcze dostępne. Przedstawione informacje nie
powinny być traktowane jako podstawy do wnioskowania o dostępność funkcji. Wszelkie
odwołania i informacje nie stanowią zobowiązania, obietnicy ani zobowiązania prawnego do
dostarczania jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. O programowaniu i udostępnianiu
funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM.

Zastrzeżenie dotyczące przykładów
Spółka Przykładowe biuro wycieczek, Spółka Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego
rodzaju modyfikacje nazwy Przykładowe biuro wycieczek lub nazwy Wycieczki i obozy oraz
przykłady 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 dane obejmują informacje o transakcjach sprzedaży,
dystrybucji produktów, wskaźnikach finansowych i zasobach kadrowych. Wszelkie
podobieństwo do rzeczywistych nazw, nazwisk, adresów, numerów kontaktowych lub
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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wartości transakcji jest przypadkowe. Inne pliki przykładowe mogą zawierać dane fikcyjne
wprowadzone ręcznie lub wygenerowane maszynowo, kompilacje danych rzeczywistych
pochodzących ze źródeł naukowych lub ogólnodostępnych bądź dane wykorzystane do
tworzenia aplikacji przykładowych za zgodą właściciela praw autorskich do nich. Nazwy
produktów występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi
odpowiednich podmiotów. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.
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Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
Ta sekcja zawiera listę nowych i zmienionych funkcji dla tej wersji. Zawiera ona również
stale uzupełnianą listę podobnych informacji dla poprzednich wersji. Jest ona pomocna przy
planowaniu strategii aktualizacji i wdrażania aplikacji oraz wymogów w zakresie szkoleń dla
użytkowników.
Aktualną listę środowisk obsługiwanych przez produkt IBM Cognos Insight, w tym
informacje o systemach operacyjnych, serwerach Cognos i bazach danych, zawiera opis
wymagań systemowych programu Cognos Insight w dokumencie Software Environments for
IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nowe funkcje w wersji 2.0
W wersji 2.0 IBM Planning Analytics programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe
funkcje.

Nagłówki wierszy i kolumn są wyróżnione po wybraniu komórki
Po wybraniu komórki w siatce nagłówki odpowiednich wierszy i kolumn zostają wyróżnione,
tak jak w programie Excel. Kolor wyróżnienia jest zgodny z kolorem komórki.

Wyszukiwanie obiektów w panelu treści
Istnieje możliwość wyszukiwania obiektów w panelu treści. Można wpisywać znaki w celu
filtrowania, jeśli użytkownik nie zna dokładnej nazwy obiektu lub jeśli chce wyszukać
obiekty, które spełniają konkretne kryteria. Wyszukiwanie pozwala na znalezienie wszystkich
obiektów w drzewie spełniających określone kryteria. Więcej informacji na ten temat zawiera
sekcja “Wyszukiwanie w panelu treści” na stronie 57.

Wyszukiwanie elementów w edytorze wymiarów
Podczas edytowania dużych wymiarów nawigowanie może być utrudnione. Aby to ułatwić,
można wyszukiwać w istniejących elementach wymiaru, który jest otwarty w edytorze
wymiarów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Wyszukiwanie w dużych
wymiarach” na stronie 103.

Nowe opcje menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy dla komórek
Dla komórki są teraz dostępne dwie nowe opcje menu otwieranego po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy:
v Eksport do
v Unieruchom panele
Wcześniej opcje te były dostępne tylko z paska narzędzi widgetu.

Nowe funkcje w wersji 10.3.0
W wersji 10.3.0 programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe funkcje.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Obsługa powrotów linii w komórce tabeli przestawnej
W celu dodania powrotu linii w komórce w tabeli przestawnej można użyć skrótu
klawiaturowego Alt+Enter.

Widget kart wyników wykresu historii
Do obszaru roboczego IBM Cognos Insight można dodać widget kart wyników wykresu
historii.
Wykres historii to wykres kolumnowy przedstawiający rzeczywiste dane dla metryki, z linią
dla wskaźników wartości docelowej i tolerancji. Więcej informacji na ten temat zawiera
sekcja “Widgety kart wyników” na stronie 167.

Nowa opcja listy wyboru dla miar
Podczas formatowania miary można zdefiniować listę wartości, spośród których będzie mógł
wybierać użytkownik. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Zmiana formatu miar”
na stronie 104.

Diagram przepływu danych
Do obszaru roboczego programu IBM Cognos Insight można dodać diagram przepływu
danych, aby przedstawić wizualną reprezentację odsyłaczy lub procesów, które tworzą
odniesienia lub przenoszą dane między kostkami. Więcej informacji na ten temat zawiera
sekcja “Dodawanie diagramu przepływu danych” na stronie 88.

Raport dot. modelu
Możliwe jest utworzenie raportu zawierającego właściwości poszczególnych obiektów
zawartych w modelu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Tworzenie raportu dot.
modelu” na stronie 187.

Zapis lustrzany w panelu treści
W celu obsługi języków dwukierunkowych można w panelu treści aktywować zapis
lustrzany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Obsługa języków
dwukierunkowych” na stronie 16.

Nowe funkcje w wersji 10.2.2.6
W wersji 10.2.2.6 programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe funkcje.

Usuwanie komentarzy z komórek
Istnieje teraz możliwość usuwania komentarzy dodanych w komórkach po opublikowaniu
obszaru roboczego. Komentarze można usunąć w czasie pracy w trybie rozproszonym lub w
trybie z połączeniem.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Dodawanie, wyświetlanie i usuwanie
komentarzy w komórkach” na stronie 109.

2
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Nowe opcje menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy dla komórek
Dla komórki są teraz dostępne dwie nowe opcje menu otwieranego po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy:
v Pomijaj puste komórki
v Autodopasowanie
Wcześniej opcje te były dostępne tylko z paska narzędzi widgetu.

Nowe funkcje w wersji 10.2.2.5
W wersji 10.2.2.5 programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe funkcje.

Automatyczne zapisywanie niezatwierdzonych danych na
serwerze Cognos TM1
Jeśli na serwerze przestrzeni prywatnej programu Cognos Insight znajdują się
niezatwierdzone dane, można automatycznie zaktualizować serwer Cognos TM1 z użyciem
tych danych. Serwer IBM Cognos TM1 można zaktualizować przed wykonaniem procesu
TurboIntegrator lub po jego wykonaniu.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Dodawanie przycisków działań służących do
uruchamiania skryptów” na stronie 95.

Nowe funkcje w wersji 10.2.2.3
W wersji 10.2.2.3 programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe funkcje.

Opcja Powtórz rozmieszczenie liści jest dostępna dla komórek
skonsolidowanych
Opcja Powtórz rozmieszczenie liści jest teraz dostępna w oknie dialogowym
Rozmieszczenie danych po wpisaniu wartości do komórki skonsolidowanej, której
podrzędne elementy danych nie zawierają wartości.
Jeśli względem komórki skonsolidowanej obowiązuje reguła, wówczas okno dialogowe
Rozmieszczenie danych zostanie otwarte tylko wtedy, gdy zostało włączone w programie
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
W programie Cognos TM1 Performance Modeler otwórz panel Projekt aplikacji i kliknij
dwukrotnie nazwę aplikacji, aby wyświetlić kartę Projekt aplikacji. Wybierz ustawienie
Rozkładaj między skonsolidowane komórki wywiedzione z reguł i zapisz. Następnie
wdróż aplikację.

Dynamiczna agregacja elementów w punkcie eksploracji
Istnieje możliwość dynamicznego agregowania elementów w punkcie eksploracji w ramach
nowego elementu nadrzędnego. Element nadrzędny jest wyświetlany w punkcie eksploracji, a
także w obszarze przegląd i w tabeli przestawnej (jeśli ma zastosowanie).
Ta możliwość jest dostępna tylko dla plików (.cdd) w obszarze roboczym IBM Cognos
Insight. Można z niej korzystać w trybie autonomicznym lub rozproszonym z serwerem IBM
Cognos TM1, ale nie podczas pracy w trybie połączonym.

Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
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W celu agregowania elementów w punkcie eksploracji kliknij elementy przeznaczone do
. Zagregowane elementy
połączenia, a następnie kliknij ikonę Utwórz element sumy
zostaną wyświetlone w elemencie nadrzędnym o nazwie Suma skonsolidowana.
W celu usunięcia agregacji kliknij ikonę Usuń element sumy

.

Konfigurowanie dynamicznego agregowania elementów
Tę możliwość należy skonfigurować osobno dla każdego pliku (.cdd) w obszarze roboczym
Cognos Insight.
1. Wyodrębnij pliki do pliku (.cdd) w obszarze roboczym Cognos Insight, korzystając z
programu do archiwizacji plików.
2. Otwórz plik cdfDashboardModel.xml w edytorze tekstu.
3. Dodaj atrybut expPointConsTotalShow="true" do elementu dashboards.
4. Zapisz pliki i ponownie skompresuj pliki do pliku (.cdd) w obszarze roboczym Cognos
Insight.
5. Otwórz plik (.cdd) w obszarze roboczym Cognos Insight w programie Cognos Insight.
Po wykonaniu tych czynności możliwość dynamicznego agregowania elementów jest
dostępna dla tego obszaru roboczego.

Nowe funkcje w wersji 10.2.2.1
W wersji 10.2.2.1 programu IBM Cognos Insight dostępne są nowe funkcje.

Pokaż alias na krawędzi siatki
Istnieje możliwość wyświetlania aliasów wraz z podpisami w tabelach przestawnych.
Aby wyświetlić alias, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę ze
zdefiniowanym aliasem, kliknąć opcję Pokaż atrybut, a następnie wybrać alias z listy
wszystkich aliasów. Tekst aliasu jest wyświetlany wraz z podpisem
Aby nie wyświetlać aliasu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę ze
zdefiniowanym aliasem, kliknąć opcję Pokaż atrybut, a następnie wybrać opcję Nie pokazuj
żadnych.

Pokaż alias dla punktów eksploracji
Istnieje możliwość wyświetlania aliasów w punktach eksploracji.

Jeśli dostępne są aliasy wymiaru w punkcie eksploracji, obok ikony Wyszukaj
wyświetlana jest ikona listy rozwijanej

.

i wybierz alias do wyświetlenia. Dla każdego elementu
Kliknij ikonę listy rozwijanej
wymiaru musi być zdefiniowany tekst aliasu, aby możliwe było wyświetlenie listy
elementów.

Wyszukiwanie parametrów elementów przycisków czynności
Uruchamiając przycisk czynności, dla którego istnieje parametr elementu, można teraz
wyszukiwać elementy, korzystając z wyszukiwania "zawiera" bez rozróżniania wielkości liter.
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Poprzednio wyszukiwanie to było wyszukiwaniem typu "zaczyna się od" z rozróżnianiem
wielkości liter. Ta zmiana ułatwia odnajdowanie elementów.
Na przykład element o nazwie S1000 - Przychód można teraz znaleźć, wyszukując
przychód, podczas gdy wcześniej nie można było go znaleźć, korzystając z tego parametru
wyszukiwania.

Blokowanie wszystkich widgetów
Widgety w aplikacji można zablokować w programie IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Uniemożliwia to odblokowanie widgetów w programie IBM Cognos Insight przez
użytkowników niedysponujących uprawnieniami administratora.
Wcześniej każdy użytkownik programu Cognos Insight mógł odblokować widgety,
korzystając z menu kontekstowych. W tym wydaniu widgety można zablokować w programie
Cognos TM1 Performance Modeler, tak aby użytkownicy bez uprawnień administratora nie
mogli odblokować ich w programie Cognos Insight.
Więcej informacji zawiera dokumentacja produktu TM1 Performance Modeler.

Nowe funkcje w wersji 10.2.2
W wersji IBM Cognos Insight 10.2.2 dostępne są nowe funkcje i składniki.

Drukowanie całych obszarów roboczych
W nowej wersji IBM Cognos Insight możliwe jest drukowanie całych obszarów roboczych
jednocześnie, zamiast drukowania poszczególnych kart osobno.
Zadania pokrewne:
“Drukowanie obszarów roboczych” na stronie 115
Wydrukowanie całego obszaru roboczego lub konkretnych kart obszaru roboczego IBM
Cognos Insight umożliwia uzyskanie obrazu obszaru roboczego w postaci wydruku.

Wartości dynamiczne
Program IBM Cognos Insight w aktualnej wersji zawiera wartości dynamiczne będące
widgetami, które przedstawiają pojedyncze elementy lub miary z tabeli przestawnej. Na
przykład, jeśli tabela przestawna przedstawia przychody wg lat i wg linii produktów,
wówczas można dodać wartość dynamiczną do tytułu tej karty obszaru roboczego, która
przedstawia przychód łączny z roku bieżącego.
Zadania pokrewne:
“Wstawianie wartości dynamicznych” na stronie 96
Widget wartości dynamicznej można wstawić do obszaru roboczego IBM Cognos Insight w
celu wyróżnienia konkretnej wartości w obszarze roboczym. Na przykład użytkownik może
umieścić wartość łącznych przychodów na górze obszaru roboczego, w osobnym widgecie.

Wyróżnianie komórek za pomocą formatowania warunkowego
Do obszarów roboczych IBM Cognos Insight można dodawać style warunkowe w celu
wyróżniania komórek, które spełniają konkretne warunki.
Zadania pokrewne:
“Tworzenie stylów warunkowych” na stronie 84
Style warunkowe można stosować względem tabeli przestawnej w obszarze roboczym IBM
Cognos Insight, aby identyfikować komórki zawierające wartości z konkretnego zakresu albo
komórki zawierające konkretny łańcuch znaków.

Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
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Obsługa importowania hierarchii zblokowanych i
niezbilansowanych
Hierarchie zblokowane i niezbilansowane mogą być w nowej wersji importowane do
programu IBM Cognos Insight. Pierwotną strukturę można zachować lub można ją
dostosować.

Hierarchie zblokowane
Hierarchie zblokowane nie zawierają niektórych poziomów danych. W poniższej
przykładowej tabeli brak jest poziomu Stan w dwóch wierszach.
Tabela 1. Przykład hierarchii zblokowanej przed importem
Region lub kraj

Stan

Miasto

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Watykan

Watykan

Jeśli struktura zblokowana zostanie zachowana, puste komórki zostaną wypełnione
elementami zastępczymi. Poniżej przykład, jak w takim przypadku będzie wyglądać Tabela 1:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (stan)
- Washington DC
v Watykan
– Watykan (państwo)
- Watykan (miasto)
Jeśli hierarchia zblokowana zostanie zwinięta i stanie się hierarchią niezbilansowaną, komórki
puste nie będą widoczne w zaimportowanym wymiarze. Poniżej przykład, jak w takim
przypadku będzie wyglądać Tabela 1:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Watykan
– Watykan

Hierarchie niezbilansowane
W przypadku hierarchii niezbilansowanych elementy-liści nie znajdują się wszystkie na tym
samym poziomie. Na przykład w poniższej tabeli niektóre elementy-liście znajdują się na
poziomie 2, a niektóre elementy-liście na poziomie 3.
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Tabela 2. Przykład hierarchii niezbilansowanej przed importem
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Pracownik A

Pracownik B

Pracownik E

Pracownik A

Pracownik B

Pracownik F

Pracownik A

Pracownik C

Pracownik A

Pracownik D

Jeśli struktura niezbilansowana zostanie zachowana, komórki puste nie będą widoczne w
zaimportowanym wymiarze. Poniżej przykład, jak w takim przypadku będzie wyglądać
Tabela 2:
v Pracownik A
– Pracownik B
- Pracownik E
- Pracownik F
– Pracownik C
– Pracownik D
Jeśli hierarchia zostanie zbilansowana, najniższy poziom zostanie wypełniony, a komórki
puste pozostaną na wyższym poziomie. To spowoduje przekształcenie hierarchii z
niezbilansowanej w zblokowaną. Poniżej przykład, jak w takim przypadku będzie wyglądać
Tabela 2:
v Pracownik A
– Pracownik B
- Pracownik E
- Pracownik F
– Pracownik C (poziom 2)
- Pracownik C
– Pracownik D ( poziom 2)
- Pracownik D
Pojęcia pokrewne:
Rozdział 3, “Importowanie danych do programu Cognos Insight”, na stronie 19
Dane można importować do programu IBM Cognos Insight na różne sposoby — w zależności
od źródła danych, w zależności od ich złożoności oraz od tego, jaki jest wymagany stopień
kontroli nad sposobem odwzorowania danych w postaci wymiarów, miar i atrybutów.

Operacje cofania i ponawiania
Niektóre działania wykonywane w obszarze roboczym IBM Cognos Insight można w
aktualnej wersji wycofywać i powtarzać.
Można cofnąć i ponowić maksymalnie 45 działań.
nie można cofnąć następujących działań:
Ograniczenie: Za pomocą ikony Cofnij
v Zmiana modelu danych, np. poprzez dodawanie lub usuwanie elementów, wymiarów i
kostek.
v Dodawanie lub usuwanie komentarzy.
v Używanie przycisków działań, które wykonują procesy IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
(TI).
Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
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v Zmiana obliczeń.
v Uruchamianie operacji importu i eksportu.
v Nawiązywanie połączenia z serwerem IBM Cognos Express lub serwerem IBM Cognos
TM1.
v Drukowanie, publikowanie i udostępnianie.
v Zmiana konfiguracji lub preferencji produktu Cognos Insight.
v Wstrzymywanie lub zwalnianie komórek.

Synchronizacja danych
W aktualnej wersji możliwe jest synchronizowanie danych w obszarze roboczym IBM
Cognos Insight wg widgetu, wg karty lub wg obszaru roboczego. Na przykład można
zsynchronizować zmiany danych z punktu eksploracji na karcie A do danych w tabeli
przestawnej na karcie B.
Zadania pokrewne:
“Synchronizowanie widgetów” na stronie 99
Po zsynchronizowaniu widgetów w produkcie IBM Cognos Insight zmiany wprowadzane
względem danych w jednym widgecie są odzwierciedlane w widgetach, które są z nim
zsynchronizowane. Synchronizację można zastosować między kartami, między obszarami
roboczymi, a także między mniejszymi grupami na karcie.

Widgety i karty w panelu treści
W aktualnej wersji można wyświetlić listę kart i widgetów w obszarze roboczym programu
IBM Cognos Insight. Za pomocą tej listy można przechodzić do konkretnych kart lub
widgetów, a także zmieniać ustawienia kart i widgetów.
. Ta sekcja zawiera listę
Sekcja Obszar roboczy jest nową częścią panelu treści
wszystkich kart i widgetów bieżącego obszaru roboczego. Z panelu Obszar roboczy można
wykonywać następujące czynności:
v Kliknij prawym przyciskiem myszy widget, aby uzyskać dostęp do listy komend dla
widgetu. Komendy są takie same, jak te, które są dostępne z menu Działania widgetu

v Kliknij
. kartę prawym przyciskiem myszy, aby zmienić jej nazwę lub ją usunąć.
v Kliknij kartę lub widget, aby przejść do tego obiektu w obszarze roboczym.

Zapytania wielowątkowe przyczyniają się do poprawy
wydajności
Istnieje możliwość poprawy wydajności przetwarzania zapytań w programie IBM Cognos
Insight dzięki opcji rozdziału zapytań na wiele wątków przetwarzania.
Zapytania wielowątkowe pozwalają programowi IBM Cognos TM1 na automatyczne
równoważenie obciążenia zapytaniami poprzez wykonywanie każdego zapytania na osobnym
rdzeniu. Takie wielokrotne przetwarzanie pozwala zwiększyć skuteczność i skrócić czas
przetwarzania dużych zapytań i reguł.
Tylko serwery, na których działa mniej niż 100% pojemności, mogą korzystać z udoskonaleń
zapytań wielowątkowych. Na przykład w przypadku 8 rdzeni przetwarzających 8
współbieżnych zapytań żaden nie może wykorzystać zapytań wielowątkowych. Uzupełnienie
o dziewiąte, współbieżne zapytanie skutkowałoby podziałem wątków przetwarzania zapytań
na wiele rdzeni.
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Widoki planisty lub recenzenta
W aktualnej wersji, gdy administratorzy programu IBM Cognos TM1 łączą się z aplikacjami
Cognos TM1 z programu IBM Cognos Insight, wówczas widoki planisty i recenzenta mogą
być wyświetlane z różnymi układami.
Podczas tworzenia aplikacji w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler twórcy
aplikacji mogą definiować osobne widoki dla planistów i recenzentów. Administratorzy
produktu Cognos TM1 po nawiązaniu połączenia z produktem Cognos TM1 z produktu
Cognos Insight mogą wybrać widok planisty lub recenzenta. W programie Cognos Insight te
widoki mogą być wyświetlane z różnymi układami. Na przykład widok planisty może
zawierać tabelę przestawną z kilkoma punktami eksploracji, podczas gdy widok recenzenta
może zawierać tylko wykres i tabelę przestawną.
Te różne układy mogą być tworzone w produkcie Cognos Insight. Gdy administrator Cognos
TM1 opublikuje obszar roboczy z powrotem w Cognos TM1, opublikowany widok zawiera
układ obszaru roboczego. Dlatego jeśli administrator Cognos TM1 jest połączony w widoku
planisty, administrator może wprowadzić zmiany do układu obszaru roboczego i opublikować
go jako widok planisty tej aplikacji.
Więcej informacji na temat widoków planisty i recenzenta zawiera dokumentacja TM1
Performance Modeler. Dostęp do tego dokumentu dla posiadanego produktu i jego wersji
można uzyskać w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Zadania pokrewne:
“Nawiązywanie połączenia z systemem Cognos TM1” na stronie 179
Administratorzy IBM Cognos TM1 mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos TM1 z
IBM Cognos Insight w celu importowania wymiarów lub kostek, publikowania obszarów
roboczych, a także w celu wnoszenia własnego wkładu do planu.
“Nawiązywanie połączenia z systemem Cognos Express” na stronie 193
Administratorzy IBM Cognos Express mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos
Express z IBM Cognos Insight w celu importowania wymiarów lub kostek, publikowania
obszarów roboczych, a także w celu wnoszenia własnego wkładu do planu.

Mapy strategii mogą być filtrowane wg metryk
W nowej wersji możliwe jest filtrowanie map strategii w obszarze roboczym IBM Cognos
Insight przy zastosowaniu nowego sposobu: poprzez wybieranie metryk wyświetlanych po
umieszczeniu wskaźnika nad obiektami w widgecie.
Przykład: obszar roboczy zawiera tabelę przestawną, mapę strategii, diagram oddziaływania i
diagram niestandardowy. Wszystkie cztery widgety są ze sobą zsynchronizowane. W
poprzedniej wersji w celu zmiany danych wyświetlanych w każdym widgecie możliwa była
zmiana elementów zaznaczonych w obszarze przeglądu każdego widgetu. Obecnie możliwe
jest również wybieranie metryk wyświetlanych po umieszczeniu wskaźnika myszy nad celem
na mapie strategii.
Zadania pokrewne:
“Dodawanie kart wyników” na stronie 173
Nawiązanie połączenia z serwerem IBM Cognos TM1 z programu IBM Cognos Insight
umożliwia wyświetlanie i korzystanie w obszarze roboczym z kart wyników utworzonych w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Powiększanie i pomniejszanie widgetów kart wyników
W programie IBM Cognos Insight możliwe jest powiększanie i pomniejszanie widgetów kart
wyników.

Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
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Ikony Powiększenie i Pomniejszenie
, które są dostępne w obszarze przeglądu
każdego widgetu, umożliwiają przybliżanie w celu wyświetlenia szczegółów, a także
oddalanie w celu uzyskania szerszej perspektywy. Na przykład obszar roboczy zawiera
niestandardowy widget kart wyników, który przedstawia przychody z każdej linii produktów
na mapie świata. Użytkownik może powiększyć część mapy, aby zobaczyć więcej szczegółów
o regionach i krajach z tego obszaru, albo może ją pomniejszyć w celu uzyskania widoku
całej mapy.
Zadania pokrewne:
“Dodawanie kart wyników” na stronie 173
Nawiązanie połączenia z serwerem IBM Cognos TM1 z programu IBM Cognos Insight
umożliwia wyświetlanie i korzystanie w obszarze roboczym z kart wyników utworzonych w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Rozwijanie i zwijanie metryk w diagramach oddziaływania
Aktualnie w programie IBM Cognos Insight możliwe jest rozwijanie i zwijanie metryk w
widgetach diagramu oddziaływania.
, które znajdują się obok metryk, można wyświetlać
Za pomocą ikon Rozwiń i Zwiń
więcej lub mniej metryk. Na przykład diagram oddziaływania przedstawia Upust jako
metrykę zainteresowania, a Łączne przychody po upuście jako metrykę pod wpływem.
Rozwinięcie metryki Łączne przychody po upuście pokazuje, że metryka Łączne
przychody po upuście wpływa na metrykę Zysk przed alokacją.
W ten sposób można prześledzić łańcuch metryk, aby zrozumieć oddziaływania między
metrykami.
Zadania pokrewne:
“Dodawanie kart wyników” na stronie 173
Nawiązanie połączenia z serwerem IBM Cognos TM1 z programu IBM Cognos Insight
umożliwia wyświetlanie i korzystanie w obszarze roboczym z kart wyników utworzonych w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Podpisy w bieżących ustawieniach narodowych
W obszarach roboczych, w których dostępne są różne podpisy dla różnych języków, w nowej
wersji dla użytkownika widoczny jest tylko podpis odpowiedni dla ustawień narodowych
produktu IBM Cognos Insight, które są ustawiane w obszarze Moje preferencje.
Pojęcia pokrewne:
“Preferencje kulturowe i dotyczące języka” na stronie 15
IBM Cognos Insight korzysta z różnych ustawień określających język i standardy kulturowe
w zależności od miejsca, z którego uzyskiwany jest dostęp do Cognos Insight. Zawarte tu
informacje pomogą użytkownikowi zrozumieć, gdzie Cognos Insight znajduje preferencje
kulturowe i językowe, tak aby możne je było zmienić w razie konieczności.

Metoda rozmieszczania danych o nazwie Powtórz liście
IBM Cognos Insight w nowej wersji zawiera metodę rozmieszczania danych o nazwie
Powtórz liście.
Metoda Powtórz liście umożliwia kopiowanie wartości do wszystkich liści konsolidacji lub
tylko do tych liści, które zawierają wartości niezerowe.
Zadania pokrewne:
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“Rozmieszczanie danych przy użyciu metody Powtórz liście” na stronie 81
W programie IBM Cognos Insight można użyć metody Powtórz liście w celu skopiowania
wartości do liści (elementów podrzędnych) konsolidacji. W przypadku tej metody możliwe
jest skopiowanie wartości do wszystkich liści konsolidacji albo tylko do tych liści, które
zawierają już wartości niezerowe.

Rozdział 1. Nowe funkcje i składniki
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Rozdział 2. Uruchamianie programu Cognos Insight
Produkt IBM Cognos Insight można zainstalować jako komponent programu IBM Planning
Analytics Local lub można go zainstalować i uruchamiać z programu IBM Cognos Express
lub IBM Cognos TM1, w zależności od praw dostępu do tych produktów IBM Cognos.
Poniższa lista przedstawia różne sposoby uruchamiania programu Cognos Insight. Sposób
uruchamiania programu Cognos Insight zależy od tego, czy program Cognos Insight będzie
powiązany z innymi produktami Cognos, takimi jak Cognos TM1 lub Cognos Express.
Cognos Insight i Cognos TM1
Jeśli nawiązano połączenie z programem Cognos TM1, można uruchomić program
Cognos Insight z portalu Cognos TM1 Applications, który umożliwia tworzenie
obszarów roboczych i wnoszenie własnego wkładu do planów.
Cognos Insight i Cognos Express
Jeśli nawiązano połączenie z programem Cognos Express, uruchom program Cognos
Insight ze strony powitania Cognos Express, aby tworzyć obszary robocze,
udostępniać je innym użytkownikom lub tworzyć plany.

Okno Cognos Insight
Zapoznaj się z częściami okna IBM Cognos Insight.
Okno Cognos Insight zawiera następujące części:
Ikona Działania
powoduje rozwinięcie menu, które zawiera opcje
Kliknięcie ikony Działania
umożliwiające tworzenie, otwieranie, zapisywanie, drukowanie, eksportowanie i
zamykanie obszarów roboczych.
Widget z tabelą przestawną i wykresem
Widgety tworzą fragmenty obszaru roboczego Cognos Insight. Jeden z widgetów
zawiera tabelę przestawną lub formularz planistyczny oraz wykres. Dane w tabeli
przestawnej są powiązane z danymi, jakie pojawiają się na wykresie, więc zmiana
danych w tabeli przestawnej powoduje zmianę danych wykresu, a zmiana danych na
wykresie powoduje zmianę tabeli przestawnej.
Pasek narzędzi widgetu
Pasek narzędzi widgetu pojawia się podczas pracy w widgecie. Zawiera ikony
istotne dla widgetu, np. ikonę Zmień typ wyświetlania
zmianę typu wykresu wyświetlanego w widgecie.

, która umożliwia

Obszar przeglądu
Obszar przeglądu jest wyświetlany dla tabeli przestawnej lub wykresu. Obszar
przeglądu informuje o tym, jakie wymiary lub miary pojawiają się w tabeli
przestawnej i/lub na wykresie. Ten obszar jest podzielony na trzy sekcje: wiersze,
kolumny i kontekst. Te sekcje reprezentują wymiary i miary pojawiające się w
wierszach, kolumnach oraz w kontekście tabeli przestawnej i/lub wykresu. Na
przykład, jeśli wymiar Produkty jest widoczny w sekcji wierszy obszaru przeglądu,
produkty są widoczne także w wierszach tabeli przestawnej.
Panel treści
W panelu treści widoczne są wszystkie kostki, wymiary, miary i atrybuty, z którymi
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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można pracować w bieżącym obszarze roboczym. W panelu treści można
importować, tworzyć i usuwać, przenosić oraz edytować elementy. W panelu treści
wyświetlane są także procesy importu, co umożliwia odświeżanie danych na
podstawie konkretnego importu.
Można również wyszukiwać obiekty w panelu treści. Można wpisywać znaki w celu
filtrowania, jeśli użytkownik nie zna dokładnej nazwy obiektu lub jeśli chce
wyszukać obiekty, które spełniają konkretne kryteria. Wyszukiwanie pozwala na
znalezienie wszystkich obiektów w drzewie spełniających określone kryteria.
Punkty eksploracji
Punkt eksploracji jest listą elementów w wymiarze. Elementy można klikać, aby
filtrować dane w tabeli przestawnej i/lub na wykresie.
Karty

Obszary robocze mogą być podzielone na kilka kart. Z obszaru kart można tworzyć,
usuwać i zmieniać nazwy kart.

Ikona miniatur kart
Kliknięcie ikony miniatur kart powoduje wyświetlenie niewielkich obiektów
graficznych odpowiadających poszczególnym kartom — wybranie obiektu
graficznego umożliwia nawigację do odpowiadającej mu karty, co eliminuje
konieczność korzystania z nazw kart.
Poniższy rysunek przedstawia poszczególne części okna programu Cognos Insight.

Ikona Działania

Pasek narzędzi widgetu Obszar przeglądu Punkt eksploracji

Rozwijanie i zwijanie
panelu treści

Kostka
Wymiar
Miara

Panel eksploracji

Karty Widget z tabelą przestawną i wykresem Ikona miniatur kart

Rysunek 1. Części okna Cognos Insight
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Panel treści

Preferencje Cognos Insight
Program IBM Cognos Insight można dostosowywać między innymi poprzez włączanie lub
wyłączanie konkretnych zachowań, ustawianie opcji regionalnych i konfigurowanie połączeń
z innymi produktami IBM Cognos.
W oknie Moje preferencje, do którego można uzyskiwać dostęp za pomocą ikony Działania
, możesz wykonać następujące czynności:
v Włączyć wyświetlanie wskazówek wizualnych w celu dodatkowego ułatwienia dostępu.
v Wyłączyć stronę Pierwsze kroki, na której uruchamia się produkt Cognos Insight.
v Wyłączyć wykrywanie hierarchii podczas importowania danych.
v Wyłączyć synchronizację dla nowych widoków.
v Zmienić domyślną operację wykonywaną po dwukrotnym kliknięciu komórki w tabeli
przestawnej w nowych obszarach roboczych. Domyślna operacja to edycja komórki i
można ją zmienić na drążenie w dół.
v Zmienić początkowy widok wymiarów w obszarze roboczym po zaimportowaniu danych.
Domyślną operacją jest rozwinięcie hierarchii do pierwszego poziomu i można ją zmienić
na zwijanie wszystkich poziomów lub rozwijanie wszystkich poziomów.
v Zmienić język treści w obszarach roboczych.
v Włączyć obsługę języków dwukierunkowych i wybrać kierunek tekstu dla treści obszaru
roboczego.
v Dodać identyfikatory URI w celu nawiązania połączenia z serwerami IBM Cognos Express
i IBM Cognos TM1.

Preferencje kulturowe i dotyczące języka
IBM Cognos Insight korzysta z różnych ustawień określających język i standardy kulturowe
w zależności od miejsca, z którego uzyskiwany jest dostęp do Cognos Insight. Zawarte tu
informacje pomogą użytkownikowi zrozumieć, gdzie Cognos Insight znajduje preferencje
kulturowe i językowe, tak aby możne je było zmienić w razie konieczności.

Cognos Insight i Cognos TM1
Jeśli program Cognos Insight jest instalowany lub uruchamiany z portalu IBM Cognos TM1
Applications, język produktu i treści ustawiony w portalu określa język i standardy kulturowe
dla Cognos Insight. Na przykład, jeśli język produktu jest ustawiony na francuski (Kanada), a
język treści na angielski (Kanada), interfejs użytkownika Cognos Insight będzie wyświetlany
w języku francuskim, a standardy kulturowe będą odpowiadały standardom obowiązującym
dla angielskiego kanadyjskiego. W przypadku zmiany ustawień językowych można zamknąć i
ponownie otworzyć obszar roboczy Cognos Insight, odświeżając w ten sposób standardy
kulturowe i dotyczące języka.
Informacje na temat ustawiania języka produktu i treści w portalu Cognos TM1 Applications
zawiera dokumentacja Aplikacje TM1. Dostęp do tej dokumentacji można uzyskać w Centrum
Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
W przypadku braku połączenia z serwerem Cognos TM1 można ustawić język treści w
, opcję Moje preferencje, a następnie
Cognos Insight, klikając ikonę Działania
wybierając język treści z listy języków. Wybrana preferencja zastąpi standardy kulturowe
zdefiniowane przez system operacyjny lub portal. Takie rozwiązane jest pomocne wówczas,
gdy użytkownik tworzy obszary robocze dla użytkowników z innych regionów lub krajów i
chce zobaczyć, w jaki sposób obszar roboczy zostanie przedstawiony tym użytkownikom. Na
Rozdział 2. Uruchamianie programu Cognos Insight
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przykład, pracujesz w Ottawie (Kanada), a obowiązujący język to francuski (kanadyjski), ale
tworzony obszar roboczy jest przeznaczony dla grupy pracowników z Francji. Język treści
Cognos Insight można ustawić na francuski (Francja) i wyświetlić obszar roboczy w formie,
jaka będzie widoczna dla użytkowników.
Jeśli administrator programu Cognos TM1 włączył lokalizowanie nazw na serwerach Cognos
TM1, wówczas kostki, wymiary, elementy i atrybuty będą wyświetlane w języku lokalnym
określonym przez ustawienie narodowe w systemie Microsoft Windows. Jeśli lokalizacja nie
jest włączona, nazwy obiektów są widoczne w takiej postaci, w jakiej zostały pierwotnie
utworzone na serwerze Cognos TM1.

Cognos Insight i Cognos Express
Jeśli program Cognos Insight jest instalowany lub uruchamiany z portalu IBM Cognos TM1
Applications, język produktu i treści ustawiony w portalu określa język i standardy kulturowe
dla Cognos Insight. Na przykład, jeśli język produktu jest ustawiony na francuski (Kanada), a
język treści na angielski (Kanada), interfejs użytkownika Cognos Insight będzie wyświetlany
w języku francuskim, a standardy kulturowe będą odpowiadały standardom obowiązującym
dla angielskiego kanadyjskiego. W przypadku zmiany ustawień językowych można zamknąć i
ponownie otworzyć obszar roboczy Cognos Insight, odświeżając w ten sposób standardy
kulturowe i dotyczące języka.
Informacje na temat ustawiania języka produktu i treści w portalu Cognos TM1 Applications
zawiera dokumentacja Aplikacje TM1. Dostęp do tej dokumentacji można uzyskać w Centrum
Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
W przypadku braku połączenia z serwerem Cognos Express można ustawić język treści w
, opcję Moje preferencje, a następnie
Cognos Insight, klikając ikonę Działania
wybierając język treści z listy języków. Wybrana preferencja zastąpi standardy kulturowe
zdefiniowane przez system operacyjny lub portal. Takie rozwiązane jest pomocne wówczas,
gdy użytkownik tworzy obszary robocze dla użytkowników z innych regionów lub krajów i
chce zobaczyć, w jaki sposób obszar roboczy zostanie przedstawiony tym użytkownikom. Na
przykład, pracujesz w Ottawie (Kanada), a obowiązujący język to francuski (kanadyjski), ale
tworzony obszar roboczy jest przeznaczony dla grupy pracowników z Francji. Język treści
Cognos Insight można ustawić na francuski (Francja) i wyświetlić obszar roboczy w formie,
jaka będzie widoczna dla użytkowników.

Obsługa języków dwukierunkowych
Dzięki obsłudze języków dwukierunkowych w programie IBM Cognos Insight możliwe jest
korzystanie z następujących funkcji:
v Zmiana kierunku wyświetlania tekstu w obszarze roboczym (treści danych).
v Lustrzane odbicie treści (treści aplikacji) w interfejsie użytkownika programu Cognos
Insight.
Można używać innego języka do wyświetlania danych, a innego do wyświetlania aplikacji.
Można na przykład wyświetlać treść aplikacji w języku angielskim, a treść danych w języku
hebrajskim.

Kierunek tekstu
Tekst w obszarach roboczych Cognos Insight można wyświetlać ze strony prawej do lewej
albo ze strony lewej do prawej. Możliwe jest również wybranie kontekstowego kierunku
tekstu. W niektórych sytuacjach konieczne jest wyświetlanie fragmentów tekstu ze strony
lewej do prawej, a w innych sytuacjach ze strony prawej do lewej. Na przykład: arabski,
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hebrajski, urdu i farsi to języki, w których tekst jest pisany od prawej do lewej. Jednak liczby
w tych językach, a także osadzone segmenty z języka łacińskiego, cyrylicy lub greki, są
pisane od lewej do prawej. W takich sytuacjach należy ustawiać kierunek tekstu kontekstowo,
odpowiednio do pierwszej litery w tekście. Jeśli litera należy do skryptu od prawej do lewej,
tekst ma kierunek od prawej do lewej. W przeciwnym wypadku tekst ma kierunek od lewej
do prawej. Cyfry i znaki specjalne nie wpływają na kierunek tekstu. Na przykład, jeśli tekst
zaczyna się od cyfry, po której następuje litera alfabetu arabskiego, tekst ma kierunek od
prawej do lewej. Jeśli tekst zaczyna się od cyfry, po której następuje litera alfabetu
łacińskiego, tekst ma kierunek od lewej do prawej.
Zmiana kierunku tekstu obszaru roboczego wpływa na wszystkie informacje wprowadzane
przez użytkownika, czyli dane, etykiety i podpowiedzi w widgecie, komentarze oraz tekst
ustrukturyzowany, taki jak adresy e-mail, ścieżki plików i adresy URL.

Odbicie lustrzane
Możliwe jest lustrzane odbicie elementów interfejsu użytkownika programu Cognos Insight,
takich jak elementy menu, paski narzędzi i tekst w oknach. Po włączeniu obsługi
dwukierunkowej odbicie lustrzane stosowane jest automatycznie, w zależności od ustawień
narodowych systemu Microsoft Windows.

Włączanie obsługi języków dwukierunkowych
Włączenie obsługi języków dwukierunkowych w programie IBM Cognos Insight powoduje
zmianę kierunku wyświetlania tekstów w obszarze roboczym i lustrzane odbicie treści w
interfejsie użytkownika programu Cognos Insight.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Moje preferencje.
2. W sekcji Obsługa języków dwukierunkowych zaznacz pole wyboru Włącz obsługę
dwukierunkową.
3. Aby zmienić kierunek tekstu:
a. Wybierz opcję z listy Kierunek tekstu podstawowego dla treści, aby określić
kierunek tekstu w programie Cognos Insight. Gdy włączona jest obsługa tekstu
dwukierunkowego, na pasku narzędzi widgetów tekstowych widoczna jest ikona
.
Kierunek tekstu
b. Opcjonalne: W celu zmiany kierunku tekstu określonego dla obszaru roboczego, w
widgecie tekstowym kliknij ikonę Kierunek tekstu, a następnie wybierz kierunek
tekstu.
4. Aby zezwolić na wyświetlanie tekstu w lustrzanym odbiciu, zmień ustawienia narodowe
systemu na arabskie lub hebrajskie, korzystając z panelu sterowania systemu Microsoft
Windows.
Odbijanie lustrzane można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Włącz obsługę
dwukierunkową lub wybierając inny język w ustawieniach narodowych systemu.

Rozdział 2. Uruchamianie programu Cognos Insight
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Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight
Dane można importować do programu IBM Cognos Insight na różne sposoby — w zależności
od źródła danych, w zależności od ich złożoności oraz od tego, jaki jest wymagany stopień
kontroli nad sposobem odwzorowania danych w postaci wymiarów, miar i atrybutów.

Przed rozpoczęciem importowania danych
Przed zaimportowaniem danych źródłowych do programu IBM Cognos Insight użytkownik
powinien mieć świadomość, których danych nie można importować oraz wiedzieć, w jaki
sposób Cognos Insight mapuje zaimportowane dane.

Szybki import
W celu skorzystania z opcji Szybki import można pliki z prostymi danymi przeciągnąć do
kanwy Cognos Insight lub na stronę Pierwsze kroki. Pliki z prostymi danymi spełniają
następujące kryteria:
v mniej niż 10 kolumn,
v mniej niż 100 000 wierszy (skoroszyty programu Microsoft Excel),
v rozmiar pliku mniejszy niż 10 megabajtów (dla plików, które zawierają wartości
rozdzielone przecinkami lub tabulacją),
v tylko jeden wiersz nagłówka kolumny,
v brak komórek scalonych.
Jeśli dane nie spełniają tych warunków, Cognos Insight otwiera kreatora importowania, który
poprowadzi użytkownika przez proces importowania zestawów danych bardziej złożonych.

Odwzorowywanie danych w programie Cognos Insight
Po zaimportowaniu danych Cognos Insight korzysta z zaawansowanej technologii
inteligentnej analizy danych, umożliwiającej odwzorowanie danych w zależności od typu
źródła. W trakcie importu można zmienić wybrany przez Cognos Insight sposób
odwzorowania danych. Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla
wszystkich importów, korzystając z okna Moje preferencje.
Poniższa lista przedstawia różne typy danych w modelu:
Kostka
Kostka stanowi kontener przechowywania danych. Kostka jest definiowana przez
zestaw wymiarów.
Wymiar
Wymiar to opisowa kategoria danych. Na przykład kostka może obejmować
wymiary o nazwach Produkty, Odbiorcy i Lokalizacja.
Poziom
Poziom reprezentuje powiązane dane w hierarchii. Na przykład, wymiar Produkty
może zawierać poziomy o nazwach Linia produktu i Typ produktu.
Atrybut
Atrybut jest charakterystyką danych, dla których firma zamierza przeprowadzić
analizę. Na przykład, wymiar Produkty może zawierać atrybuty o nazwie Kolor i
Rozmiar.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Miara Miara jest wartością określającą rentowność przedsiębiorstwa. Na przykład, w celu
przejrzenia informacji na temat wydajności przedsiębiorstwa można wyświetlić
dane, takie jak Ilość sprzedana lub Przychód.
W przypadku importowania raportu listy lub pakietu Cognos program Cognos Insight posłuży
się modelem zdefiniowanym w źródle. Inne źródła danych Cognos Insight odwzorowuje w
następujący sposób:
v W tabeli przestawnej wyświetlana jest pierwsza kolumna pliku źródłowego oraz miary.
Pozostałe kolumny są dostępne jako wymiary w obszarze przeglądu.
v Kolumny tekstowe są dodawane jako wymiary.
v Kolumny liczbowe są dodawane jako miary, o ile stanowią wartości. Na przykład, Cognos
Insight może zinterpretować kolumnę o nazwie Przychód jako miarę, a kolumnę o nazwie
Numer telefonu jako atrybut.
v Jeśli dane importowane do programu Cognos Insight zawierają datę wyrażoną w zwykłym
formacie, Cognos Insight wygeneruje pełny kalendarz gregoriański wraz z hierarchiami.
Dzięki temu możliwe będzie wyświetlanie danych wg kwartału, roku lub miesiąca, nawet
jeśli zaimportowane dane nie zawierały tego typu informacji.
v Przyjmuje się, że pierwszy wiersz danych zawiera nagłówki kolumn.
v Suma jest dodawana do każdego wymiaru.
v Dla każdej miary wybierane jest zestawienie najbardziej logiczne. Na przykład, jeśli dane
źródłowe zawierają kolumnę Cena i kolumnę Koszt, Cognos Insight może wybrać typ
zestawienia Średnia dla miary Cena oraz typ zestawienia Suma dla miary Koszt.
v Atrybuty podpisów są zachowywane.
v Klucze biznesowe są zachowywane.

Importowanie plików tekstowych z ogranicznikami
Do programu IBM Cognos Insight można importować pliki tekstowe z ogranicznikami,
między innymi następujących formatów plików: CSV, TAB, CMA, ASC i TXT. Możliwe jest
zaakceptowanie domyślnego mapowania lub można wprowadzić zmiany w celu
zdefiniowania modelu.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
Cognos Insight nie obsługuje importowania plików TXT ani CSV z kodowaniem z
wcześniejszych wersji, jeśli ustawienia regionalne i ustawienia narodowe systemu Microsoft
Windows są niezgodne z kodowaniem pliku. W celu rozwiązania tego problemu zapisz plik z
kodowaniem UTF-8 lub zmień ustawienia regionalne i ustawienia narodowe systemu
Microsoft Windows na zgodne z kodowaniem pliku.
Jeśli dane źródłowe zawierają wartości dziesiętne, ale w pierwszych 100 rekordach wartości
dziesiętnych nie ma, Cognos Insight traktuje dane jako liczby całkowite. Miejsca po
przecinku są jednak zachowywane i można zastosować formatowanie, pozwalające na
dodanie wartości dziesiętnych. Informacje na temat formatowania danych zawiera sekcja
“Zmiana formatu miar” na stronie 104.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj dane.
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2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W polu Typ wybierz opcję Plik.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik, który zamierzasz zaimportować.
5. Opcjonalne: W sekcji Szczegóły pliku wykonaj następujące czynności:
a. Określ ogranicznik w postaci przecinka.
b. Aby użyć dla konkretnych ustawień narodowych separatora dziesiętnego i separatora
tysięcy, wybierz to ustawienie narodowe w polu Format.
c. Określ pierwszy wiersz danych. To pole zapobiega importowaniu z pliku tekstowego
tekstu wprowadzenia lub wielu wierszy nagłówków.
d. Określ, czy dane zawierają etykiety kolumn lub nagłówki.
e. Aby w trybie połączonym zaplanować proces, który ponownie zaimportuje dane,
określ położenie pliku, do którego będzie uzyskiwał dostęp zdalny serwer IBM
Cognos TM1. Więcej informacji na temat pracy w trybie połączonym zawierają
sekcje “Plany na serwerach Cognos Express” na stronie 189 i “Plany na serwerach
Cognos TM1” na stronie 165.
6. Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
7. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.
Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
8. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
9. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight

21

e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
10. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
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w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
11. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
12. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
13. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
14. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
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Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
15. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
16. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
17. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
18. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.
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Importowanie plików Microsoft Excel
Pliki Microsoft Excel można zaimportować do programu IBM Cognos Insight i zaakceptować
domyślne mapowanie lub można wprowadzić zmiany w celu zdefiniowania modelu.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
Importu z pliku Microsoft Excel nie można zaplanować. W celu zaktualizowania danych ze
źródła danych Microsoft Excel należy użyć opcji Odświeżanie z asystą lub opcji
Odświeżanie ciche.
Niektóre formuły i funkcje, które są używane w skoroszytach Microsoft Excel, nie są
importowane. W takim przypadku należy utworzyć kopię odpowiedniej kolumny w
skoroszycie Microsoft Excel, a następnie użyć komendy Wklej specjalnie, aby wkleić
wartości z tej kolumny do nowej. Możliwe jest również zapisanie skoroszytu jako pliku CSV,
a następnie zaimportowanie pliku CSV.
Jeśli podczas operacji Szybki import arkusz Microsoft Excel zawiera kilka arkuszy, wówczas
importowane są tylko dane z bieżącego arkusza. Na przykład, aby zaimportować dane
znajdujące się na arkuszu nr 3, należy zapisać skoroszyt z arkuszem nr 3 jako arkuszem
widocznym. Podczas importowania skoroszytu zaimportowane zostaną wyłącznie dane z
arkusza nr 3. Inną możliwością jest użycie komendy Importuj wymiary lub Importuj dane.
Jeśli dane źródłowe zawierają wartości dziesiętne, ale w pierwszych 100 rekordach wartości
dziesiętnych nie ma, Cognos Insight traktuje dane jako liczby całkowite. Miejsca po
przecinku są jednak zachowywane i można zastosować formatowanie, pozwalające na
dodanie wartości dziesiętnych. Informacje na temat formatowania danych zawiera sekcja
“Zmiana formatu miar” na stronie 104.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj dane.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W polu Typ wybierz opcję Plik.
Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik, który zamierzasz zaimportować.
Rozwiń obszar Informacje o pliku.
Określ, czy dane zawierają etykiety kolumn.
Określ, czy dane mają strukturę listy, czy tabeli przestawnej.
Opcjonalne: Określ arkusz, wiersze i kolumny do użytku.
Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
10. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.
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Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
11. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
12. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
13. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
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d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
14. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
15. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
16. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
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d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
17. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
18. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
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liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
19. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
20. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
21. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.

Importowanie z relacyjnych źródeł danych
Przed przystąpieniem do importu danych relacyjnych do IBM Cognos Insight należy
zapoznać się ze strukturą źródła danych tego typu i sposobem budowania zapytań. Ponadto
upewnij się, że dla źródeł danych, z których zamierzasz importować, skonfigurowane są
połączenia ODBC.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.

O tym zadaniu
Podczas pracy w trybie połączonym można używać źródeł danych relacyjnych ODBC, które
zostały zdefiniowane na serwerze Więcej informacji na temat pracy w trybie połączonym
zawierają sekcje “Plany na serwerach Cognos Express” na stronie 189 i “Plany na serwerach
Cognos TM1” na stronie 165.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj dane.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W polu Typ źródła wybierz Relacyjne źródło danych (ODBC).
4. Wybierz relacyjne źródło danych z listy zdefiniowanej w systemie.
Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight
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5. Otwórz Kreatora zapytań. Możliwe jest również samodzielne wpisanie kodu SQL
zapytania.
6. Aby określić, które kolumny mają być używane w zapytaniu do pobierania danych,
kliknij kartę Widok danych i przeciągnij kolumny lub tabele z pola Eksplorator
metadanych do tabelki na ekranie. Można dodawać same kolumny lub całe tabele.
Kolumny dodane bezpośrednio do tabelki na ekranie zostaną wykorzystane w zapytaniu
do pobierania danych. Ponadto w zapytaniu użyte zostaną kolumny należące do tabel
dodanych do tabelki na ekranie.
7. Aby utworzyć łączenia w oparciu o relacje między kolumnami w tabelach, kliknij panel
Diagram zapytania i wykonaj następujące czynności:
a. Przeciągnij tabele z pola Eksplorator metadanych do diagramu. Tabele dodane do
diagramu zostaną w zapytaniu użyte do utworzenia połączeń z innymi tabelami.
Dane nie będą pobierane z kolumn należących do tych tabel.
.
b. Wybierz elementy do utworzenia relacji i kliknij ikonę Utwórz łączenie
c. Określ krotność relacji. Krotność pozwala uniknąć podwójnego zliczania danych
faktów, a także umożliwia realizację połączeń cyklicznych, które często spotykane
są w modelach o schemacie gwiazdy i optymalizują dostęp do systemu źródła
danych. Krotność umożliwia również identyfikowanie elementów zachowujących
się jak fakty lub wymiary.
Więcej informacji na temat relacji i krotności zawiera publikacja IBM Cognos
Framework Manager User Guide. Dostęp do tego dokumentu dla posiadanego produktu
i jego wersji można uzyskać w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
8. Aby ręcznie edytować zapytanie SQL, kliknij zakładkę Widok SQL. Czynności
wykonywane na karcie Widok danych lub Diagram zapytania są odzwierciedlane na
karcie Widok SQL.
9. Po uzyskaniu odpowiedniego zapytania kliknij przycisk OK.
10. Aby wyświetlić podgląd danych zwracanych przez zapytanie utworzone ręcznie lub w
Kreatorze zapytań, kliknij przycisk Odśwież.
11. Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
12. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.
Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
13. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
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Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
14. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
15. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
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h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
16. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
17. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
18. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
19. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
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c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
20. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
21. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
22. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight
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Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
23. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.

Importowanie statystyk IBM SPSS
Statystyki IBM SPSS można zaimportować do programu IBM Cognos Insight i zaakceptować
domyślne mapowanie lub można wprowadzić zmiany w celu zdefiniowania modelu.

Zanim rozpoczniesz
Zanim możliwe będzie importowanie ze źródła danych IBM SPSS należy się upewnić, że
pobrano sterownik ODBC, który został dołączony do pakietu IBM SPSS Access Pack. Pakiet
SPSS Access Pack jest dostępny po zakupieniu produktu IBM SPSS Statistics lub IBM SPSS
Modeler. Po pobraniu sterownika ODBC należy zdefiniować połączenie ODBC do źródła
danych. Więcej informacji na temat definiowania połączeń ODBC zawiera dokumentacja
użytkownika dla systemu operacyjnego.
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
Jeśli dane źródłowe zawierają wartości dziesiętne, ale w pierwszych 100 rekordach wartości
dziesiętnych nie ma, Cognos Insight traktuje dane jako liczby całkowite. Miejsca po
przecinku są jednak zachowywane i można zastosować formatowanie, pozwalające na
dodanie wartości dziesiętnych. Informacje na temat formatowania danych zawiera sekcja
“Zmiana formatu miar” na stronie 104.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj dane.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W polu Typ wybierz opcję IBM SPSS Statistics. Zostanie wyświetlone okno Edytor
połączeń.
4. W oknie Edytor połączeń wybierz źródło danych i wprowadź referencje.
5. Aby zdefiniować lub zmienić zapytania dla źródła danych, otwórz kreator zapytań.
6. Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
7. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.

34

IBM Planning Analytics Wersja 2.0.0: Cognos Insight

Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
8. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
9. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
10. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
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d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
11. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
12. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
13. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
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d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
14. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
15. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
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liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
16. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
17. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
18. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.

Importowanie widoków kostek Cognos TM1
Widoki kostki IBM Cognos TM1 można zaimportować do programu IBM Cognos Insight i
zaakceptować domyślne mapowanie lub można wprowadzić zmiany w celu zdefiniowania
modelu.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
Następujące dwa źródła importu są dostępne, pod warunkiem że nawiązano połączenie z
serwerem IBM Cognos TM1: Widok kostki IBM Cognos TM1 i Podzbiór wymiarów IBM
Cognos TM1. Widoki kostek i podzbiory wymiaru Cognos TM1 są definiowane przez
administratora produktu Cognos TM1. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Cognos TM1
kostki, widoki, wymiary i podzbiory widoczne w kreatorze importu odzwierciedlają elementy,
do których użytkownik ma prawa dostępu.
Jeśli dane źródłowe zawierają wartości dziesiętne, ale w pierwszych 100 rekordach wartości
dziesiętnych nie ma, Cognos Insight traktuje dane jako liczby całkowite. Miejsca po
przecinku są jednak zachowywane i można zastosować formatowanie, pozwalające na
dodanie wartości dziesiętnych. Informacje na temat formatowania danych zawiera sekcja
“Zmiana formatu miar” na stronie 104.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj dane.
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2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W polu Typ wybierz Widok kostki IBM Cognos TM1.
4. Wybierz kostkę i widok, który chcesz zaimportować.
5. Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
6. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.
Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
7. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
8. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
9. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
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Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
10. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
11. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
12. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
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a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
13. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
14. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
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Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
15. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
16. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
17. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.

Importowanie nowych wymiarów do kostki
Jeśli po zaimportowaniu danych do obszaru roboczego okazuje się, że konieczne jest
zwiększenie ilości danych względem ilości zaimportowanej uprzednio, można zaimportować
nowe wymiary do kostki istniejącej w IBM Cognos Insight.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
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O tym zadaniu
Importowanie nowych wymiarów umożliwia wprowadzenie dodatkowych lub nowych
danych do obszaru roboczego. Na przykład zaimportowany został raport IBM Cognos Report
Studio, który przedstawia przychód wg miesięcy, ale od czasu importu do raportu dodano
nowy wymiar: położenie geograficzne. Odświeżenie danych w obszarze roboczym pozwoli
dołączyć nowy wymiar.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj wymiary.
Wskazówka: Jeśli źródło danych jest plikiem, można także przeciągnąć plik z
komputera do kostki w panelu treści w celu uruchomienia kreatora importu.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W obszarze Źródło danych wybierz typ danych i zdefiniuj, skąd program Cognos
Insight może uzyskać dostęp do danych źródłowych.
4. W panelu Kolumny wybierz tylko te wymiary, które mają zostać zaimportowane.
5. Aby wprowadzić zmiany sposobu odwzorowania nowych wymiarów, kliknij opcję
Zaawansowane.
6. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć odwzorowanie domyślne, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
7. Aby dostosować właściwości nowego wymiaru, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
b. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
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elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Jeśli dane źródłowe są uporządkowane w dwie kolumny, po jednej dla danych
macierzystych i potomnych, rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Nadrzędne-podrzędne. To ustawienie powoduje dodanie elementu Elementy
macierzyste oraz Child Members pod wybranym wymiarem w panelu Elementy
docelowe. Przeciągnij elementy z panelu Elementy źródłowe do paneli Elementy
macierzyste i Elementy potomne w panelu Elementy docelowe w celu
zdefiniowania hierarchii.
h. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości w
wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii. Sortowanie
wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych procesach
tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują się
następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na świeżym
powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je w takiej
kolejności, jak są.
j. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
8. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
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Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
9. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
10. Kliknij opcję Importuj. Nowy wymiar jest wyświetlany w panelu treści na liście
Wszystkie wymiary.
11. Przeciągnij nowy wymiar do odpowiedniej kostki i określ, czy wymiar ma być
udostępniony w folderze Wszystkie wymiary oraz w kostce, czy też ma zostać
skopiowany do kostki.

Importowanie podzbiorów wymiarów Cognos TM1
Podzbiory wymiaru IBM Cognos TM1 można zaimportować do programu IBM Cognos
Insight i zaakceptować domyślne mapowanie lub można wprowadzić zmiany w celu
zdefiniowania modelu.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.
Następujące dwa źródła importu są dostępne, pod warunkiem że nawiązano połączenie z
serwerem IBM Cognos TM1: Widok kostki IBM Cognos TM1 i Podzbiór wymiarów IBM
Cognos TM1. Widoki kostek i podzbiory wymiaru Cognos TM1 są definiowane przez
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administratora produktu Cognos TM1. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Cognos TM1
kostki, widoki, wymiary i podzbiory widoczne w kreatorze importu odzwierciedlają elementy,
do których użytkownik ma prawa dostępu.
Jeśli dane źródłowe zawierają wartości dziesiętne, ale w pierwszych 100 rekordach wartości
dziesiętnych nie ma, Cognos Insight traktuje dane jako liczby całkowite. Miejsca po
przecinku są jednak zachowywane i można zastosować formatowanie, pozwalające na
dodanie wartości dziesiętnych. Informacje na temat formatowania danych zawiera sekcja
“Zmiana formatu miar” na stronie 104.

Procedura
1. Kliknij opcję Pobierz dane, a następnie opcję Importuj wymiary.
Wskazówka: Jeśli źródło danych jest plikiem, można także przeciągnąć plik z
komputera do kostki w panelu treści w celu uruchomienia kreatora importu.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. W polu Typ wybierz opcję Podzbiór wymiarów IBM Cognos TM1.
4. Wybierz wymiar i podzbiór, który chcesz zaimportować.
5. Aby zakończyć importowanie danych, wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane tylko w panelu treści, kliknij opcję
Zaawansowane, kliknij Podsumowanie, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Po zakończeniu otwórz przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
6. Aby wprowadzić zmiany dotyczące domyślnego odwzorowania, kliknij opcję
Zaawansowane.
Domyślnie program Cognos Insight odwzorowuje dane w sposób opisany w sekcji
“Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie 19. Typ odwzorowania w
kolumnie można zmienić na wymiar, poziom, atrybut lub miarę.
7. Aby zmienić sposób odwzorowania danych przez program Cognos Insight, wykonaj
jedną z następujących czynności:
a. Aby usunąć domyślne odwzorowanie, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
b. Aby podczas importowania raportów lub plików dane były odwzorowywane na
jednym poziomie, kliknij opcję Utwórz ponownie wszystkie odwzorowania, a
następnie kliknij Nie wykrywaj hierarchii.
c. Aby podczas importowania raportów lub plików program Cognos Insight dla
wszystkich odwzorowań przywracał odwzorowania domyślne, kliknij opcję Utwórz
ponownie wszystkie odwzorowania, a następnie kliknij Wykrywaj hierarchie.
Wskazówka: Można również wyłączyć funkcję wykrywania hierarchii dla wszystkich
importowanych raportów i plików, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wykrywaj
hierarchie podczas importowania w oknie Moje preferencje.
8. Aby przejrzeć właściwości kostki:
a. Wybierz kostkę w polu Odwzorowanie.
b. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
c. Aby upewnić się, czy w komórkach nie ma zachowanych wartości zerowych, które
uniemożliwią odczytanie ich jako puste, zaznacz pole wyboru Pamiętaj wartości
zerowe.
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d. Aby zamiast pustych komórek w danych źródłowych wprowadzić wartości
domyślne wybrane dla tych komórek, zaznacz pole wyboru Zastąp puste łańcuchy
wartościami domyślnymi. Wartością domyślną jest Domyślna nazwa_wymiaru.
e. Jeśli dane źródłowe zawierają tylko jedną miarę, można usunąć domyślny wymiar
miar, usuwając zaznaczenie pola wyboru Utwórz wymiar miary.
UWAGA:
Jeśli wybrana zostanie opcja usunięcia domyślnego wymiaru miar podczas
importowania, w późniejszym czasie dodanie nowych miar do tej kostki będzie
niemożliwe.
9. Aby zdefiniować wymiar, wykonaj następujące czynności:
a. Aby odwzorować wymiar jako wymiar czasu, w polu Typ wymiaru kliknij opcję
Czas.
b. Wybierz wymiar w panelu Elementy docelowe.
c. Jeśli importujesz wymiar obejmujący nazwy elementów, które nie są unikalne, w
panelu Właściwości rozwiń sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru
Uwzględnij nazwy elementów nadrzędnych. To ustawienie poprzedza nazwy
elementów nazwami ich elementów macierzystych, tak aby zapewnić ich unikalność.
Celem rozróżnienia nazwy elementu macierzystego od nazwy elementu zostanie
dodany znak separatora. Znak separatora można zmienić, można także zdecydować
o używaniu jako podpisów unikalnych nazw elementów.
Przykładem nieunikalnych elementów jest wymiar Ameryka Północna. Ontario jest
elementem potomnym na poziomie Kalifornia, zaś Ontario jest także elementem
potomnym na poziomie Kanada. Kalifornia jest elementem potomnym względem
poziomu Kraj lub Region, zaś Kanada należy do poziomu Kraj lub Region. Jeśli
zdecydowano o uczynieniu tych elementów unikalnymi, element Ontario będący
elementem potomnym na poziomie Kalifornia przyjmie nazwę Kalifornia - Ontario,
zaś element Ontario stanowiący element potomny na poziomie Kanada przyjmie
nazwę Kanada - Ontario.
d. Aby do wymiaru dołączyć sumę, upewnij się, czy pole wyboru Utwórz element
sumy jest zaznaczone.
e. W celu zidentyfikowania danych źródłowych jako hierarchii niezbilansowanej
zaznacz pole wyboru Niezbilansowane dane źródłowe, a następnie wybierz
bilansowanie hierarchii, ustawiając wszystkie elementy potomne na tej samej
głębokości, albo pozostaw hierarchię niezbilansowaną.
f. W celu zidentyfikowania źródła danych jako hierarchii zblokowanej zaznacz pole
wyboru Zblokowane dane źródłowe, a następnie określ, czy struktura zblokowana
zostanie zachowana i wybierz dane zastępcze, jakie zostaną wstawione do komórek
pustych.
g. Aby przenieść wymiar w strukturze, zmień pole Indeks wymiaru.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność wymiarów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
h. Opcjonalne: Określ sposób sortowania elementów w danym wymiarze. Sortowanie
elementów określa kolejność elementów danych macierzystych w wymiarze.
Domyślne ustawienie sortowania elementów — Brak — powoduje zachowanie
kolejności, w jakiej elementy były wprowadzane w danych źródłowych. Elementy
można również sortować alfabetycznie, wg nazwy lub poziomu, lub wg głębokości
w wymiarze, a także wg kolejności, w jakiej są wyświetlane w hierarchii.
Sortowanie wg poziomu lub wg hierarchii ma zastosowanie w zaawansowanych
procesach tworzenia skryptów. Na przykład, w wymiarze Linia produktów znajdują
się następujące elementy: Sprzęt golfowy, Sprzęt kempingowy oraz Ochrona na
świeżym powietrzu. Elementy te można posortować alfabetycznie lub pozostawić je
w takiej kolejności, jak są.
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i. Opcjonalne: Określ sposób sortowania komponentów w elementach. Sortowanie
komponentów określa kolejność elementów potomnych w wymiarze. Domyślne
ustawienie sortowania komponentów — Brak — powoduje zachowanie kolejności,
w jakiej komponenty były wprowadzane w danych źródłowych. Komponenty można
również sortować alfabetycznie wg nazwy. Na przykład element Sprzęt kempingowy
z przykładu w poprzednim kroku obejmuje następujące komponenty: Namioty,
Śpiwory i Latarnie. Komponenty te można posortować alfabetycznie lub pozostawić
je w takiej kolejności, jak są.
j. Określ sposób, w jaki istniejące dane zostaną zaktualizowane po imporcie. Nowe
wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
10. Aby zdefiniować miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, zaznacz wymiar Data, a
następnie z listy Rozpoczęcie roku podatkowego wybierz miesiąc.
11. Aby w wymiarze Data wprowadzić wszystkie daty, niezależnie od tego, czy dla danych
kwartałów, miesięcy i dni dane istnieją, zaznacz pole wyboru Zapełnij wszystkie lata.
12. Aby zdefiniować poziom, wykonaj następujące czynności:
a. Wybierz element w panelu Elementy źródłowe.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Poziom w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako poziomy jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Poziom.
c. W polu Wymiar będący właścicielem wybierz wymiar, do którego należy ten
poziom.
Załóżmy na przykład, że źródło zawiera odrębne kolumny Lata, Kwartały, Miesiące
i Dni. Każda kolumna jest zdefiniowana jako odrębny wymiar. Aby utworzyć
hierarchię, w której najwyżej będą znajdowały się Lata a najniżej Dni, zdefiniuj
Kwartały, Miesiące i Dni jako poziomy z Latami na najwyższym poziomie.
d. Aby przenieść poziom w strukturze, zmień pole Indeks poziomu.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność poziomów, przeciągając je w
panelu Elementy docelowe.
13. Aby dodać atrybut do poziomu, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być atrybutem.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Atrybut w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako atrybuty jednocześnie,
wybierz je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknij opcję Atrybut.
Podczas odwzorowywania zmian typów na Atrybut, ten atrybut staje się elementem
potomnym najbliższego poziomu. Może okazać się konieczne przeniesienie atrybutu
na odpowiedni poziom, jeśli nie jest on zagnieżdżony na właściwym poziomie.
c. Określ typ danych dla atrybutu.
d. Opcjonalne: Zmień typ atrybutu.
Podpis zawiera etykietę opisującą element danych. Na przykład dane źródłowe
zawierają kolumnę SKU z kodami produktów oraz kolumnę Nazwa elementu z
nazwami produktów. Użytkownik zmienia dane Nazwa elementu w atrybut na
poziomie Element w danych docelowych, tak aby obszar roboczy zawierał etykiety
nazw produktów w wymiarze Element. Aby dołączyć oryginalną nazwę kolumny do
podpisu dla dowolnych nieunikalnych podpisów, kliknij opcję Zapewniaj
unikalność.
Jeśli dane obejmują informacje dla kilku różnych ustawień narodowych, można
zidentyfikować atrybuty jako podpisy, a następnie wybrać ustawienia narodowe dla
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każdego podpisu. Jeśli ustawienia narodowe dla podpisu nie zostaną wybrane,
wówczas będą obowiązywały domyślne ustawienia narodowe.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa, np. jego
nazwa w innym języku. Każdy alias musi mieć unikalną nazwę.
e. Wybierz wymiar i poziom, do którego należy atrybut.
14. Aby zdefiniować miary dla kostki, wykonaj następujące czynności:
a. W panelu Elementy źródłowe wybierz element, jaki ma być miarą.
b. W panelu Właściwości kliknij opcję Miara w obszarze Typ odwzorowania.
Wskazówka: Aby zdefiniować kilka elementów jako miary jednocześnie, wybierz
je w panelu Elementy źródłowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Miara.
c. Określ typ danych dla miary.
Ważne: Jeśli dane źródłowe w pierwszych 100 rekordach nie zawierają wartości
dziesiętnych, dane obszaru roboczego również nie będą zawierały tego typu
wartości. Dane zawierające wartości dziesiętne są jednak zachowywane podczas
importowania. Można zmienić format tej miary, tak aby wartości dziesiętne były
dołączane. Informacje na temat formatowania miar zawiera sekcja “Zmiana formatu
miar” na stronie 104.
d. Aby przenieść miarę w strukturze, zmień pole Indeks miary.
Wskazówka: Można również zmieniać kolejność miar, przeciągając je w panelu
Elementy docelowe.
Wskazówka: Wygeneruj miarę liczby wystąpień, aby potwierdzić, że dane zostały
zaimportowane. W kolumnie Liczba w tabeli przestawnej powinna być wyświetlana
liczba zaimportowanych wierszy. Liczba ta pozwala szybko zorientować się, czy doszło
do zduplikowania wierszy oraz czy jakichś wierszy brakuje. Aby wygenerować miarę
liczby wystąpień, wybierz wymiar Miary nazwa_kostki w panelu Elementy docelowe i
upewnij się, czy pole wyboru Generuj miarę liczby wystąpień jest zaznaczone.
15. Aby wykluczyć kolumnę z importu, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu
Podgląd danych, a następnie kliknij opcję Bez odwzorowania.
16. Aby dodać kolumnę obliczaną, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
b. W panelu Właściwości zdefiniuj typ danych oraz typ odwzorowania dla wyrażenia.
c. Wpisz wyrażenie do pola Wyrażenie. Wyrażenia muszą być zakończone średnikiem
(;).
Na przykład, aby dodać kolumnę obliczaną łączącą elementy Nazwisko i Podana
nazwa, zdefiniuj następujące wyrażenie:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Wyrażenia możliwe do dodania podczas importowania to wyrażenia programu IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, można więc używać wyłącznie funkcji
kompatybilnych z programem Cognos TM1 TurboIntegrator. Więcej informacji na
temat tworzenia wyrażeń zawiera sekcja “Obliczenia” na stronie 60.
d. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić wyniki wyrażenia.
17. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby z zaimportowanych danych utworzyć tabelę przestawną, kliknij opcję Importuj.
v Jeśli wymagane jest wyświetlanie zaimportowanych danych tylko w panelu treści,
kliknij przycisk Dalej, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek, a następnie kliknij opcję Importuj.
Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight
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Dodawanie istniejących wymiarów
Jeśli wymiary zostały już zaimportowane lub zbudowane w obszarze roboczym IBM Cognos
Insight, można użyć ich w nowej kostce tworzonej podczas importowania danych.

Zanim rozpoczniesz
Informacje na temat sposobu, w jaki program Cognos Insight przeprowadza domyślne
odwzorowanie danych, zawiera sekcja “Przed rozpoczęciem importowania danych” na stronie
19.

O tym zadaniu
Istnieje możliwość uwzględnienia istniejącego wymiaru w importowanych danych. Na
przykład użytkownik tworzy wymiar Wersja, a następnie dodaje go do nowego importu w
celu zdefiniowania różnych scenariuszy. W takim przypadku w celu określenia wersji dla
nowego importu należy użyć funkcji Przekrój wg importu. Lub można posłużyć się
istniejącym wymiarem Produkty, który został wybrany w celu dołączenia do nowo
importowanej kostki. W takim przypadku należy odwzorować kolumnę źródłową na
istniejący wymiar.

Procedura
1. W menu Pobierz dane kliknij opcję Importuj wymiary.
2. Opcjonalne: Do pola Nazwa importowania wprowadź nazwę dla tego procesu importu.
Procesy importu pojawią się uporządkowane wg nazw w panelu treści, gdzie można
wybrać proces i odświeżyć dane dla konkretnego importu.
3. Wybierz źródło danych, który zamierzasz zaimportować.
Wskazówka: Jeśli źródło danych jest plikiem, wówczas w celu uruchomienia kreatora
importu także przeciągnąć plik z komputera lokalnego do kostki w panelu treści.
4. W kreatorze importu kliknij opcję Zaawansowane.
5. Kliknij opcję Pokaż właściwości.
6. Kliknij sekcję Zaawansowane dla elementu kostki i w obszarze Użyj istniejących
wymiarów podczas importowania dodaj istniejące wymiary, które zamierzasz
uwzględnić w kostce.
7. Odwzoruj kolumny ze źródła na istniejący wymiar. Jeśli źródło nie zawiera kolumny z
możliwością odwzorowania dla wymiaru, w obszarze Przekrój wg kliknij opcję Wybierz
i wybierz odpowiedni element w wymiarze. Można na przykład wybrać element
Podstawowy w wymiarze Wersje w celu przypisania danych do tego elementu kostki.

Odświeżanie danych
Jeśli wymagane jest zaktualizowanie obszaru roboczego IBM Cognos Insight z
uwzględnieniem nowych wartości z tego samego źródła danych, można ponownie
zaimportować dane.

O tym zadaniu
Jeśli wartości w źródle danych uległy zmianie i chcesz zaimportować nowe dane, możesz je
odświeżyć. Na przykład, zaimportowano arkusz kalkulacyjny przedstawiający średnią
sprzedaż firmy wg kwartału, ale od czasu przeprowadzenia importu średnia wzrosła na skutek
wzrostu sprzedaży. Odświeżenie danych w obszarze roboczym pozwoli go zaktualizować.
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Odświeżać można jedynie dane z jednego źródła danych na raz. Jeśli obszar roboczy zawiera
dane z kliku źródeł danych, odświeżanie należy przeprowadzić dla każdego źródła danych
osobno. Po zaimportowaniu danych do programu IBM Cognos Insight każdy proces importu
jest wyświetlany w panelu treści na liście Wszystkie importy. Możliwe jest uruchomienie lub
edycja konkretnego procesu importowania.
Jeśli obszar roboczy przeznaczony do odświeżenia z uwzględnieniem nowych danych został
opublikowany na serwerze IBM Cognos Express lub serwerze IBM Cognos TM1, wówczas
zamiast stosować tę procedurę w celu odświeżenia danych obszaru roboczego należy
zaktualizować kostkę w programie Cognos TM1 Performance Modeler, łącząc kostkę z
własnym źródłem danych. Jeśli odświeżysz dane na komputerze, a następnie ponownie
opublikujesz je na serwerze Cognos Express lub Cognos TM1, proces publikowania
spowoduje utworzenie nowego serwera Cognos TM1, a nie spowoduje zastąpienia danych w
istniejącej aplikacji Cognos TM1. Aby uzyskać informacje o łączeniu kostki ze źródłem
danych, otwórz dokument właściwy dla używanego produktu i jego wersji w Centrum wiedzy
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedura
1. Aby otworzyć panel treści, kliknij ikonę panelu treści
.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij kostkę, która zawiera dane do odświeżenia, a
następnie kliknij jedną z następujących opcji:
v Aby zachować zdefiniowane wcześniej odwzorowania i odświeżyć jedynie dane,
kliknij opcję Rozpocznij import, a następnie wybierz proces importu, jaki ma zostać
uruchomiony. Procesy importu są identyfikowane na podstawie nazwy wprowadzonej
w pierwszym kroku kreatora importu albo na podstawie nazwy domyślnej, wartości
Nowy import oraz na podstawie numeru importu. Uruchomienie procesu importu jest
ostatnią czynnością do wykonania.
v Aby zdefiniować odwzorowania inne niż zdefiniowane podczas importowania tej
kostki, kliknij opcję Edytuj importowanie, a następnie wybierz proces importu, który
masz zamiar edytować. Procesy importu są identyfikowane na podstawie nazwy
wprowadzonej w pierwszym kroku kreatora importu albo na podstawie nazwy
domyślnej, wartości Nowy import oraz na podstawie numeru importu. Następnie
przejdź do kroku 4.
Wskazówka: Dane można również zaimportować ponownie — w tym celu należy
rozwinąć folder Wszystkie importy w panelu treści i kliknąć dwukrotnie proces importu
wybrany do uruchomienia.
3. Wykonaj następujące czynności dla każdego procesu importu, który masz zamiar
edytować:
a. Aby wprowadzić zmiany w odwzorowaniu, kliknij Zaawansowane.
b. Aby usunąć odwzorowanie domyślne, kliknij opcję Wyczyść wszystkie
odwzorowania.
c. Aby otworzyć panel Właściwości, kliknij opcję Pokaż właściwości.
d. W razie potrzeby na liście Wymiar miary określ wymiar, który zawiera miary w
kostce.
e. Korzystając z listy Zachowanie aktualizacji danych, określ sposób aktualizacji
kostki. Nowe wartości mogą być dodawane do istniejących lub je zastępować.
f. W panelu Podgląd danych wybierz kolumny danych, jakie mają zostać
zaktualizowane lub dodane, a następnie zdefiniuj typ odwzorowania dla wszystkich
elementów danych. Wszystkie kolumny, które zostaną przeciągnięte do istniejącej
kostki, mogą być miarami lub atrybutami. Nie można zmienić ich na wymiary lub
poziomy.
Rozdział 3. Importowanie danych do programu Cognos Insight
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g. Jeśli zamierzasz zaimportować tylko dane faktów lub miary, wówczas utwórz
odwzorowanie na poziom liścia w hierarchii.
Istnieje możliwość zmiany odwzorowania dla miar. Załóżmy, że wcześniej
zaimportowana została miara o nazwie Koszt. Teraz importujemy miarę o nazwie
Koszt jednostkowe i chcemy, aby dane miary Koszt jednostkowy znalazły się w
mierze Koszt. W tym celu odwzorowujemy miarę Koszt jednostkowy na miarę Koszt
w kreatorze Import.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane jedynie w panelu treści, kliknij opcję
Podsumowanie, usuń zaznaczenie pola wyboru Po zakończeniu otwórz
przeglądarkę kostek i kliknij opcję Importuj.
v Jeśli zaimportowane dane mają być wyświetlane w tabeli przestawnej i w panelu treści,
kliknij opcję Importuj.

Wyniki
Jeśli zamierzasz zaplanować proces odświeżania danych, odszukaj odpowiednie zestawy
procesów w dokumentacji właściwej dla używanego produktu i jego wersji. Dostęp do całej
dokumentacji Cognos można uzyskać w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
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Rozdział 4. Analizowanie danych
Eksplorowanie, sortowanie i zagnieżdżanie danych w IBM Cognos Insight prowadzi do
prezentowania informacji z różnych perspektyw i pozwala na analizowanie ich pod kątem
podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Na przykład: wyszukiwanie trendów jest
łatwiejsze na wykresie liniowym.

Wprowadzanie danych
Dane można wprowadzać bezpośrednio do tabeli przestawnej IBM Cognos Insight, a
następnie można korzystać z komend w celu wykonywania prostych zadań obliczeniowych.
Możliwe jest także kopiowanie i wklejanie do komórek lub importowanie danych ze
skoroszytu programu Microsoft Excel lub pliku CSV.

Procedura
1. Aby zmienić wartości w komórce, wybierz komórkę i wpisz nowe wartości, a następnie
naciśnij klawisz Enter lub użyj klawiszy strzałek, aby przejść do następnej komórki.
Po naciśnięciu klawisza Enter dane są wyświetlane w kolorze niebieskim, a nagłówki
wierszy i kolumn są wyróżniane w kolorze niebieskim. Oznacza to, że wprowadzone dane
różnią się od wartości oryginalnych na serwerze IBM Cognos Express lub na serwerze
IBM Cognos TM1. Jeśli inne komórki są powiązane z komórką, do której wprowadzono
dane, wówczas naciśnięcie klawisza Enter spowoduje wyświetlenie powiązanych
komórek w kolorze niebieskim, co również sygnalizuje, że ich wartości różnią się od
wartości na serwerze.
Jeśli podczas tworzenia planu do przejścia do innej komórki użytkownik używa klawiszy
strzałek, dane są wyświetlane w kolorze zielonym. Oznacza to, że dane w komórce
zostały zmienione i że zmiana ta ma status oczekującej. Ponowne obliczenia nie są
wykonywane, a komórki powiązane nie są aktualizowane. Jeśli użytkownik pracuje na
danych osobistych, dane są wyświetlane w kolorze niebieskim do momentu ich zapisania
w obszarze roboczym.
zmienione wartości
Po zatwierdzeniu zmian przez kliknięcie ikony Zatwierdź
zostaną zapisane na serwerze Cognos Express lub serwerze Cognos TM1. Dane zostają
wówczas wyświetlone w kolorze czarnym, co oznacza, że zmienione dane są widoczne
dla innych osób.
Dane, jakie pojawią się na wykresie, muszą należeć do następującego zakresu: od
0,000000001 do 99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999.
Jeśli użytkownik pracuje w trybie rozproszonym i usunie dane, to dane nadal będą
dostępne na serwerze, dopóki nie zostaną wprowadzone. Wynika to z faktu, że w trybie
rozproszonym dane są przechowywane lokalnie.
2. Do wprowadzania danych w komórce można używać komend wymienionych poniżej.
Komendy te są przetwarzane po naciśnięciu klawisza Enter i mogą być stosowane
wyłącznie do bieżącej tabeli przestawnej. W komendach nie jest rozróżniana wielkość
liter.
Tabela 3. Komendy do wprowadzania danych
Komenda

Opis

K

Wprowadzanie wartości w tysiącach.
Na przykład wpis 5K powoduje wprowadzenie do komórki wartości 5000.
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Tabela 3. Komendy do wprowadzania danych (kontynuacja)
Komenda

Opis

M

Wprowadzanie wartości w milionach.
Na przykład wpis 10M powoduje wprowadzenie do komórki wartości 10 000
000.

Add, +

Dodaje liczbę do wartości komórki.
Na przykład Add50 powoduje dodanie liczby 50 do wartości komórki.

Sub

Odejmuje liczbę od wartości komórki.
Na przykład Sub50 powoduje odjęcie liczby 50 od wartości komórki.

Increase, Inc, >

Zwiększa wartość komórki o określoną wartość procentową.
Na przykład inc6 lub 6> zwiększa wartość komórki o 6%.

Decrease, Dec, <

Zmniejsza wartość komórki o określoną wartość procentową.
Na przykład Dec6 lub 6< zmniejsza wartość komórki o 6%.

Hold, Hol

Wstrzymuje wartość komórki, wykluczając ją z rozmieszczania danych.

Release, Rel

Zwalnia wstrzymane komórki.

Multiply, Mul

Mnoży wartość w komórce przez liczbę.
Na przykład: Mul50 mnoży każdą wartość komórki przez 50.

Divide, Div

Dzieli wartość w każdej komórce przez liczbę.
Na przykład: Div50 dzieli każdą wartość komórki przez 50.

Grow

Stosuje wzrost złożony do wprowadzonej wartości procentowej.
Na przykład: Grow5 dodaje 5% do każdego elementu w wymiarze.

Power, Pow

Podnosi liczbę z jednej komórki do określonej potęgi.
Na przykład: komórka zawiera liczbę 10. Wprowadzenie Pow3 spowoduje
zmianę 10 na 1000.

>

Kopiuje wartość do wszystkich elementów potomnych lub liści konsolidacji
albo tylko do tych elementów potomnych, które zawierają wartości
niezerowe (z prawej strony).

<

Kopiuje wartość do wszystkich elementów potomnych lub liści konsolidacji
albo tylko do tych elementów potomnych, które zawierają wartości
niezerowe (z lewej strony).

|

Kopiuje wartość do wszystkich elementów potomnych lub liści konsolidacji
albo tylko do tych elementów potomnych, które zawierają wartości
niezerowe (u dołu).

^

Kopiuje wartość do wszystkich elementów potomnych lub liści konsolidacji
albo tylko do tych elementów potomnych, które zawierają wartości
niezerowe (u góry).

: (dwukropek)

Zatrzymuje kopiowanie.

3. Aby zmienić nagłówek dla wiersza lub kolumny, wybierz nagłówek, wpisz nową nazwę, a
następnie naciśnij klawisz Enter.
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Filtrowanie danych
Filtrowanie wymiarów, miar, atrybutów i danych, jakie pojawiają się w obszarze roboczym
IBM Cognos Insight, umożliwia analizowanie informacji z różnych perspektyw i zapewnia
ich lepsze zrozumienie.

Zagnieżdżanie i zamienianie miejscami wymiarów w tabeli
przestawnej oraz na wykresach
Elementy pojawiające się w tabelach przestawnych i wykresach można zastępować w celu
przedstawiania danych z innej perspektywy w IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Jeśli widget zawiera tabelę przestawną i wykres, zmiany wprowadzane do tabeli przestawnej
zostaną odzwierciedlone na wykresie, a zmiany wprowadzone do wykresu zostaną
odzwierciedlone w tabeli przestawnej.

Procedura
1. W celu zmiany wymiarów, miar lub atrybutów pojawiających się w tabeli przestawnej lub
wykresie należy wykonać jedną z następujących czynności:
v Przeciągnij element z panelu treści
przestawnej.

do wierszy, kolumn lub kontekstu tabeli

v Przeciągnij element z panelu treści do elementu wykresu, takiego jak oś x, słupek na
wykresie słupkowym albo do legendy wykresu.
v Przeciągnij element z sekcji wierszy

, z sekcji kolumn

lub sekcji kontekstu

obszaru przeglądu do innej sekcji obszaru przeglądu.
2. Aby odfiltrować elementy wymiaru, miary lub atrybutu, które pojawią się w tabeli
przestawnej albo na wykresie w obszarze przeglądu, kliknij wymiar, miarę lub atrybut, a
następnie wybierz żądany poziom szczegółów. W celu odfiltrowania elementów, jakie
pojawią się w całym obszarze roboczym, można użyć punktów eksploracji w panelu
eksploracji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Filtrowanie wg wymiarów i
atrybutów”.
3. Aby zamienić wiersze z kolumnami w tabeli przestawnej, kliknij ikonę Zamień

.

Filtrowanie wg wymiarów i atrybutów
Za pomocą punktów eksploracji oraz panelu eksploracji można filtrować dane przeznaczone
do wyświetlania w tabelach przestawnych i wykresach w obszarze roboczym IBM Cognos
Insight. Punkty eksploracji i panel eksploracji umożliwiają również identyfikowanie relacji
między wymiarami i atrybutami oraz identyfikowanie miejsc ich połączeń.

O tym zadaniu
Punkty eksploracji to widgety, które zawierają listy elementów w wymiarze. Każdy element
można kliknąć, aby poprzez filtrowanie pozostawić w obszarze roboczym wyłącznie elementy
wybrane do wyświetlania. Na przykład: jeden punkt eksploracji wyświetla miesiące, drugi
punkt eksploracji wyświetla produkty, a trzeci wyświetla sklepy. Jeśli zaznaczy Styczeń, Luty
i Marzec, wówczas użytkownik zobaczy, które sklepy sprzedały jakie produkty we wszystkich
trzech miesiącach. Produkty i sklepy są podświetlone tylko, gdy zawierają dane dla miesięcy
Styczeń, Luty i Marzec. Jeśli następnie zostaną wybrane dwa produkty oraz te miesiące,
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wówczas zostaną wyświetlone bardziej doprecyzowane dane. Sklepy, które zostaną
podświetlone, sprzedały co najmniej jeden z dwóch produktów w styczniu, lutym bądź marcu.
Punkty eksploracji można tworzyć z atrybutów, jak i z wymiarów. Atrybuty umożliwiają
grupowanie elementów wymiarów w inny sposób. Na przykład wymiar produktu zawiera pięć
produktów. Trzy z tych produktów są nowe w tym roku, a dwa zostały utworzone pięć lat
temu. Za pomocą atrybutu można zdefiniować, które elementy wymiaru są nowe, a które są
stare, a następnie można odfiltrować tabelę przestawną i wykres, aby wyświetlić tylko nowe
lub stare produkty. Taki sposób prezentacji ułatwia porównywanie nowych produktów ze
starymi.
Panel eksploracji jest podobny do punktu eksploracji, ale panel eksploracji zawiera wszystkie
wymiary, atrybuty i miary, a ponadto jest zadokowany z boku obszaru roboczego.

Procedura
1. Aby wyświetlić panel eksploracji, kliknij opcję Eksploruj, a następnie kliknij opcję
Wyświetl panel eksploracji.
2. W celu utworzenia punktu eksploracji przeciągnij wymiar lub atrybut z panelu treści
do kanwy. Do kanwy zostanie dodany widget punktu eksploracji.
Wskazówka: Jeśli wymiar zawiera atrybuty, można zmienić element wyświetlany w
punkcie eksploracji, klikając tytuł punktu eksploracji, a następnie klikając wymiar lub
atrybut na liście.
3. Wybierz jeden lub większą liczbę elementów w każdym punkcie eksploracji lub w panelu
eksploracji, aby zmienić zawartość wyświetlaną w widgetach obszaru roboczego.
4. Jeśli nie jest wymagane wyróżnienie wybranych elementów i elementów powiązanych z
wybranymi, kliknij opcję Eksploruj, a następnie usuń zaznaczenie opcji Identyfikuj
elementy pokrewne.
5. Jeśli nie jest wymagane wyświetlanie wybranych elementów i elementów pokrewnych z
wybranymi nad punktami eksploracji, kliknij opcję Eksploruj, a następnie usuń
zaznaczenie opcji Pokaż najpierw elementy pokrewne.
6. Aby usunąć zaznaczenia w punktach eksploracji, wykonaj co najmniej jedną z poniższych
czynności:
v Aby wyczyścić wybory w jednym punkcie eksploracji, kliknij kolejno opcje Eksploruj
i Wyczyść konkretny punkt eksploracji.
v Aby wyczyścić zaznaczenia we wszystkich punktach eksploracji, kliknij kolejno opcje
Eksploruj i Wyczyść wszystkie punkty eksploracji.

Wyniki
Jeśli wiele elementów zostanie wybranych, wówczas zostaną podświetlone dane dla
wszystkich wybranych elementów.
Jeśli dane w tabeli przestawnej są zagregowane, wybranie elementów w punktach eksploracji
zmieni sumy. Na przykład: tabela przestawna wyświetli dochód dla wszystkich produktów dla
każdego kwartału. Jeśli użytkownik wybierze konkretny produkt w punkcie eksploracji,
tabela przestawna nadal będzie wyświetlała wszystkie produkty w nagłówkach, ale suma
będzie teraz sumą dla wybranych produktów.
Pojęcia pokrewne:
“Wielokrotny wybór w punkcie eksploracji w niektórych komórkach powoduje wyświetlenie
wartości „Nie dotyczy”” na stronie 218
W IBM Cognos Insight po wybraniu dwóch lub więcej elementów w punkcie eksploracji w
komórkach widgetów z tabelami przestawnymi czasami wyświetlane są wartości obliczone, a
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czasami wartość Nie dotyczy.

Wyszukiwanie danych
Gdy wymiar zawiera wiele elementów wymiaru, można użyć punktu eksploracji w celu
wyszukania elementu IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Jeśli dany wymiar nie znajduje się w punkcie eksploracji, przeciągnij go do kanwy.
.
2. Na pasku tytułu punktu eksploracji kliknij ikonę Szukaj
3. Do pola tekstowego, jakie zostanie wyświetlone, wpisz łańcuch znaków.
Zadania pokrewne:
“Dodawanie elementów do wymiarów” na stronie 108
Elementy można dodawać do wymiarów w IBM Cognos Insight, dodając wiersze i kolumny
do tabeli przestawnej na różnych poziomach.

Wyszukiwanie w panelu treści
Istnieje możliwość wyszukiwania obiektów w panelu treści.

O tym zadaniu
Można wpisywać znaki w celu filtrowania w panelu treści, jeśli użytkownik nie zna dokładnej
nazwy obiektu lub jeśli chce wyszukać obiekty, które spełniają konkretne kryteria. Wyniki
wyszukiwania będą zawierały wszystkie kostki, wymiary, połączenia, procesy, zestawy
procesów, karty wyników i importy zgodne z kryteriami.

Procedura
Aby w panelu treści wyszukać obiekty, których nazwy zawierają określone serie znaków,
należy wprowadzić znaki w polu wyszukiwania. Wyszukiwanie to filtrowanie w czasie
rzeczywistym wyników, które są zgodne z kryteriami wyszukiwania. Obiekty, które są
wyświetlane w panelu treści, odpowiadają kryteriom dotyczącym dowolnej części nazwy
obiektu.

Drążenie w górę i w dół
W celu przeglądania różnych poziomów danych można w tabeli przestawnej lub wykresie
programu IBM Cognos Insight przechodzić do danych poprzez drążenie w górę lub drążenie
w dół.

O tym zadaniu
Drążenie w górę i drążenie w dół są zdefiniowane w następujący sposób:
Drążenie w górę
Drążenie w górę oznacza zastępowanie danych, w których odbywa się drążenie w
górę, danymi z elementu macierzystego wobec tych danych. Drążenie w górę
umożliwia porównywanie danych. Na przykład, tabela przestawna zawiera
przychody wg lat dla linii produktów Zmywarki. Drążysz w górę do linii produktów
Zmywarki, aby wyświetlić przychody roczne dla wszystkich linii produktów. Ten
widok danych umożliwia porównywanie przychodów z linii produktów Zmywarki z
przychodami z innych linii produktów.
Drążenie w dół
Drążenie w dół oznacza zastępowanie danych, w których odbywa się drążenie w dół,
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danymi z elementu potomnego wobec tych danych. Drążenie w dół dostarcza więcej
szczegółowych informacji o danych. Na przykład, tabela przestawna zawiera
przychody wg lat dla linii produktów Zmywarki. Drążenie w dół pozwala na
przeanalizowanie przychodu dla każdego produktu z linii produktów Zmywarki.
Możliwe jest drążenie w dół w następujących elementach tabeli przestawnej:
v Komórki tabeli przestawnej
W przypadku drążenia w komórce tabeli przestawnej, która pojawia się w wierszu i
kolumnie, można zdecydować, czy drążenie w górę lub w dół ma dotyczyć wiersza czy
kolumny. Na przykład, komórka jest wyświetlana w kolumnie Styczeń i w wierszu Ilość.
Po kliknięciu komórki prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Drąż w dół można
kliknąć Styczeń lub Ilość.
v Nagłówki wierszy lub kolumn
Możliwe jest również drążenie w dół w następujących elementach wykresu:
v Etykiety, takie jak tytuł legendy, elementy legendy lub etykiety osi.
v Dane, takie jak kolumny na wykresie kolumnowym lub linie na wykresie liniowym.
Wskazówka:
Istnieje możliwość zmiany działania dwukrotnego kliknięcia w komórce tabeli przestawnej,
tak aby dwukrotne kliknięcie powodowało drążenie w dół do danych w komórce. Z menu
Eksploruj w sekcji Dwukrotne kliknięcie na tabelach przestawnych kliknij Drążenie w
dół. Aby przywrócić działanie domyślne, w miejscu gdzie można kliknąć dwukrotnie
komórkę, aby dokonać edycji danych w tej komórce, z menu Eksploruj w sekcji Dwukrotne
kliknięcie na tabelach przestawnych kliknij opcję Edytowanie. Wybrane ustawienie
zapisywane jest z obszarem roboczym, zatem korzystają z niego także inni użytkownicy tego
samego obszaru roboczego.
Można także zmienić domyślne zachowanie nowych obszarów roboczych tworzonych przez
użytkownika, tak aby dwukrotne kliknięcie komórki w tabeli przestawnej powodowało
, kliknij opcję Moje
drążenie w dół w danych w tej komórce. Kliknij ikonę Działania
preferencje, a następnie w sekcji Domyślna czynność wywoływana po dwukrotnym
kliknięciu komórki obowiązująca dla nowych obszarów roboczych kliknij opcję Drąż w
dół. Ustawienie wybrane w oknie Moje preferencje ma zastosowanie tylko do nowo
tworzonych obszarów roboczych i ustawienie to nie jest zapisywane z obszarem roboczym
użytkownika.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element danych w tabeli przestawnej lub na wykresie,
kliknij opcję Drąż w górę lub Drąż w dół, a następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba,
kliknij element danych, w którym chcesz drążyć w górę lub w dół. Jeśli opcja Drążenie w
górę nie pojawia się, element danych nie ma elementu macierzystego, nie jest zatem
możliwe drążenie w górę. Jeśli opcja Drążenie w dół nie pojawia się, element danych nie
ma elementu potomnego, nie jest zatem możliwe drążenie w dół.
Wskazówka:
Istnieje możliwość dwukrotnego kliknięcia nagłówka wiersza lub kolumny w tabeli
przestawnej lub elementu na wykresie w celu drążenia w górę lub w dół elementu. Po
wskazaniu elementu wskaźnikiem myszy zmienia się on, wskazując kierunek drążenia po
dwukrotnym kliknięciu: w górę lub w dół.
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Można również kliknąć w obszarze przeglądu w celu wyświetlenia elementów
macierzystych oraz elementów potomnych danych obecnie wyświetlanych w tabeli
przestawnej lub na wykresie. Kliknięcie elementu macierzystego powoduje drążenie w
górę w tabeli przestawnej lub na wykresie, zaś kliknięcie elementu potomnego drążenie w
dół w tabeli przestawnej lub na wykresie.
2. Aby usunąć wszystkie czynności drążenia w dół i drążenia w górę wykonane wobec
elementu danych, kliknij element w obszarze wierszy
obszarze kontekstu
nazwa_elementu.

, obszarze kolumn

lub w

, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie —

Filtrowanie umożliwiające wyświetlenie górnych lub tylko
dolnych wyników
Istnieje możliwość filtrowania, tak aby wyświetlane były tylko górne lub tylko dolne wyniki
w tabeli przestawnej IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Filtry można stosować do tabeli przestawnej na następujące sposoby:
v Wyświetlanie tylko górnych wyników w celu szybkiego ustalenia najwyższych wartości.
Na przykład, jeśli chcesz dowiedzieć się, w których miesiącach przychód był największy
— wówczas zastosuj filtr, pozwalający wyświetlić tylko trzy wyniki o najwyższych
wartościach.
v Wyświetlanie tylko dolnych wyników w celu szybkiego określenia najniższych wartości.
Na przykład, jeśli chcesz dowiedzieć się, którzy pracownicy wydali najmniej na podróże
— wówczas zastosuj filtr, pozwalający wyświetlić tylko pięć wyników o najniższych
wartościach.

Procedura
1. Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza, dla którego chcesz wyświetlić tylko górne lub
dolne wartości.
2. Kliknij element prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Góra lub dół, a następnie
jedną z opcji, aby wybrać liczbę wartości, jakie mają zostać wyświetlone. Po kliknięciu
opcji Niestandardowa wyświetlane jest nowe okno, w którym można ograniczyć liczbę
wyników wyświetlanych w tabeli przestawnej, wybierając jedną z następujących opcji:
v Wprowadzenie niestandardowej liczby górnych lub dolnych wyników. Na przykład,
można wpisać 50, aby wyświetlanych było 50 klientów o najwyższym przychodzie.
v Wprowadzenie niestandardowej wartości procentowej górnych lub dolnych wyników.
Na przykład, można wpisać 10, aby wyświetlić klientów, którzy przyczynili się do
wygenerowania pierwszych 10% przychodu.
v Wprowadzanie liczby, do jakiej będzie obliczana suma dla górnych lub dolnych
wyników. Na przykład, można wpisać 10000000, aby wyświetlić klientów, którzy
przyczynili się do wygenerowania pierwszych 10 milionów dolarów przychodu.
3. Z listy Na podstawie można wybrać miarę, dla której mają zostać określone górne lub
dolne wyniki.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Aby usunąć filtr góra lub dół, kliknij prawym przyciskiem myszy filtrowany element, a
następnie kolejno kliknij opcje Góra lub dół i Ani góra ani dół.
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Sortowanie
Posortowanie zakresu wartości w porządku rosnącym lub malejącym ułatwia organizowanie i
analizowanie danych w programie IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Zaznacz cały wiersz lub całą kolumnę, którą chcesz posortować.
2. Kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Sortuj.
3. Określ, czy chcesz sortować według wartości, czy według etykiet, a następnie kliknij
opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

Obliczenia
Obliczenia są istotne w przypadku rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Obliczenia ułatwiają definiowanie relacji między interesującymi pozycjami. Na przykład
obliczenia, takie jak wariancja i procent wariancji mogą obejmować analizę kosztów i zysków
w IBM Cognos Insight, co umożliwia porównanie kosztów z przychodami i rzeczywistych
wyników sprzedaży ze sprzedażą projektowaną.

Obliczenia wymiaru
Obliczenia wymiaru są wykonywane z wiersza lub kolumny w tabeli przestawnej. Na
przykład tabela przestawna przedstawia zyski i straty dla każdego roku od roku 2008 do 2014.
Użytkownik dodaje nową kolumnę i używa jej w celu przedstawienia obliczenia zysków
pomniejszonych o straty w każdym roku.
Podczas wykonywania obliczeń wymiaru należy uwzględnić następujące informacje:
v W przypadku użycia liczby większej niż zero, ale mniejszej niż jeden, należy poprzedzić
liczbę zerem wiodącym. Na przykład: 0.10.
v Nazwy należy umieszczać w pojedynczych cudzysłowach i nawiasach kwadratowych. Na
przykład: ['nazwa_elementu'].
v Każde obliczenie należy kończyć znakiem średnika (;).
v W celu poprawy przejrzystości należy używać spacji.
v Można używać zarówno wielkich jak i małych liter. Składnia nie rozróżnia wielkości liter.
Obliczenia wymiaru w programie Cognos Insight mają tę samą składnię, co wyrażenia w
programie IBM Cognos TM1. Więcej informacji na temat tworzenia wyrażeń można znaleźć
w następujących sekcjach dokumentacji TM1 — Skorowidz:
v Funkcje dotyczące reguł
v Funkcje TM1 TurboIntegrator
Dostęp do dokumentacji TM1 — Skorowidz dla posiadanego produktu i jego wersji można
uzyskać w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Obliczenia kostek
Obliczenia kostek — w przeciwieństwie do obliczeń wymiarów — upraszczają tworzenie
reguł umożliwiających ukończenie wspólnych operacji modelowania, takich jak zarządzanie i
obsługa modelu. Dodanie obliczenia pozwala nadać modelowi znaczenie poprzez
dostarczenie dodatkowych informacji pochodzących ze źródła danych.
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Jeśli konieczne jest utworzenie obliczeń, które nie obejmują agregacji, takich jak obliczenia
kursów wymiany lub przychodu, można opracować wyrażenia formuł, korzystając z edytora
obliczeń. Można użyć funkcji, które mają zastosowanie zarówno do wymiarów jak i do
kostek.
Korzystając z edytora obliczeń można sprawdzić, jakie obliczenia mają zastosowanie do
wybranej komórki i zmienić kolejność wykonywania obliczeń lub reguł w kostce. Za pomocą
edytora reguł można zmienić kolejność bloku reguły, który jest powiązany z obliczeniem
kostki.
Poniżej przedstawiono niektóre korzyści wynikające z budowania obliczeń kostek:
v Możliwość pozyskania danych z innych kostek w celu utworzenia wyrażenia obliczenia.
Można na przykład użyć atrybutów istniejących w wymiarze innym niż ten, w którym
zdefiniowano obliczenie.
v Możliwość stosowania obliczeń do liścia poziomów skonsolidowanych.
v Możliwość stosowania obliczeń do elementów łańcucha.
v Możliwość tworzenia odniesień do atrybutów elementów.
v Możliwość stosowania standardowych funkcji IBM Cognos TM1 dla poziomu liścia i
poziomu skonsolidowanego.
Zakres obliczenia wynika z wyboru dokonanego w kostce lub w widoku kostki. Podczas
tworzenia obliczenia uwzględniane są jedynie wymiary wierszy i kolumn. Obliczenie ma
zastosowanie do wszystkich elementów należących do dowolnego wymiaru kontekstowego.
Jeśli zostaną wybrane wszystkie elementy wymiaru wiersza lub kolumny, obliczenie będzie
obowiązywało względem wszystkich elementów wymiaru. Wymiar nie będzie zawarty w
nazwie ani kontekście domyślnego obliczenia.
Użytkownik tworzący model może zmienić zakres wyboru poprzez dodawanie, usuwanie lub
zmianę wybranych elementów wymiaru w jeden z następujących sposobów:
v Używając obszaru kontekstu wymiaru w edytorze obliczenia.
v Dodając lub usuwając wymiary poprzez przeciąganie ich do lub z obszaru kontekstu kostki
nadrzędnej.
Obliczenia danych i kostek zachowują swoją integralność nawet po dodaniu lub usunięciu
wymiaru z kostki, w której tworzone są obliczenia. Należy jednak upewnić się, że odsyłacze
zostały dostosowane do nowego wymiaru, o ile został dodany. Zachowanie jest przydatne w
przypadku tworzenia prototypów i zmiany struktury kostek w celu ich dopasowania do
nowych wymagań biznesowych

Dodawanie prostego obliczenia wymiaru
W programie IBM Cognos Insight można dodawać, odejmować, mnożyć lub dzielić wiersze i
kolumny w tabeli przestawnej. Można również utworzyć niestandardowe obliczenie.

Zanim rozpoczniesz
Dane przeznaczone do wykorzystania w obliczeniu muszą być widoczne w wierszach lub
kolumnach.
Więcej informacji na temat tworzenia wyrażeń można znaleźć w następujących sekcjach w
dokumentacji TM1 — Skorowidz:
v Funkcje dotyczące reguł
v Funkcje TM1 TurboIntegrator
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Dostęp do dokumentacji TM1 — Skorowidz dla posiadanego produktu i jego wersji można
uzyskać w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedura
1. Wybierz jeden lub większą liczbę wierszy albo kolumn do obliczenia.
2. Klikaj prawym przyciskiem myszy wiersze lub kolumny, a następnie kliknij opcję Oblicz.
3. Wybierz jedną z komend obliczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie lub
Niestandardowy.
4. W przypadku wybrania opcji Niestandardowy wykonaj następujące czynności:
a. Do pola Wyrażenie wprowadź obliczenie. Po wprowadzeniu [’ pojawi się lista, którą
można wykorzystać w celu wybrania pozycji.
b. Określ, czy najpierw zostanie obliczona suma argumentów, czy najpierw zastosowane
zostaną argumenty.
c. Kliknij przycisk OK.
5. Aby zmienić nazwę nowego wiersza lub nowej kolumny, wyróżnij ją i wpisz nową
nazwę.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.

Wyniki
Podczas wykonywania nowych obliczeń domyślną czynnością jest wykluczenie wartości
obliczenia ze wszystkich podsumowań nadrzędnych. Aby uwzględnić wartość obliczenia w
podsumowaniach nadrzędnych, kliknij prawym przyciskiem myszy obliczenie, a następnie
kolejno kliknij opcje Oblicz i Edytuj to obliczenie. W obszarze Podsumowanie
macierzystych kliknij teraz komendę Uwzględnij wartość obliczeń.

Tworzenie obliczenia kostki
Do utworzenia obliczenia kostki w IBM Cognos Insight konieczne jest zestawienie
operatorów, funkcji, atrybutów oraz wartości, takich jak łańcuchy tekstowe i liczby, w jednym
wyrażeniu, obliczenie którego daje pojedynczą wartość.

O tym zadaniu
Formuły do obliczania elementów danych mogą być proste lub złożone. Formuła prosta
składa się z kombinacji innych elementów wymiaru, stałych liczbowych oraz operatorów
arytmetycznych. Formuła złożona może obejmować te elementy oraz funkcje i odsyłacze do
innych danych kostki. Po dodaniu obliczonego elementu danych do kostki staje się on
elementem wymiaru.
Dostawcy są generowani automatycznie podczas tworzenia obliczenia, co zapewnia poprawną
konsolidację wszystkich wartości pochodzących z reguły. Dostawców lub wygenerowane
reguły można udoskonalać poprzez wyłączanie reguł w edytorze reguł i używanie własnych
reguł użytkownika.
Jeśli wymiar wybrany jako wartość stała zawiera atrybuty zdefiniowane przez użytkownika,
można użyć tych atrybutów (np. Typ produktu) jako elementów wyrażenia. Atrybuty
zdefiniowane przez system, takie jak obliczenie na poziomie liścia lub obliczenie na poziomie
skonsolidowanym dla wymiaru obliczenia, nie są wyświetlane. Atrybut wymiaru, dla którego
utworzono odniesienie w obliczeniu kostki, stanowi odniesienie do wartości tego atrybutu dla
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wszystkich elementów danego wymiaru. Można również tworzyć odniesienia do elementów z
różnych wymiarów w kostce.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres komórek, w jakim ma zostać
obliczona dana wartość, a następnie kliknij opcję Utwórz obliczenie dla kostki. Po
wybraniu kolumny edytor obliczeń przyjmuje założenie, że obliczenie ma zastosowanie
do wszystkich wymiarów. Można jednak utworzyć obliczenia, które będą stosowane do
wymiaru uzyskanego w wyniku filtrowania wg konkretnego atrybutu.
2. W polu Wprowadź nazwę obliczenia kostki wpisz znaczącą nazwę dla obliczenia, tak
aby można było je zidentyfikować podczas klikania komórek w widoku kostki, a
następnie kliknij przycisk OK. Nazwą domyślną jest nazwa kostki, wymiaru w wierszu,
elementu wiersza, wymiaru w kolumnie i elementu kolumny. Wybieranie elementów
wymiaru w obszarze kontekstu jest wykluczone.
3. Aby zmienić zakres obliczenia, należy wykonać następujące kroki:
a. W obszarze kontekstu edytora obliczenia kliknij wymiar, a następnie kliknij opcję
Edytuj wybór elementów.
b. W oknie Wybierz zasięg dla element_wymiaru usuń lub dodaj element wymiaru
lub podzbiór; w tym celu odpowiednio usuń zaznaczenie lub zaznacz pola wyboru.
c. Opcjonalne: Aby usunąć wymiar z zasięgu obliczenia, w obszarze kontekstu kliknij
prawym przyciskiem myszy filtr kontekstu wymiaru, a następnie kliknij przycisk
Usuń. W przypadku usunięcia wszystkich wymiarów z obszaru kontekstu w
edytorze obliczenia obliczenie będzie miało zastosowanie do wszystkich komórek w
kostce.
d. W celu dodania wymiarów do zasięgu przeciągnij wymiar z karty Warunki do
obszaru kontekstu edytora obliczeń, a następnie wybierz wymagane elementy.
4. Wybierz typ wyrażenia do utworzenia:
v W celu oceny wyrażenia na poziomie liścia kliknij kartę Wyrażenie na poziomie
liścia w obszarze Wyrażenie.
v W celu oceny wyrażenia na poziomie skonsolidowanym kliknij kartę Wyrażenie na
poziomie skonsolidowanym w obszarze Wyrażenie.
Uwaga: Aby zastosować to samo wyrażenie dla wyrażeń na poziomie liścia oraz na
poziomie skonsolidowanym, zaznacz pole wyboru Połącz poziom liści i
skonsolidowany.
v W celu zwrócenia wartości łańcuchowej w obszarze Wyrażenie kliknij kartę
Wyrażenie łańcuchowe.
Uwaga: Jeśli obszar docelowy obliczenia zawiera elementy liczbowe i łańcuchowe,
wyrażenie łańcuchowe obowiązuje tylko względem tych komórek zawartych w
zakresie obliczenia, które są sformatowane jako łańcuchy. W celu zwrócenia wartości
łańcuchowej niektóre komórki w obszarze kontekstu muszą być sformatowane jako
łańcuchy.
5. W polu Wyrażenie wpisz formułę definiującą obliczany element. W celu utworzenia
formuły można użyć kombinacji następujących elementów
6. Aby w obliczeniu użyć elementu wymiaru, z karty Warunki przeciągnij element
wymiaru do pola Wyrażenie. Wszystkie wymiary kostki wyświetlane są w postaci
drzewa. Jeśli istnieje hierarchia, wymiary w kostce lub widoku są wyświetlane w
drzewie w sposób hierarchiczny.
Elementy są wyświetlane z pełnymi nazwami. Jeśli nazwa zawiera odstęp między
znakami, zostaje on ujęty w nawiasy.
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7. W celu wybrania elementu arytmetycznego z karty Prosty na liście Typ operacji
wybierz opcję Arytmetyczna, a następnie wybierz operację. Program IBM Cognos
Insight ocenia operatory arytmetyczne w następującej kolejności:
a. Potęgowanie
b. Mnożenie
c. Dzielenie
d. Dodawanie
e. Odejmowanie
W celu wymuszenia innej kolejności oceny należy użyć nawiasów. Wyrażenie 2*3+4
zwraca ten sam wynik, co wyrażenie (2*3)+4 z powodu pierwszeństwa mnożenia.
8. Aby wybrać średnią czasową lub średnią ważoną, z karty Prosty na liście Typ operacji
wybierz opcję Średnia, a następnie wybierz operację.
9. W celu uwzględnienia funkcji wbudowanej w Cognos TM1 z karty Funkcje przeciągnij
funkcję do pola Wyrażenie. Na karcie Wskazówki w panelu Obsługa edycji
zaawansowanej pojawi się krótki opis każdej funkcji.
Pełne wyjaśnienie różnych funkcji zawiera dokumentacja TM1 — Skorowidz dla
konkretnej wersji produktu Cognos TM1. Dokumentację produktu Planning Analytics
można znaleźć online (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Aby wstawić element danych z innej kostki, z karty Warunki wybierz odsyłacz lub
utwórz odsyłacz, aby zaimportować wartość:
v W celu wybrania odsyłacza rozwiń folder Zaimportowane wartości.
v W celu utworzenia odsyłacza kliknij opcję Importuj warunki.
11. Aby w wyrażeniu warunkowym zastosować atrybuty łańcuchowe lub numeryczne, takie
jak IF-THEN-ELSE, po przejściu do karty Warunki rozwiń folder Atrybuty w
wymiarze, a następnie przeciągnij element wymiaru do pola Wyrażenie.
12. Po zakończeniu można wyświetlić wyniki lub zapisać obliczenia.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.

Tworzenie obliczenia kostki z odniesieniem do danych z innych
kostek
W celu zdefiniowania obliczenia kostki w programie IBM Cognos Insight można utworzyć
odniesienie do danych w innej kostce, tworząc odsyłacz do kostki docelowej.

O tym zadaniu
Dane — podobnie jak reguły kostek — mogą być używane w jednej kostce w celu tworzenia
obliczeń w innej kostce. Na przykład można rozciągnąć dane dotyczące sprzedaży na kostkę,
która zawiera informacje dotyczące zysku i straty.
Załóżmy, że wymagane jest obliczenie przychodu, a w obliczeniu wykorzystywana jest
formuła zależna od ceny za liczbę jednostek. Dane dotyczące cen znajdują się w kostce innej
niż ta, w której tworzone jest obliczenie — dane znajdują się w kostce docelowej, która
zawiera informacje o cenach. Aby utworzyć odniesienie do danych zewnętrznych, konieczne
jest zaimportowanie ich poprzez utworzenie odsyłacza do kostki Cena.
Po utworzeniu odsyłacza w edytorze obliczeń zostaje on zaimplementowany jako reguła. Jeśli
odsyłacz jest implementowany jako reguła, obliczenia są zapisywane wyłącznie w kostce
źródłowej, ale jest on również używany i wyświetlany w kostce docelowej, zgodnie z
wymaganiami. Jeśli dane, dla których utworzono odniesienie w obliczeniu, ulegną zmianie w
kostce źródłowej, będzie to miało automatyczne odzwierciedlenie w kostce docelowej. Jednak
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dane są przechowywane tylko w kostce źródłowej, dlatego wszystkie edycje dotyczące
wartości danych muszą występować w kostce źródłowej. Nie można edytować wartości
danych, które są wyświetlane w kostkach docelowych, za pomocą odsyłaczy do reguł.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres komórek, w jakim ma zostać
obliczona dana wartość, a następnie kliknij opcję Utwórz obliczenie dla kostki.
Przykładem zakresu jest przychód dla wartości Rzeczywiste oraz Budżet w czterech
kwartałach fiskalnych.
2. W polu Wprowadź nazwę obliczenia kostki wpisz znaczącą nazwę dla obliczenia, tak
aby można było je zidentyfikować w przyszłości, a następnie kliknij przycisk OK.
Nazwą domyślną jest nazwa kostki, wymiaru w wierszu, elementu wiersza, wymiaru w
kolumnie i elementu kolumny. Wybieranie elementów wymiaru w obszarze kontekstu
jest wykluczone.
3. W edytorze obliczeń wybierz typ wyrażenia, jakie zamierzasz utworzyć:
v W celu oceny wyrażenia na poziomie liścia kliknij kartę Wyrażenie na poziomie
liścia w obszarze Wyrażenie.
v W celu oceny wyrażenia w wynikach zagregowanych kliknij kartę Wyrażenie na
poziomie skonsolidowanym w obszarze Wyrażenie.
Uwaga: Aby zastosować to samo wyrażenie dla wyrażeń zarówno na poziomie
liścia, jak i na poziomie skonsolidowanym, zaznacz pole wyboru Połącz poziom liści
i skonsolidowany.
v W celu zwrócenia wartości łańcuchowej w obszarze Wyrażenie kliknij kartę
Wyrażenie łańcuchowe.
Uwaga: W celu zwrócenia wartości łańcuchowej niektóre komórki w obszarze
kontekstu muszą być sformatowane jako łańcuchy.
4. Na karcie Warunki kliknij opcję Importuj warunki.
5. W polu Wprowadź nazwę obliczenia wprowadź nazwę opisową odsyłacza do
obliczenia, tak aby można go było łatwo zidentyfikować
W oknie Zdefiniuj odsyłacz na potrzeby importowania warunków określ miejsce użycia
danych z odsyłacza poprzez odwzorowanie danych zewnętrznych w elemencie wymiaru
w kostce, która zawiera obliczenie.
6. W oknie Zdefiniuj odsyłacz na potrzeby importowania warunków wybierz kostkę z
danymi, dla których ma zostać utworzone odniesienie do obliczenia.
Kostka, w której zdefiniowano obliczenie, zostanie automatycznie wyświetlona jako
kostka docelowa.
Jeśli wymiar występuje w obu kostkach, obydwa wymiary są automatycznie
odwzorowywane. Dla wszystkich pozostałych wymiarów użytkownik musi nawiązać
korespondencję pomiędzy kostką źródłową i docelową lub utworzyć przekrój wg
wybranych elementów wymiaru.
7. Opcjonalne: W razie konieczności nawiąż korespondencję pomiędzy kostką źródłową i
docelową lub utwórz przekrój wg wybranych elementów wymiaru.
8. Jeśli odwzorowanie jest zadowalające, kliknij przycisk OK, aby zapisać odsyłacz do
obliczenia.
Przeprowadzone zostanie sprawdzenie poprawności odsyłacza, aby potwierdzić, czy
źródło odsyłacza jest spójne z zakresem obliczenia zastosowanym w kostce docelowej.
Sprawdzanie poprawności ma również na celu ustalenie, czy wyrażenie zwraca
poprawne wyniki.
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Odsyłacz zawierający dane z kostki zewnętrznej zostanie wyświetlony w folderze
Zaimportowane wartości w drzewie Warunki.
9. Aby dodać odsyłacz jako element formuły, przeciągnij go do pola Wyrażenie.
10. Po zakończeniu można wyświetlić wyniki lub zapisać obliczenia.
v Aby zastosować zmiany i wyświetlić wyniki obliczeń, kliknij przycisk Zastosuj.
v Aby zapisać obliczenia i zamknąć edytor obliczeń, kliknij przycisk OK.

Obliczanie podsumy
W programie IBM Cognos Insight możliwe jest obliczenie podsumy dla części danych. Na
przykład, w tabeli przestawnej wyświetlany jest przychód według linii produktów i roku;
chcesz obliczyć podsumę dla wszystkich lat przed zatrudnieniem nowego menedżera
sprzedaży oraz podsumę dla lat po jego zatrudnieniu.

Procedura
1. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij nagłówek wiersza lub kolumny z danymi, jakie mają
zostać uwzględnione w obliczeniu podsumy.
2. Aby utworzyć podsumę, użyj jednej z następujących metod:
v Prawym przyciskiem myszy kliknij wybór, kliknij opcję Oblicz, a następnie kliknij
opcję, która podsumuje wybrane elementy (na przykład, Element 1 + Element 2).
v Prawym przyciskiem myszy kliknij wybór, kliknij opcję Wstaw el. macierzysty.
3. Zmień nazwę podsumy, dwukrotnie klikając nagłówek nowego wiersza lub nowej
kolumny, a następnie wpisz nową nazwę.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.

Porównywanie wierszy lub kolumn w celu wyróżniania
wyjątków
W celu zidentyfikowania informacji, które mogą wymagać dalszej eksploracji, można w
programie IBM Cognos Insight porównać dwa wiersze lub kolumny.

Procedura
1. Wybierz dwa wiersze lub dwie kolumny, które chcesz porównać.
, a następnie wybierz sposób porównywania wierszy lub
2. Kliknij ikonę Oblicz
kolumn.
W nowym wierszu lub nowej kolumnie zostaną wyświetlone następujące ikony w celu
oznaczenia wyniku porównania:
v Ikona Znakomicie
drugiego.

oznacza, że pierwszy element jest o 10 procent większy od

oznacza, że pierwszy element nie jest ani o 10 procent większy, ani
v Ikona Średnia
o 10 procent mniejszy od drugiego.
oznacza, że pierwszy element jest o 10 procent mniejszy od drugiego.
v Ikona Słabo
3. Aby zmienić to, co jest określone jako wynik znakomity, średni lub słaby, należy
wykonać poniższe czynności:
a. Kliknij opcję Oblicz, a następnie Edytuj to obliczenie.
b. Aby zmienić definicję na znakomity, zmień 1.1.
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c. Aby zmienić definicję na słaby, zmień 0.9.

Obliczanie wariancji
Aby określić różnicę między danymi w dowolnych dwóch kolumnach lub wierszach w
programie IBM Cognos Insight, należy obliczyć wariancję.

O tym zadaniu
W przykładowej procedurze dla każdej linii produktów jako danych przykładowych użyto
przychodów prognozowanych i rzeczywistych.

Procedura
1. Wybierz wiersze lub kolumny do użycia.
wybierz jeden element wymiaru minus inny
2. Za pośrednictwem ikony Oblicz
element wymiaru. Na przykład, kliknij opcję Prognoza przychodów - Rzeczywiste
przychody.
3. Aby zmienić nazwę nowego wiersza lub nowej kolumny, która zawiera obliczenie,
wyróżnij ją i wpisz Wariancja.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.

Obliczanie procentu wariancji
Aby określić procentową różnicę między dwoma wierszami lub kolumnami w programie IBM
Cognos Insight, należy obliczyć procent wariancji. Obliczenie procentu wariancji określa
różnicę między dwiema liczbami, która następnie jest dzielona przez pierwszą liczbę i
mnożona przez 100.

O tym zadaniu
W przykładowej procedurze dla każdej linii produktów jako danych przykładowych użyto
przychodów prognozowanych i rzeczywistych.

Procedura
1. Wybierz wiersze lub kolumny do użycia.
2. Klikaj prawym przyciskiem myszy wiersze lub kolumny, a następnie kliknij opcję Oblicz
i opcję Niestandardowe. Zostanie wyświetlone okno Obliczenie z domyślnym
wyrażeniem w polu Wyrażenie.
3. W polu Wyrażenie utwórz następujące wyrażenie: ['pierwszy_element_danych'] ['drugi_element_danych'] / ['Pierwszy_element_danych'] * 100.
Wskazówka: Po wpisaniu [’ w polu wyrażenia zostanie wyświetlona lista wymiarów w
kostce. Zamiast wpisywać wymiar w polu wyrażenia możesz wybrać go z tej listy. Ta
sama lista będzie wyświetlana po każdym wpisaniu [’.
Na przykład, wpisz następujące wyrażenie : (['przychód_rzeczywisty'] ['przychód_prognozowany']) / ['przychód_prognozowany'] * 100.
4. W obszarze Kolejność obliczenia upewnij się, że wybrano opcję Najpierw podsumuj, a
później zastosuj obliczenie. Po wybraniu tej opcji program Cognos Insight wykona
obliczenia na wartościach sumy. Wybór opcji Najpierw zastosuj obliczenie, a później
podsumuj powoduje, że najpierw wykonywane jest obliczenie dla każdego wiersza i
każdej kolumny, a następnie wyniki obliczeń są sumowane.
Rozdział 4. Analizowanie danych
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5. Do pola Nazwa wpisz opcję Procent wariancji.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Aby sformatować nowo obliczone dane, tak aby były wyświetlane z symbolem wartości
procentowej, kliknij prawym przyciskiem myszy wyliczaną komórkę, a następnie kliknij
opcję Formatuj miarę nazwa_miary.
8. Na liście formatów kliknij Liczba.
9. Na karcie Zaawansowane wpisz wartość % w polach Przyrostek liczby dodatniej i
ujemnej.

Zliczanie unikalnych elementów w wymiarze
W programie IBM Cognos Insight można utworzyć obliczenie, aby obliczyć w wymiarze
liczbę unikalnych elementów, które mają wartości. Na przykład, wiadomo, że niektórzy
pracownicy otrzymali premię, a niektórzy nie, ale liczba pracowników w kolumnie Premia
tabeli przestawnej jest zbyt duża i dlatego zliczenie liczby pracowników z premią jest
niemożliwe. Można użyć obliczenia w celu szybkiego ustalenia liczby pracowników, którzy
otrzymali premię.

O tym zadaniu
Za pomocą funkcji ConsolidatedCountUnique można zliczyć liczbę komórek, które
zawierają dane. Na przykład, można użyć poniższego wyrażenia, aby znaleźć liczbę miast, w
których w roku 2013 sprzedawano sprzęt z linii produktów Sprzęt golfowy:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, w której zamierzasz wyświetlić obliczone
wartości, a następnie kliknij opcje Oblicz > Edytuj to obliczenie.
2. Do pola Wyrażenie wprowadź obliczenie w następującym formacie:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Gdzie następujące zmienne reprezentują części kostki:
v 'Dimension1' to nazwa wymiaru, dla którego planowane jest obliczenie wartości. Na
przykład, jeśli wymagane jest ustalenie ile komórek kolumny Pracownicy zawiera
wpisy dotyczące chorobowego, wówczas można określić wymiar Pracownicy.
v 'Cube' to nazwa kostki, w której pracuje użytkownik.
v 'Element1', 'Element2' i 'Element3' reprezentują wszystkie wymiary w kostce, a także
sposób ich filtrowania. Na przykład, jeśli kostka zawiera wymiar Data, wymiar
Położenie geograficzne oraz wymiar Typ zatrudnienia, wówczas można określić filtr,
którego wynikiem będą następujące wartości w przedstawionej kolejności: '2012',
'Kanada' i 'Pełny wymiar'.

Obliczanie średniej na podstawie sumy
W programie IBM Cognos Insight możesz użyć obliczenia w celu obliczenia wartości
średniej z elementów podrzędnych konsolidacji lub z sumy.

O tym zadaniu
Funkcja ConsolidatedAvg zwraca wartość średnią z elementów podrzędnych wartości
skonsolidowanej lub sumy. Na przykład, jeśli tabela przestawna zawiera przychód wg lat i wg
linii produktów, wówczas można użyć następującego wyrażenia, aby znaleźć średnią wartość
przychodu dla wszystkich lat lub można użyć średniej skonsolidowanej w sumie z każdego
roku, aby znaleźć średni przychód dla każdego roku:
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ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę w tabeli przestawnej, w której zostaną
wyświetlone wyniki obliczenia, a następnie kliknij opcje Oblicz > Edytuj to obliczenie.
2. Do pola Wyrażenie wprowadź obliczenie w następującym formacie:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Gdzie następujące zmienne reprezentują części kostki:
v Number może mieć wartość 0, 1 lub 2. Zero (0) powoduje uwzględnienie wszystkich
elementów podrzędnych w obliczeniu; 1 powoduje zignorowanie wagi konsolidacji; a
2 powoduje zignorowanie wartości zerowych.
v 'Cube' to nazwa kostki, w której pracuje użytkownik.
v 'Element1', 'Element2' i 'Element3' reprezentują inne wymiary oraz sposoby ich
filtrowania. Te elementy należy umieścić w takiej kolejności, w jakiej widoczne są ich
wymiary nadrzędne w kostce. Na przykład, jeśli kostka zawiera wymiar Data, wymiar
Położenie geograficzne oraz wymiar Typ zatrudnienia w tej kolejności, można określić
filtr, którego wynikiem będą następujące wartości w przedstawionej kolejności: '2012',
'Kanada' i 'Pełny wymiar'.

Przydzielanie wartości do przedziałów podczas importowania
Jeśli podczas importowania danych do IBM Cognos Insight wymagane jest definiowanie
przedziałów wartości, wówczas można tworzyć odpowiednie obliczenia w celu przydzielania
wartości do przedziałów. Na przykład można utworzyć przedział dla przychodu od 0 do
500 000, inny przedział dla przychodu od 500 000 do 1 000 000, oraz inny dla przychodu
powyżej 1,000,000. Można również wyświetlić tekst dla każdego przedziału, np. niski, średni
i wysoki.

O tym zadaniu
Za pomocą funkcji IF i ElseIf można utworzyć dowolną liczbę przedziałów. Przedziały
można również tworzyć przy użyciu symbolu większości (>) i/lub symbolu mniejszości (<).
Na przykład można użyć poniższego wyrażenia, aby zidentyfikować niskie, średnie i wysokie
stany magazynowe:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Przedziały można również stosować w przypadku danych nieliczbowych. W takim przypadku
należy poprzedzić symbol porównania symbolem @ (np. znakiem równości). Na przykład
następujące obliczenie przydziela dane tekstowe do przedziału:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Procedura
1. Na stronie Zaawansowane w kreatorze importu kliknij opcję Dodaj kolumnę obliczaną.
Na liście Elementy źródłowe oraz w hierarchii Elementy docelowe pojawi się nowy
element o nazwie Wyrażenie.
2. W panelu Właściwości, w sekcji Typ odwzorowania, kliknij opcję Wymiar. Wyrażenie
jest zdefiniowane jako wymiar, a wymiar i poziom są widoczne w hierarchii Elementy
docelowe.
Rozdział 4. Analizowanie danych
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3. Wybierz wyrażenie na liście Elementy źródłowe.
4. W panelu Właściwości, w polu Elementy źródłowe, wprowadź nazwę dla wyrażenia.
Wybrana nazwa będzie identyfikować wyrażenie w panelu treści oraz w tabelach
przestawnych i wykresach w obszarze roboczym.
5. W panelu Właściwości, w polu Wyrażenie, wprowadź wyrażenie w następującym
formacie:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Gdzie następujące zmienne reprezentują części wyrażenia:
v Column to identyfikator elementu źródłowego wybranego do podziału na przedziały.
v Value1 to wartość, poniżej której zostanie zdefiniowany pierwszy przedział.
v Value2 to wartość, poniżej której zostanie zdefiniowany drugi przedział.
v 'Text1' to tekst, jaki będzie wyświetlany dla wartości należących do pierwszego
przedziału.
v 'Text2' to tekst, jaki będzie wyświetlany dla wartości należących do drugiego
przedziału.

Obliczanie marginesu wkładu
W programie IBM Cognos Insight margines wkładu prezentuje, które produkty są najbardziej
dochodowe, w przypadku których osiągany jest próg rentowności oraz produkty, których
koszt przekracza przychód, jaki generują.

O tym zadaniu
Te informacje można wykorzystać podczas planowania prognoz sprzedaży i inicjatyw
sprzedażowych, a także podczas planowania produktów na następny rok. Można także dodać
miary w celu przypisania dodatkowych kosztów nieuwzględnionych w koszcie
jednostkowym, takich jak narzut. Te dodatkowe koszty można rozdzielić proporcjonalnie i
uwzględnić w obliczeniach marginesu wkładu.
W poniższym przykładzie dla każdego produktu przedstawiono cenę jednostkową i koszt
towarów. Wymagane jest obliczenie marginesu wkładu dla każdego produktu.

Procedura
1. Wybierz wiersze lub kolumny do użycia.
, a następnie kliknij jeden wymiar minus inny wymiar. Na
2. Kliknij ikonę Oblicz
przykład, wybierz Cena jednostkowa - Koszt towarów.
3. Aby zmienić nazwę nowego wiersza lub nowej kolumny, która zawiera obliczenie,
wyróżnij ją i wpisz Margines wkładu.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.
4. Aby sprawdzić, które produkty tworzą największy wkład, kliknij nagłówek Margines
wkładu, a następnie kliknij opcję Sortuj.
5. Określ, czy chcesz sortować według wartości, czy według etykiet, a następnie kliknij
opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
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Zmiana sposobu wyświetlania sum dla miar
W produkcie IBM Cognos Insight istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania
podsumowań lub sum dla miar.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę miary albo kliknij nagłówek miary, którą
zamierzasz zmienić.
2. Kliknij opcję Zwijaj i wybierz typ zwijania:
v Podsumowanie, aby wyświetlić sumę dla elementów, które tworzą miarę
v Średnia, aby wyświetlić wartość średnią elementów, które tworzą miarę
v Minimum, aby wyświetlić wartość minimum elementów, które tworzą miarę
v Maksimum, aby wyświetlić wartość maksimum elementów, które tworzą miarę
v Liczba, aby wyświetlić liczbę elementów, które tworzą miarę, z wykluczeniem
wartości null
3. Kliknij opcję Pokaż wartości jako, a następnie kliknij format wartości.

Tworzenie obliczeń dla zestawień czasu
Zestawienie czasu w programie IBM Cognos Insight podsumowuje dane w danym zakresie
dat w odniesieniu do konkretnej daty. Na przykład, obliczenie wartości od początku roku
stanowi zestawienie czasu.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar w tabeli przestawnej, a następnie kliknij
opcję Zestawienia czasu.

2.

3.
4.
5.

Wskazówka: Jeśli w tabeli przestawnej nie ma wymiaru czasu, można utworzyć lub
edytować obliczenie dla zestawienia czasu, klikając prawym przyciskiem myszy wymiar
. Nazwa
czasu w panelu treści, komendę Edytuj, a następnie ikonę Zestawienia czasu
wymiaru czasu będzie zgodna z nazwą użytą w źródle danych. Na przykład, jeśli dane
stanowił arkusz kalkulacyjny z kolumną o nazwie Data, wówczas wymiar czasu
utworzony przez program Cognos Insight w czasie importu będzie miał nazwę Data.
Wybierz datę odniesienia. Zakres dat wybrany w kolejnym kroku będzie ustalany
względem daty odniesienia wybranej w tym kroku. Na przykład, po wybraniu 21
października 2011 r. jako daty odniesienia oraz zakresu dat Od początku tygodnia, w
tabeli przestawnej nastąpi podsumowanie danych dla tygodnia od 21 października do tej
daty.
Wybierz zakres dat.
Aby edytować zestawienie czasu, kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar czasu w
tabeli przestawnej, a następnie kliknij opcję Zestawienia czasu.
Aby odświeżyć wszystkie zestawienia czasu w obszarze roboczym ustalone względem
dzisiejszej daty, kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar czasu w tabeli przestawnej, a
następnie kliknij opcję Odśwież zestawienia czasu.

Edytowanie wszystkich obliczeń
Aby wyświetlić i przeprowadzić edycję wszystkich obliczeń zdefiniowanych w obszarze
roboczym IBM Cognos Insight, można przeprowadzić edycję bazowych reguł kostki Cognos
TM1.

O tym zadaniu
Oto przykład reguły kostek:
Rozdział 4. Analizowanie danych
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[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Ta reguła kostki zawiera następujące komponenty:
v Definicję obszaru: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Kwalifikator liścia: N:
v Formułę: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Terminator: ;
Ta reguła kostki określa, że jeśli kostka korzysta z jakichkolwiek wartości z elementu „Koszt
zakupu” w wymiarze „Miary zysków”, wówczas zamiast zwracania tej wartości obszar
roboczy zwróci iloczyn odpowiedniej wartości „Ilość zakupiona w kg” i „Cena za kg” na
poziomie liścia lub na poziomie najniższym.

Procedura
1. Kliknij ikonę działań widgetu
i kliknij opcję Ustaw reguły kostek.
2. Dokonaj wymaganych zmian w regułach kostek, a następnie kliknij opcję OK.

Co dalej
Więcej informacji na temat reguł dot. kostek zawierają następujące tematy z dokumentacji
dotyczącej reguł aplikacji TM1:
v Przegląd reguł kostek
v Komponenty reguł
v Sposób działania reguł
Dostęp do tego dokumentu dla posiadanego produktu i jego wersji można uzyskać w Centrum
wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Pojęcia pokrewne:
“Przykład: porównanie dwóch elementów przy użyciu reguł”
Reguły w programie IBM Cognos Insight umożliwiają obliczanie wartości komórek przy
użyciu funkcji, działań na liczbach, wyrażeń warunkowych i odwołań między kostkami.

Przykład: porównanie dwóch elementów przy użyciu reguł
Reguły w programie IBM Cognos Insight umożliwiają obliczanie wartości komórek przy
użyciu funkcji, działań na liczbach, wyrażeń warunkowych i odwołań między kostkami.
Gdy użytkownik korzysta z opcji Oblicz w programie IBM Cognos Insight, reguły
wykonujące żądanie porównania są generowane automatycznie. Można kliknąć komendę
Ustaw reguły kostek po wybraniu ikony działań widgetu
reguły.

, aby przeglądać lub edytować

Jeśli użytkownik wybierze dwa elementy i użyje komendy Porównaj, dostępnej po
naciśnięciu ikony obliczania Oblicz
wygenerowaną dla niego regułą.
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, każdy element zostanie oceniony zgodnie z

Pojawi się nowy wiersz lub nowa kolumna zawierająca zielone kółko oznaczające wynik
znakomity

lub wynik o 10 procent większy niż oczekiwano, żółty romb oznaczający

oraz czerwony kwadrat oznaczający wynik słaby
wynik średni
niższy niż oczekiwano.

lub o 10 procent

Poniższa reguła definiuje warunki dla wyników znakomitych, średnich i słabych:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Instrukcja reguły określa, że dla elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue w wymiarze Measures, jeśli wartość Forecast Revenue jest mniejsza niż 90%
wartości Actual Revenue, to wartość elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue wynosi -1. Jeśli wartość Forecast Revenue jest większa niż 110% wartości
Actual Revenue, to wartość elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
wynosi 1. W przeciwnym razie wartość elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue wynosi 0.
W tym przypadku wartość -1 elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenuepowoduje wyświetlenie zielonego kółka. Wartość 1 elementu Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue powoduje wyświetlenie czerwonego kwadratu. Wartość 0
elementu Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenuepowoduje wyświetlenie
żółtego rombu.
Można zmodyfikować instrukcję reguły, aby zmienić progi decydujące o wyświetlaniu
wskaźników wizualnych. Na przykład, jeśli zielone kółko ma być wyświetlane, gdy Actual
Revenue przekracza Forecast Revenue o 20%, a czerwony kwadrat — gdy Actual
Revenue spadnie o więcej niż 20% poniżej Forecast Revenue, należałoby zmodyfikować
instrukcję w następujący sposób:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Pełny opis reguł wraz z obszernym przykładem tworzenia złożonej aplikacji zawierającej
reguły można znaleźć w dokumentacji dotyczącej reguł aplikacji TM1. Opisy wszystkich
funkcji, jakie można stosować w regułach, zawiera dokumentacja TM1 — Skorowidz. Dostęp
do tych dokumentów można uzyskać w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Zadania pokrewne:
“Edytowanie wszystkich obliczeń” na stronie 71
Aby wyświetlić i przeprowadzić edycję wszystkich obliczeń zdefiniowanych w obszarze
roboczym IBM Cognos Insight, można przeprowadzić edycję bazowych reguł kostki Cognos
TM1.

Rozdział 4. Analizowanie danych
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Wyświetlanie wartości w postaci procentów
Domyślnie w programie IBM Cognos Insight miary są wyświetlane jako wartości rzeczywiste
z bazy danych. Teraz istnieje możliwość porównania względnego wkładu każdej wartości
poprzez wyświetlanie wartości jako odsetka sumy.

Procedura
Aby wyświetlić wartości komórek jako odsetek sumy, kliknij komórkę prawym przyciskiem
myszy, kliknij opcję Pokaż wartość jako, a następnie wybierz opcję. Komórki wyświetlające
wartość procentową są zacieniowane. Cieniowanie oznacza, że wartości w komórkach zostały
obliczone (w odróżnieniu od wartości reprezentujących elementy w wymiarze).

Rozmieszczanie danych
Opcje rozmieszczania danych predefiniowane w programie IBM Cognos Insight umożliwiają
dystrybucję danych liczbowych do komórek tabeli przestawnej. Na przykład: zastosować
funkcję rozmieszczania danych, aby równo rozłożyć wartości w danym zakresie komórek lub
zwiększać wszystkie wartości w zakresie komórek o daną wartość procentową.
W operacji rozmieszczania danych wykorzystywane są następujące terminy w celu
identyfikowania elementów danych w hierarchii:
Liść lub liście
Elementy danych liści to najniższe w hierarchii podrzędne elementy danych. Na
przykład, jeśli hierarchia danych zawiera poziom Rok, poziom Miesiąc oraz poziom
Dzień, a poziom dzień nie zawiera podrzędnych elementów danych, wówczas Dzień
jest liściem.
Konsolidacja
Konsolidacja jest nadrzędnym elementem danych. Na przykład, jeśli hierarchia
danych zawiera poziom Rok, poziom Miesiąc oraz poziom Dzień, a poziom dzień
nie zawiera podrzędnych elementów danych, wówczas Rok i Miesiąc są
konsolidacjami.
Przylegające
Komórki przylegające to komórki, które znajdują się obok siebie lub stykają się ze
sobą w wierszu lub kolumnie. Na przykład komórki przylegające w tabeli
przestawnej, która przedstawia lata, to komórki 2011, 2012 i 2013. Komórki
nieprzylegające to: 2011 i 2013.
Istnieje kilka typów rozmieszczenia danych, a każdy typ jest dostępny w różnych sytuacjach i
zapewnia różne korzyści. W poniższej tabeli wyjaśniono różnice.
Tabela 4. Porównanie metod rozmieszczania danych
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Metoda rozmieszczania
danych

Zaznaczenia, w których
dostępna jest ta metoda

Względne proporcjonalne

Pojedyncza komórka, która
zawiera nadrzędny element
danych

Stosuje proporcje z podrzędnych
elementów danych jednego
elementu nadrzędnego do
podrzędnych elementów danych
innego elementu nadrzędnego.

Zrównanie liści

Pojedyncza komórka, która
zawiera nadrzędny element
danych

Dystrybuuje dane po równo w
najniższych podrzędnych
elementach danych dla nadrzędnego
elementu danych.
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Jakie funkcje ma ta metoda

Tabela 4. Porównanie metod rozmieszczania danych (kontynuacja)
Metoda rozmieszczania
danych

Zaznaczenia, w których
dostępna jest ta metoda

Rozmieszczenie
równomierne

Pojedyncza komórka, która
zawiera nadrzędny element
danych

Jakie funkcje ma ta metoda
Dystrybuuje dane po równo w
bezpośrednich podrzędnych
elementach danych dla nadrzędnego
elementu danych.

Zakres przylegających
elementów danych na tym
samym poziomie
Powtórz

Pojedyncza komórka

Zastępuje wybrane komórki
wartością, dodaje wartość do
wybranych komórek lub odejmuje
wartość od wybranych komórek.

Zakres przylegających
elementów danych na tym
samym poziomie
Komórki nieprzylegające
Linia prosta

Pojedyncza komórka

Zapełnia zakres komórek
wartościami w równych odstępach
między dwoma punktami
końcowymi.

Zakres przylegających
elementów danych na tym
samym poziomie
Wzrost %

Pojedyncza komórka

Sekwencyjne zwiększanie wartości
w zakresie, o wartość procentową
wzrostu.

Zakres przylegających
elementów danych na tym
samym poziomie
Powtórz liście

Zastępuje dane w najniższych
podrzędnych elementach danych dla
nadrzędnego elementu danych.

Pojedyncza komórka, która
zawiera nadrzędny element
danych

Po wpisaniu wartości do komórki skonsolidowanej, której podrzędne elementy danych nie
zawierają wartości, dostępne są trzy typy rozmieszczania danych: Względne proporcjonalne,
Zrównanie liści i Powtórz liście. Na przykład użytkownik dodał element do tabeli
przestawnej, co spowodowało utworzenie pustej kolumny z komórką sumy. Gdy do komórki
w kolumnie sumy zostanie wpisana wartość, pojawi się okno dialogowe Rozmieszczenie
danych, a użytkownik będzie mógł wybrać rozmieszczenie danych do komórek podrzędnych
przy użyciu metody Rozmieszczanie proporcjonalne lub Zrównanie liści.

Rozmieszczanie danych przy użyciu proporcji względnej
W programie IBM Cognos Insight metoda proporcjonalnego rozmieszczania względnego
umożliwia rozmieszczanie wartości do liści (elementów podrzędnych) konsolidacji
proporcjonalnie do liści komórki referencyjnej. Komórka referencyjna może znajdować się w
kostce, z której zainicjowano rozmieszczanie, lub w osobnej kostce. Jednak komórka
referencyjna musi mieć te same konsolidacje, co komórka, z której zainicjowano
rozmieszczanie.
Poniższy przykład ilustruje rozmieszczanie względne proporcjonalne, w którym komórka
początkowa i komórka referencyjna znajdują się w tej samej kostce.
Tabela 5. Tabela przestawna, która ilustruje rozmieszczanie względne proporcjonalne
Kraj lub region

Kwartał 1

Sty

Lut

Mar

Argentyna

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0
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Tabela 5. Tabela przestawna, która ilustruje rozmieszczanie względne
proporcjonalne (kontynuacja)
Kraj lub region

Kwartał 1

Sty

Lut

Mar

Brazylia

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Dania

0

0

0

0

Poprzedni przykład przedstawia pojedynczą skonsolidowaną wartość 100 w komórce na
przecięciu elementów 1 kwartał i Brazylia. Liście elementu 1 kwartał to: Sty, Lut i Mar. W
tym przykładzie następujące warunki są spełnione.
v Sty zawiera wartość 10, czyli 10% wartości 100.
v Lut zawiera wartość 20, czyli 20% wartości 100.
v Mar zawiera wartość 70, czyli 70% wartości 100.
Jeśli rozmieszczanie względne proporcjonalne zostanie zainicjowane z przecięcia elementów
1 kwartał i Argentyna, a podczas rozmieszczania wartości 400 zostanie wybrana Akcja
aktualizowania o wartości Zastąp, wówczas liście 1 kwartał, Argentyna zostaną zapełnione
proporcjonalnie do liści 1 kwartał, Brazylia:
v Sty zawiera wartość 40, czyli 10% wartości 400.
v Lut zawiera wartość 80, czyli 20% wartości 400.
v Mar zawiera wartość 280, czyli 70% wartości 400.

Procedura
1. Wybierz komórkę skonsolidowaną, z której ma być inicjowane rozmieszczanie danych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Rozmieszczenie względne proporcjonalne.
3. Z listy Kostka wybierz kostkę, w której znajduje się komórka referencyjna.
4. W razie potrzeby kliknij dowolny z przycisków w sekcji Wymiar, aby wybrać inny
element wymiaru identyfikujący komórkę referencyjną.
Po kliknięciu przycisku Wymiar nastąpi otwarcie Edytora podzbiorów i zostaną
wyświetlone wszystkie elementy wymiaru. Następnie można wybrać pojedynczy element
i kliknąć przycisk OK.
Na przykład kliknij konto 1, wybierz inny element w edytorze podzbiorów, a następnie
kliknij przycisk OK.

5.

6.
7.
8.

Uwaga: Przyciski z sekcji Wymiar są niedostępne dla skonsolidowanych elementów,
ponieważ komórka, z której inicjowane jest rozmieszczanie, oraz komórka referencyjna,
muszą mieć wspólne elementy skonsolidowane.
Kliknij przycisk Wybierz.
Do pola Komórka referencyjna w oknie dialogowym Rozmieszczenie względne
proporcjonalne zostanie wprowadzona wybrana komórka.
Do pola Wartość wprowadź wartość do rozmieszczenia.
Wybierz Działanie aktualizacji.
Kliknij opcję Zastosuj.

Równomierne rozmieszczanie danych w liściach komórki
W programie IBM Cognos Insight można użyć metody Zrównanie liści w celu
rozmieszczenia określonej wartości po równo we wszystkich liściach skonsolidowanej
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komórki. W przypadku tej metody możliwe jest rozłożenie wartości do wszystkich liści
konsolidacji albo tylko do tych liści, które zawierają już wartości niezerowe.
Na przykład przyjmijmy, że istnieje kilka liści komórki Rok, Argentyna z wartościami
zerowymi. Jeżeli metoda Zrównanie liści zostanie zastosowana w celu rozłożenia wartości
1200 do wszystkich liści komórki Rok, Argentyna, rezultat będzie następujący.
Tabela 6. Tabela przestawna ilustruje metodę rozmieszczania Zrównanie liści z pojedynczej
konsolidacji
Kraj lub
region

Rok

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

Argentyna

1200

300

300

300

300

Belgia

0

0

0

0

0

Brazylia

0

0

0

0

0

Jeżeli metoda Zrównanie liści zostanie zainicjowana z komórki określonej przez więcej niż
jeden skonsolidowany element, określona wartość zostanie rozłożona do wszystkich liści
powiązanych z tą komórką. Przyjmijmy, na przykład, że wybrana komórka jest określona
przez dwa elementy skonsolidowane: Rok oraz Seria S Sedan.
Jeśli rozmieszczenie Zrównanie liści zostanie zainicjowane z przecięcia kolumn Rok, Seria S
Sedan, określona wartość zostanie rozłożona do wszystkich komórek określonych przez liście
elementu Rok i liście elementu Seria S Sedan. Na przykład, jeśli metoda Zrównanie liści
zostanie zastosowana w celu rozmieszczenia wartości 1200 do wszystkich liści przecięcia
elementów Rok, Seria S Sedan, wynik będzie taki, jak przedstawiony poniżej.
Tabela 7. Tabela przestawna, która ilustruje metodę rozmieszczania Zrównanie liści z
przecięcia dwóch konsolidacji
Typ
samochodu

Rok

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

Seria S Sedan

1200

300

300

300

300

Seria S 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Seria S 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Seria S 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Jeśli metoda Zrównanie liści zostanie zainicjowana z komórki określonej przez wiele
elementów skonsolidowanych, wymagania dotyczące pamięci RAM kostki mogą znacznie
wzrosnąć. Aby rozwiązać ten problem, system generuje ostrzeżenie, gdy liczba komórek
objętych metodą Zrównanie liści przekracza 10 000. Jeżeli uwzględnionych zostanie więcej
niż milion komórek, operacja rozmieszczania nie zostanie wykonana.

Procedura
1. Wybierz komórkę skonsolidowaną, z której ma być inicjowane rozmieszczanie danych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Zrównanie liści.
3. Do pola Wartość wprowadź wartość, jaką zamierzasz rozmieścić.
4. Wybierz opcję Zastosuj do.
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Opcja

Opis

Zapełnione komórki liścia

Określona wartość zostanie rozłożona tylko do
komórek-liści zawierających aktualnie wartości
niezerowe.

Wszystkie komórki liści

Określona wartość zostanie rozłożona do
wszystkich komórek-liści niezależnie od ich
aktualnej wartości.

5. Wybierz Działanie aktualizacji.
6. Kliknij opcję Zastosuj.

Równomierne rozmieszczanie danych w komórkach
W programie IBM Cognos Insight metoda rozmieszczania równomiernego umożliwia
rozmieszczenie określonej wartości w wybranych komórkach.
Przykład w poniższej tabeli przestawnej wybrano zakres 12 komórek, na co wskazuje
kursywa i gwiazdki (*).
Tabela 8. Wybrana jest tabela przestawna z zakresem komórek
Kraj lub region

Kwartał 1

Sty

Lut

Mar

Argentyna

300

25*

75*

65*

Belgia

0

45*

85*

55*

Brazylia

0

35*

55*

75*

Kanada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Dania

0

0

0

0

W przypadku równomiernego rozmieszczenia wartości 60 do tych komórek i wybrania
działania aktualizacji Dodaj, ta wartość zostanie równo rozmieszczona w zakresie oraz
dodana do istniejących wartości komórek. W rezultacie każda komórka zostanie zwiększona o
5 (60/12=5), co przedstawia poniższy przykład.
Tabela 9. Tabela przestawna, w której zastosowano rozmieszczenie równomierne
Kraj lub region

Kwartał 1

Sty

Lut

Mar

Argentyna

300

30

80

70

Belgia

0

50

90

60

Brazylia

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Dania

0

0

0

0

Procedura
1. Wybierz komórkę lub zakres komórek, z którego ma być inicjowane rozmieszczanie
danych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Rozmieszczenie równomierne.
3. Do pola Wartość wprowadź wartość przeznaczoną do rozmieszczenia.
4. W razie potrzeby wybierz opcje Rozszerz, aby określić kierunki rozmieszczania danych.
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5. Wybierz Działanie aktualizacji.
6. Kliknij opcję Zastosuj.
Wprowadzona wartość zostanie rozmieszczona równomiernie w określonych kierunkach
lub w wybranym zakresie komórek.
Jeśli metoda rozmieszczania równomiernego zostanie zastosowana względem
pojedynczej skonsolidowanej komórki bez określania kierunku dla operacji
rozmieszczania, wówczas rozmieszczana wartość zostanie rozłożona proporcjonalnie we
wszystkich liściach komórki skonsolidowanej.

Powtarzanie danych w komórkach
W produkcie IBM Cognos Insight można zastosować metodę Powtórz w celu powtarzania
określonej wartości w komórkach wybranych w tabeli przestawnej.
W poniższym przykładzie rozmieszczanie danych rozpoczyna się w komórce na przecięciu
Lut i Brazylia, a wartość 25 jest powtarzana w prawo i w dół.
Tabela 10. Tabela przestawna, która ilustruje metodę Powtórz
Kraj lub region

Kwartał 1

Sty

Lut

Mar

Argentyna

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0

Brazylia

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Dania

50

0

25

25

Metoda Powtórz — w przeciwieństwie do innych metod rozmieszczania — jest dostępna
również po wybraniu komórek, które ze sobą nie sąsiadują. Na przykład, jeśli na poprzednim
rysunku wybierzemy komórkę na przecięciu Chile i Lut, a także komórkę na przecięciu
Brazylia i Mar, nadal możliwe będzie zastosowanie metody rozmieszczania Powtórz
względem tych komórek.

Procedura
1. Wybierz komórkę lub zakres komórek, z którego ma być inicjowane rozmieszczanie
danych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Powtórz.
3. Do pola Wartość wprowadź wartość, jaką zamierzasz powtórzyć.
4. W razie potrzeby wybierz opcje Rozszerz, aby określić kierunki rozmieszczania danych.
5. Wybierz Działanie aktualizacji.
6. Kliknij opcję Zastosuj.
Wprowadzona wartość zostanie powtórzona w określonych kierunkach lub w wybranym
zakresie komórek.
Jeśli metoda rozmieszczania Powtórz zostanie zastosowana względem pojedynczej
skonsolidowanej komórki bez określania kierunku dla operacji rozmieszczania,
rozmieszczana wartość zostanie rozłożona proporcjonalnie we wszystkich liściach
komórki skonsolidowanej.

Rozdział 4. Analizowanie danych

79

Zapełnianie komórek zakresem wartości
W programie IBM Cognos Insight można użyć metody linii prostej w celu zapełniania
komórek poprzez interpolację liniową między dwoma określonymi punktami końcowymi.
Na przykład poniższa tabela przestawna przedstawia efekt rozmieszczania według metody
Linia prosta w zakresie sześciu komórek z punktami końcowymi 100 i 200.
Tabela 11. Tabela przestawna, która ilustruje rozmieszczanie metodą linia prosta
Kraj lub
region

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Argentyna

100

120

140

160

180

200

Belgia

0

0

0

0

0

0

Brazylia

0

0

0

0

0

0

Kanada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Dania

0

0

0

0

0

0

Przy wartości początkowej 100 i wartości końcowej 200 metoda rozmieszczania Linia prosta
powoduje zapełnienie objętych komórek wartościami w równych odstępach między punktami
końcowymi.

Procedura
1. Wybierz komórkę lub zakres komórek, z którego ma być inicjowane rozmieszczanie
danych.

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

Zapamiętaj: Rozmieszczanie metodą Linia prosta można zastosować tylko w
pojedynczym wierszu lub kolumnie, nie w zakresach prostokątnych.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Linia prosta.
Do pola Wartość początkowa wprowadź wartość początkową dla rozmieszczenia.
Do pola Wartość końcowa wprowadź wartość końcową dla rozmieszczenia.
W razie potrzeby wybierz opcję Rozszerzanie, aby określić kierunki rozmieszczenia
danych — w lewo i w prawo w wierszach, albo w górę i w dół w kolumnach.
Wybierz Działanie aktualizacji.
Kliknij opcję Zastosuj.
Dane zostaną rozmieszczone w linii prostej w określonych kierunkach lub w wybranym
zakresie komórek.

Rozmieszczanie danych przy użyciu wzrostu procentowego
W IBM Cognos Insight można stosować metodę wzrostu procentowego w celu stopniowego
zwiększania wszystkich wartości w zakresie o określony procent, począwszy od komórki
początkowej.
Na przykład poniższy widok przedstawia wynik zastosowania metody wzrostu procentowego
względem zakresu sześciu komórek, w którym wartością początkową jest 100, a wartością
procentową wzrostu 10%. W tym przykładzie wykorzystano działanie Zastąp dane.
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Tabela 12. Tabela przestawna, która przedstawia rozmieszczenie wzrostu procentowego
Kraj lub
region

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Argentyna

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazylia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość początkowa 100 jest wyświetlana w komórce określonej jako Sty, Argentyna.
Zastosowanie wartości procentowej wzrostu 10% do wartości 100 daje wynik 110, czyli
wartość w komórce Lut, Argentyna. Zastosowanie wartości procentowej wzrostu 10% do
wartości 110 daje wynik 121, czyli wartość w komórce Mar, Argentyna.

Procedura
1. Wybierz komórkę lub zakres komórek, z którego ma być inicjowane rozmieszczanie
danych.
Zapamiętaj: Rozmieszczanie Wzrost % można zastosować tylko w pojedynczym
wierszu lub kolumnie, nie w zakresach prostokątnych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Wzrost %.
3. Do pola Wartość początkowa wprowadź wartość początkową dla rozmieszczenia.
4. Do pola Wzrost % wprowadź procent wzrostu dla rozmieszczenia
5. W razie potrzeby wybierz opcję Rozszerzanie, aby określić kierunek rozmieszczenia
danych — w lewo i w prawo w wierszach, albo w górę i w dół w kolumnach.
6. Wybierz Działanie aktualizacji.
7. Kliknij opcję Zastosuj.
Wartość procentowa wzrostu zostanie zastosowana w określonych kierunkach lub w
wybranych zakresach komórek.

Rozmieszczanie danych przy użyciu metody Powtórz liście
W programie IBM Cognos Insight można użyć metody Powtórz liście w celu skopiowania
wartości do liści (elementów podrzędnych) konsolidacji. W przypadku tej metody możliwe
jest skopiowanie wartości do wszystkich liści konsolidacji albo tylko do tych liści, które
zawierają już wartości niezerowe.
Na przykład w Tabela 13 istnieje kilka liści komórki Rok, Argentyna z wartościami.
Zastosowanie metody powtarzania liści do skopiowania wartości 400 w liściach komórki
Rok, Argentyna wypełnionych już wartościami niezerowymi spowoduje skopiowanie
wartości 400 do wszystkich liści, które zawierają wartości niezerowe.
Tabela 13. Tabela przestawna ilustruje metodę rozmieszczania Powtórz liście z pojedynczej
konsolidacji
Kraj lub
region

Rok

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

Argentyna

1200

400

400

400

400

Belgia

0

0

0

0

0
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Tabela 13. Tabela przestawna ilustruje metodę rozmieszczania Powtórz liście z pojedynczej
konsolidacji (kontynuacja)
Kraj lub
region

Rok

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

Brazylia

0

0

0

0

0

Jeżeli metoda Powtórz liście zostanie zainicjowana z komórki określonej przez więcej niż
jeden skonsolidowany element, określona wartość zostanie skopiowana do wszystkich liści
powiązanych z tą komórką. Na przykład w Tabela 14 wybrana komórka jest określona przez
dwa elementy skonsolidowane: Rok oraz Seria S Sedan.
Jeśli rozmieszczenie Powtórz liście zostanie zainicjowane z komórki skonsolidowanej w
elementach Rok i Seria S Sedan, określona wartość zostanie skopiowana do wszystkich
komórek określonych przez liście elementu Rok i liście elementu Seria S Sedan. Na przykład,
jeżeli opcja Powtórz liście zostanie zastosowana w celu skopiowania wartości 25 do
wszystkich liści podświetlonej komórki, wynik będzie następujący.
Tabela 14. Tabela przestawna, która ilustruje metodę rozmieszczania Zrównanie liści z
przecięcia dwóch konsolidacji
Typ
samochodu

Rok

Kw1

Kw2

Kw3

Kw4

Seria S Sedan

1200

25

25

25

25

Seria S 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

Seria S 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

Seria S 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Jeśli metoda Powtórz liście zostanie zainicjowana z komórki określonej przez wiele
elementów skonsolidowanych, wymagania dotyczące pamięci RAM kostki mogą znacznie
wzrosnąć. Aby rozwiązać ten problem, system generuje ostrzeżenie, gdy liczba komórek
objętych metodą Powtórz liście przekracza 10 000. Jeżeli uwzględnionych zostanie więcej
niż milion komórek, operacja rozmieszczania nie zostanie wykonana.

Procedura
1. Wybierz komórkę skonsolidowaną, z której ma być inicjowane rozmieszczanie danych.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij kolejno opcje
Rozmieszczenie danych > Powtórz liście.
3. Do pola Wartość wprowadź wartość, jaką zamierzasz powtórzyć.
4. Wybierz opcję z pola Zastosuj do.
Opcja

Opis

Zapełnione komórki liścia

Określona wartość zostanie skopiowana tylko do
komórek-liści zawierających aktualnie wartości
niezerowe.

Wszystkie komórki liści

Określona wartość zostanie skopiowana do
wszystkich komórek-liści niezależnie od ich
aktualnej wartości.

5. Wybierz Działanie aktualizacji.
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6. Kliknij opcję Zastosuj.

Dopasowanie danych na wykresie
Dopasowanie wykresów w programie IBM Cognos Insight umożliwia zmianę danych na
wykresie, a nie jedynie w tabelach przestawnych.

O tym zadaniu
Przeciąganie krawędzi słupków i kolumn na wykresach Cognos Insight pozwala dostosować
wartości na wykresach słupkowych i kolumnowych.
Na przykład, po utworzeniu tabeli przestawnej i wykresu kolumnowego, reprezentującego
roczny budżet na podróże, można zastosować komendę Wstrzymaj dla wartości łącznej i
dowolnych wartości z zestawu, a następnie przeciągnąć kolumny na wykresie, co pomoże
podjąć decyzję o ewentualnym ulokowaniu pozostałego budżetu. Jeśli wartość łączna jest
wstrzymana i jedna z wartości zostanie zwiększona, pozostałe wartości będą zmniejszone.
Dzięki temu możliwe jest zwizualizowanie wartości z uwzględnieniem relacji pomiędzy nimi.

Procedura
1. Ustaw kursor w górnej części kolumny lub na końcu wiersza, aby je dostosować. Zostanie
wyświetlony uchwyt.
2. Przeciągnij uchwyt, aby dopasować dane. Zostanie wyświetlone okno zawierające pole
tekstowe i suwak. W polu tekstowym można wpisać nową wartość lub można ją ustawić
za pomocą suwaka.
Pojęcia pokrewne:
“Wykresy” na stronie 89
Wykresy prezentują porównania, relacje i trendy. Na wykresach liczby są wyróżnione i
wyraźnie widoczne. Aby wybrać odpowiedni typ wykresu w programie IBM Cognos Insight,
najpierw należy określić, co wykres ma prezentować, a następnie należy wybrać najbardziej
odpowiedni wykres, który spełni ten cel. Na przykład trendy można prezentować na wykresie
liniowym.

Unieruchamianie wierszy lub kolumn
Podczas przewijania dużego zestawu danych w IBM Cognos Insight można unieruchomić
wiersze albo kolumny, aby nie utracić widoku nagłówków lub innych istotnych danych.

Procedura
1. Kliknij komórkę w miejscu, w którym zamierzasz unieruchomić wiersze lub kolumny.
2. Kliknij ikonę działania widgetu

i kliknij opcję Unieruchom panele.

Ukrywanie wierszy lub kolumn
W programie IBM Cognos Insight niepotrzebne wiersze lub kolumny można ukryć. Na
przykład po utworzeniu obliczenia można ukryć wiersze lub kolumny używane w obliczeniu,
ale niepotrzebne w obszarze roboczym.

Procedura
Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub większą liczbę wierszy albo kolumn, a
następnie kliknij opcję Ukryj. Aby pokazać ukryte pozycje, kliknij prawym przyciskiem
myszy wiersz lub kolumnę, a następnie kliknij opcję Pokaż wszystkie ukryte.
Rozdział 4. Analizowanie danych
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Pomijanie pustych wierszy lub kolumn
W programie IBM Cognos Insight można ukryć cały wiersz lub całą kolumnę zawierającą
puste komórki. Ta funkcja jest użyteczna przy dodawaniu wykresów, ponieważ uwzględnienie
pustych komórek mogłoby zaburzyć wyniki.

Zanim rozpoczniesz
Musi istnieć pusty wiersz lub pusta kolumna.

Procedura
Kliknij ikonę Pomijaj puste komórki
, a następnie kliknij opcję Wiersze lub
Kolumny.
Należy zauważyć, że zera nie są pomijane, gdy używana jest ta komenda, ponieważ zera są
wartościami.
Informacje na temat zmiany wartości domyślnych w kostce zawiera temat dotyczący funkcji
UNDEFVALS w dokumentacji TM1 — Skorowidz. Dostęp do tego dokumentu dla
posiadanego produktu i jego wersji można uzyskać w Centrum wiedzy IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Tworzenie stylów warunkowych
Style warunkowe można stosować względem tabeli przestawnej w obszarze roboczym IBM
Cognos Insight, aby identyfikować komórki zawierające wartości z konkretnego zakresu albo
komórki zawierające konkretny łańcuch znaków.

O tym zadaniu
Na przykład wymagane jest automatyczne wyróżnienie na zielono tych działów organizacji,
które zmieściły się w wyznaczonych budżetach, i wyróżnienie na czerwono tych działów,
które przekroczyły budżety. Korzystając ze stylów warunkowych, możliwe jest oznaczanie
informacji w raportach kodami barwnymi, co ułatwia znajdowanie obszarów wymagających
uwagi.
Możliwe jest tworzenie następujących typów stylów warunkowych:
Zakres liczbowy
Wyróżnia dane liczbowe, takie jak przychody i straty.
Łańcuch
Wyróżnia konkretne pozycje alfanumeryczne w obszarze roboczym. Na przykład
można wyróżnić wszystkie wystąpienia określonego słowa, np. Sprzęt, lub frazy, np.
Wynajem lub Programy narzędziowe. Kryteria łańcuchowe rozróżniają wielkości
liter.
Jeśli spełnionych jest wiele warunków łańcuchowych, wówczas stosowany jest tylko
pierwszy styl warunkowy.

Procedura
1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
v W celu utworzenia warunku dla pojedynczego wymiaru kliknij nagłówek wiersza lub
kolumny, który reprezentuje wymiar. Na przykład w celu utworzenia warunku dla
wymiaru Data kliknij nagłówek kolumny Data.
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v Aby utworzyć warunek dla więcej niż jednego wymiaru, kliknij przecięcie wymiarów
w tabeli przestawnej. Na przykład, aby utworzyć warunek dla Przychodu, Daty i Linii
produktów, kliknij komórkę tabeli przestawnej, w której te trzy wymiary się
przecinają, np. przecięcie w Przychód, 2004 i Sprzęt golfowy.
2. Kliknij ikonę Style warunkowe

, a następnie kliknij opcję Styl warunkowy.

, kliknij opcję Nowy styl warunkowy, a następnie wybierz
3. Kliknij ikonę Dodaj
wymiar lub miarę, dla którego/której zamierzasz zdefiniować warunek. W przypadku
wyboru miary należy przejść do kolejnego kroku. W przypadku wyboru wymiaru należy
przejść do kroku 10.

4.
5.

6.

7.
8.

Wskazówka: Można także utworzyć nowy styl, wykorzystując styl istniejący — w tym
celu należy kliknąć opcję Użyj istniejącego stylu warunkowego, a następnie wybrać
styl.
W oknie Warunek liczbowy wprowadź nazwę dla stylu do pola Nazwa stylu. Na
przykład: Budżet + lub -.
Do pola Zakres wartości wprowadź pierwszą liczbę zakresu, który zamierzasz
zdefiniować, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz 100 i naciśnij
klawisz Enter. Liczba pojawi się w panelu zakresu, a wiersze stylu pojawią się nad i pod
wierszem z liczbą.
Do pola Zakres wartości wprowadź drugą liczbę zakresu, który zamierzasz
zdefiniować, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz 10 i naciśnij klawisz
Enter. Liczba pojawi się w panelu zakresu.
W razie potrzeby dodaj więcej liczb do panelu zakresu. Na przykład wpisz 0 i naciśnij
klawisz Enter.
W celu zdefiniowania stylów dla wartości powyżej, poniżej i w zdefiniowanym zakresie,
wykonaj jedną z następujących czynności:
v Z listy w kolumnie Styl wybierz predefiniowany styl. Na przykład kliknij Średnio dla
zakresu od 100 do 10 i kliknij opcję Słabo dla zakresu od 10 do 0.

,a
v W celu zdefiniowania stylu niestandardowego kliknij ikonę Edytuj
następnie kliknij przycisk ze znakiem wielokropka (...) . Na przykład przeprowadź
edycję stylu dla zakresu od 100 do 10 w taki sposób, aby wartości należące do tego
zakresu miały niebieskie tło i biały tekst. Następnie przeprowadź edycję stylu dla
zakresu od 10 do 0 w taki sposób, aby wartości należące do tego zakresu miały
fioletowe tło i biały tekst.
9. W razie potrzeby zmień styl dla wartości, które nie należą do utworzonych zakresów.
10. W oknie Warunek łańcuchowy wprowadź nazwę dla stylu do pola Nazwa stylu. Na
przykład wpisz A lub B.
. Nowy styl zostanie wyświetlony w panelu łańcucha.
11. Kliknij ikonę Dodaj
12. W kolumnie Operator kliknij opcję W zbiorze (wprowadź wartości), aby wyświetlić
opcje i wybrać typ warunku do utworzenia. Na przykład wybierz Zawiera.
13. W razie potrzeby dodaj warunki. Na przykład dodaj drugi warunek Zawiera.
14. Do kolumny Wartości wprowadź łańcuch, którego znalezienie spowoduje aktywację
warunku. Na przykład wprowadź literę A dla pierwszego warunku i literę B dla drugiego
warunku.
15. W celu zdefiniowania stylów dla dodanych warunków łańcuchowych wykonaj jedną z
następujących czynności:
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v W kolumnie Styl kliknij opcję (Domyślne) i wybierz predefiniowany styl. Na
przykład kliknij opcję Znakomicie dla warunku, który zawiera literę A i Słabo dla
warunku, który zawiera literę B.
,a
v W celu zdefiniowania stylu niestandardowego kliknij ikonę Edytuj
następnie kliknij przycisk ze znakiem wielokropka (...) . Na przykład przeprowadź
edycję stylu dla warunku, który zawiera literę a, aby zmieniał kolor czcionki na
zielony, a styl dla warunku zawierającego literę b zmień w taki sposób, aby zmieniał
kolor czcionki na czerwony.
16. W razie potrzeby zmień styl dla wartości, które nie spełniają utworzonych warunków.
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Rozdział 5. Projekt obszaru roboczego
W celu tworzenia atrakcyjnych układów danych można dodawać widgety do kanwy w IBM
Cognos Insight.

Dodawanie i usuwanie kart
Karty ułatwiają przeglądanie i organizowanie obszaru roboczego IBM Cognos Insight, który
zawiera znaczną ilość informacji. Na przykład: na jednej karcie można udostępnić przegląd, a
na innej wartości szczegółowe.

Procedura
1. Aby dodać nową kartę, kliknij ikonę Działania
, a następnie opcję Nowa karta.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę i kliknij opcję Zmień nazwę.
Jeśli wymagane jest wprowadzenie znaku ampersand (&) jako części nazwy karty,
wprowadź dwa znaki ampersand. Na przykład: aby nazwać kartę Przychody i wydatki,
wprowadź Przychody i Wydatki.
3. Aby dodać możliwość przechodzenia do karty po naciśnięciu klawisza znaku, który
znajduje się w nazwie karty, dodaj ampersand (&) bezpośrednio przed tym znakiem. Znak
zostanie podkreślony.
Na przykład: jeśli karta otrzyma nazwę &Wydatki, wówczas możliwe będzie użycie
kombinacji klawiszy Alt+W w celu przejścia do karty Wydatki.
4. Aby usunąć kartę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Usuń
tę kartę.

Dodawanie tabel przestawnych
Za pomocą tabeli przestawnej w programie IBM Cognos Insight można wyświetlać wymiary i
wykonywać podstawowe analizy danych. Domyślnie wyświetlany jest również wykres.

O tym zadaniu
To zadanie dotyczy dodawania do obszaru roboczego tabeli przestawnej, która jest oparta na
istniejącej kostce. W celu utworzenia pustej kostki oraz dodania do obszaru roboczego tabeli
przestawnej opartej na pustej kostce w menu Wstaw kliknij opcję Nowa tabela przestawna.
Pusta kostka pojawi się w panelu treści, a tabela przestawna i wykres pojawią się na kanwie.
Więcej informacji na temat modyfikowania zawartości nowej kostki zawiera sekcja “Edycja
wymiarów i miar” na stronie 103.

Procedura
1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Przeciągnij kostkę z panelu treści na kanwę.
v Z menu Wstaw kliknij Tabela przestawna i wykres, a następnie kliknij kostkę, na
podstawie której chcesz utworzyć tabelę przestawną i wykres.
2. Aby wyrównać widget tabeli przestawnej z innym widgetem w obszarze roboczym,
przeciągnij nowy widget, tak aby pojawiły się linie przerywane. Linie przerywane
wskazują miejsce, gdzie można upuścić widget, tak by był on wyrównany względem
pozostałych widgetów.
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Wyświetlanie różnych danych w tabeli przestawnej i na
wykresie
Można użyć dwóch widgetów w IBM Cognos Insight, aby wyświetlić inną perspektywę
danych w tabeli przestawnej, a inną w wykresie opartym na tej samej kostce.

O tym zadaniu
Zmiany danych w jednym widgecie mogą być odzwierciedlane w drugim lub też oba widgety
mogą pozostawać niezależne od siebie. Załóżmy, że na kanwie mamy wykres przedstawiający
produkty z podziałem na lata i tabelę przestawną przedstawiającą produkty z podziałem na
regiony. Jeśli skupimy się na konkretnym regionie i ukryjemy pozostałe regiony w tabeli
przestawnej, na wykresie także będą widoczne produkty z wybranego regionu.

Procedura
1. Przeciągnij kostkę z panelu treści lub wybierz ją z menu podrzędnego Tabela przestawna
i wykres.
Domyślnie dane są wyświetlane zarówno w tabeli przestawnej, jak i na wykresie.
2. Aby ukryć tabelę przestawną, kliknij ikonę Zmień wyświetlanie
kliknij opcję Tabela przestawna.

, a następnie

3. Przeciągnij inną lub tę samą kostkę z panelu treści lub wybierz ją z menu podrzędnego
Tabela przestawna i wykres.
4. Aby ukryć wykres, kliknij ikonę Zmień wyświetlanie zmiany wyświetlania, a następnie
kliknij opcję Wykres.
5. Wybierz wymiary, które mają być widoczne na wykresie i w tabeli przestawnej.
6. Aby utworzyć nową kostkę zawierającą tylko wymiary, które mają być zachowane,
kliknij opcję Utwórz nową kostkę i określ, czy dane mają zostać skopiowane, czy też ma
zostać utworzone odwołanie do danych. Następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie
utworzone odwołanie do danych, zmiany w jednej kostce będą automatycznie
wprowadzane także w drugiej kostce.

Co dalej
Można także utworzyć kopię kostki i usunąć wymiary z kopii. Zmiany wprowadzone w
danych w oryginalnej kostce są odzwierciedlane w kopii i na odwrót.
Zadania pokrewne:
“Udostępnianie lub kopiowanie wymiarów” na stronie 102
Udostępnienie wymiaru IBM Cognos Insight umożliwia odzwierciedlenie w innych kostkach
zmian, jakie zostały wprowadzone w jednej kostce. W rezultacie analiza jest
zsynchronizowana między kostkami oraz w powiązanych z nimi tabelach przestawnych.
Innym rozwiązaniem jest utworzenie kopii wymiaru w obydwu wymiarach.

Dodawanie diagramu przepływu danych
Do obszaru roboczego IBM Cognos Insight można dodać diagram przepływu danych, aby
przedstawić wizualną reprezentację połączeń między kostkami.

Procedura
1. Kliknij opcje Wstaw > Przepływ danych.
2. Przeciągnij kostki z panelu zawartości do diagramu przepływu danych.
3. W diagramie można wykonywać następujące czynności:
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v Zaznaczać i usuwać zaznaczenia następujących opcji: Odsyłacze do reguł, Odsyłacze
do procesów, Reguły lub Dostawcy, aby kontrolować wyświetlanie tych elementów.
v Kontrolować stopień powiększenia za pomocą znaków + oraz v Korzystać z opcji Resetuj układ, aby uporządkować diagram w najbardziej logiczny
sposób.
v Przesuwać kostki do nowych miejsc w diagramie poprzez przeciąganie.
v Kliknąć prawym przyciskiem myszy diagram i wybrać opcję Eksport do pliku, aby
zapisać przepływ danych w postaci pliku .png.
v Grupować elementy poprzez naciśnięcie klawisza CTRL, kliknięcie prawym
przyciskiem myszy i wybranie opcji Grupuj. W celu rozgrupowania elementów należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę i wybrać opcję Rozgrupuj. Nowy diagram
można również utworzyć z danych zgrupowanych.
v W celu usunięcia elementu z diagramu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
element i wybrać opcję Usuń.
v W celu usunięcia elementu z grupy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę i
wybrać opcję Usuń z grupy, a następnie wybrać element do usunięcia.

Wykresy
Wykresy prezentują porównania, relacje i trendy. Na wykresach liczby są wyróżnione i
wyraźnie widoczne. Aby wybrać odpowiedni typ wykresu w programie IBM Cognos Insight,
najpierw należy określić, co wykres ma prezentować, a następnie należy wybrać najbardziej
odpowiedni wykres, który spełni ten cel. Na przykład trendy można prezentować na wykresie
liniowym.
Zadania pokrewne:
“Dopasowanie danych na wykresie” na stronie 83
Dopasowanie wykresów w programie IBM Cognos Insight umożliwia zmianę danych na
wykresie, a nie jedynie w tabelach przestawnych.

Dodawanie wykresów
W programie IBM Cognos Insight wykresy prezentują porównania, relacje i trendy. Stanowią
one wyróżnienie i wyjaśnienie znaczenia liczb.

Procedura
1. Kliknij widget, do którego zamierzasz dodać wykres.
, a następnie kliknij jedną z następujących
2. Kliknij ikonę Zmień wyświetlanie
komend:
v Wykres, aby wyświetlić wykres
v Widok podzielony, a następnie Tabela przestawna na górze lub Wykres na górze,
aby wyświetlić zarówno wykres, jak i tabelę przestawną
3. Jeśli tabela przestawna i wykres zawierają ponad 50 serii i 50 kategorii, przejdź do
następnego zestawu punktów danych, korzystając ze strzałek na wykresie.
, kliknij
Aby ukryć elementy sterujące nawigacji, kliknij ikonę Zmień wykres
Opcje wyświetlania, a następnie kliknij opcję Zawsze ukrywaj element sterujący
stronicowania danych.

Typy wykresów
W programie IBM Cognos Insight istnieje wiele typów wykresów przeznaczonych do
prezentowania danych w sposób znaczący dla użytkowników i odbiorców.
Rozdział 5. Projekt obszaru roboczego
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Aby wybrać odpowiedni typ wykresu, najpierw należy określić, co wykres ma prezentować, a
następnie należy wybrać najbardziej odpowiedni wykres, który spełni ten cel.
Tabela 15. Typy wykresów
Przeznaczenie wykresu

Typ wykresu do użycia

Prezentacja trendów w czasie.

Wykres słupkowy, wykres liniowy,
wykres punktowy

Porównywanie danych.

Wykres słupkowy, wykres
kolumnowy

Prezentacja relacji części do całości oraz wyróżnianie proporcji.

Wykres kołowy

Prezentacja części, które wprowadzają wkład do całości i
porównanie zmian w czasie.

Skumulowany wykres kolumnowy

Prezentacja grup powiązanych danych.

Wykres słupkowy, wykres
kolumnowy

Podkreślenie wielkości zmiany z upływem czasu.

Wykres warstwowy

Prezentacja relacji między dwiema miarami.

Wykres punktowy

Prezentacja relacji między trzema miarami.

Wykres bąbelkowy

Prezentacja trendów w czasie lub porównanie danych między
dwiema miarami.

Wykres złożony

Identyfikowanie wysokich i niskich wartości za pomocą deseni.

Mapa drzewa

Dla typów wykresów można wybierać następujące formaty:
v standardowy
Wykresy standardowe porównują konkretne wartości i reprezentują dyskretne dane, takie
jak dane przeznaczone dla różnych regionów lub pojedynczych pracowników.
v skumulowane
Wykresy skumulowane porównują proporcjonalne wkłady w kategoriach, prezentując
względną wartość, jaką wprowadza każda seria danych do sumy. Najwyższy element
każdego stosu reprezentuje skumulowane sumy dla każdej kategorii.
v 100-procentowy, skumulowany
Wykresy 100-procentowe skumulowane porównują proporcjonalne wkłady we wszystkich
kategoriach, prezentując względne wkłady poszczególnych serii danych do sumy. Ten
format szczególną uwagę zwraca na proporcje. Jeśli istotne są rzeczywiste wartości,
wówczas należy użyć innego formatu.
v trójwymiarowy
Wykresy trójwymiarowe umożliwiają skuteczne graficzne prezentowanie. Jeśli istotne są
rzeczywiste wartości, np. na potrzeby kontroli lub monitorowania, wówczas należy
skorzystać z innego formatu. Zniekształcenie wykresów trójwymiarowych może
spowodować trudności z ich precyzyjnym odczytem.

Wykresy kolumnowe
Wykresy kolumnowe są użyteczne do porównywania danych dyskretnych oraz do
prezentowania trendów zmian w czasie.
Wykresy kolumnowe wykorzystują pionowe znaczniki danych w celu porównywania
poszczególnych wartości.
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Wykresy liniowe
Wykresy liniowe są użyteczne w przypadku prezentowania trendów zmian w czasie, a także
do porównywania wielu serii danych.
Wykresy liniowe prezentują dane w postaci regularnych punktów połączonych liniami.

Wykresy kołowe
Wykresy kołowe są użyteczne do prezentowania proporcji.
Na tych wykresach fragmenty koła prezentują relacje części do całości. W celu podkreślenia
wartości rzeczywistych, należy użyć wykresu innego typu, np. wykresu skumulowanego.
Na wykresie kołowym prezentowana jest jedna seria danych. Jeśli wymagana jest prezentacja
wielu serii danych, wówczas należy użyć 100-procentowego wykresu skumulowanego.

Wykresy słupkowe
Wykresy słupkowe są użyteczne w przypadku prezentowania wielu serii danych.
Wykresy słupkowe wykorzystują poziome znaczniki danych w celu porównywania
poszczególnych wartości.

Wykresy warstwowe
Wykresy warstwowe są użyteczne w przypadku podkreślenia wielkości zmiany w miarę
upływu czasu. Skumulowane wykresy warstwowe są również używane w celu prezentowania
relacji części do całości.
Wykresy warstwowe są podobne do wykresów liniowych, w których obszary pod liniami są
wypełnione kolorami lub deseniami.

Wykresy punktowe
Wykresy punktowe są użyteczne do prezentowania danych ilościowych w sposób wyraźny i
niezakłócony.
Na wykresach punktowych prezentowanych jest wiele punktów danych wzdłuż osi
porządkowej lub nieliczbowej. Wykres punktowy wygląda jak wykres liniowy bez linii.
Widoczne są tylko punkty danych.

Wykresy punktowe
Wykresy punktowe są użyteczne w przypadku przedstawiania relacji między dwiema
miarami.
Na wykresach punktowych stosowane są kolorowe okręgi przedstawiające dwie miary dla
każdego wymiaru. Oś x reprezentuje jedną miarę, zaś oś y drugą.
Na przykład użytkownik tworzy wykres punktowy przedstawiający koszt i przychód wg
produktu. Wykres punktowy składa się z jednego okręgu na każdy produkt. Okręg każdego
produktu jest rysowany na wykresie w oparciu o koszt na osi x oraz przychód na osi y.
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Wykresy bąbelkowe
Wykresy bąbelkowe są użyteczne podczas przedstawiania relacji między trzema miarami.
Na wykresach bąbelkowych stosowane są kolorowe okręgi w różnych rozmiarach
przedstawiające trzy miary dla każdego wymiaru. Oś x reprezentuje jedną miarę, oś y —
drugą, zaś wielkość pęcherzyków reprezentuje trzecią miarę.
Na przykład użytkownik tworzy wykres bąbelkowy przedstawiający koszt, przychód oraz
ilość sprzedaną wg produktu. Wykres bąbelkowy składa się z jednego okręgu na każdy
produkt. Okręg każdego produktu jest rysowany na wykresie w oparciu o koszt na osi x oraz
przychód na osi y. Wielkość okręgu przedstawia sprzedaną ilość tego produktu.

Wykresy złożone
Wykresy złożone są użyteczne, gdy wymagane jest przedstawienie porównania dwóch miar w
czasie.
Wykres złożony zawiera wykres kolumnowy i liniowy — obydwa na tej samej osi x. Wykres
kolumnowy reprezentuje jedną miarę, a wykres liniowy reprezentuje drugą miarę. Domyślnie
pierwsza miara w panelu treści jest reprezentowana przez kolumny, a druga miara jest
reprezentowana przez linię. Jeśli osie y nie mają tego samego zakresu wartości, wówczas oś y
po lewej stronie wykresu przedstawia wartości dla kolumn, a oś y po prawej stronie wykresu
przedstawia wartości dla linii.
Przykład: użytkownik tworzy wykres złożony przedstawiający koszt, przychód oraz ilość
sprzedaną wg produktu. Wykres złożony zawiera kolumny reprezentujące przychód oraz linię,
która reprezentuje ilość sprzedaną. Każdy produkt jest reprezentowany przez kolumnę i punkt
na linii.
Ograniczenie: Przeciąganie kolumn w górę i w dół w celu zmiany wartości na wykresie
złożonym jest niemożliwe. Przeciąganie nie jest obsługiwane w przypadku wykresów
liniowych, dlatego przeciąganie nie jest obsługiwane dla wykresów złożonych.

Mapy drzewa
Mapy drzewa są przydatne w przypadku prezentowania wysokich i niskich wartości za
pomocą deseni.
Kolorowe prostokąty różnych wielkości przedstawiane na mapach drzewa pokazują dwie
miary dla każdego wymiaru. Mapa drzewa przypomina wykres kołowy, z tym że tutaj
wielkość prostokątów jest proporcjonalna do całości określanej wg poszczególnych
elementów.
Na przykład, tworzysz mapę drzewa przedstawiającą przychód i ilość sprzedaną wg linii
produktów i produktu. Mapa drzewa będzie składała się z kilku prostokątów — jeden dla
każdej linii produktów. Każdy prostokąt linii produktów będzie zawierał kilka prostokątów
przypisanych do produktów; wielkość prostokąta będzie proporcjonalna do całości
prezentowanego przychodu dla produktu, natomiast kolor prostokąta będzie określał
sprzedaną ilość.

Zmiana typu wykresu
Aby wybrać odpowiedni typ wykresu w programie IBM Cognos Insight, najpierw należy
określić, co wykres ma prezentować, a następnie należy wybrać najbardziej odpowiedni
wykres, który spełni ten cel. Na przykład trendy można prezentować na wykresie liniowym.
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O tym zadaniu
Aby wybrać typ wykresu, należy zastanowić się nad tym, co będzie przedstawiać wykres.
Różne typy wykresów zwracają uwagę na różne aspekty danych.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, z którym zamierzasz pracować.
, a następnie wybierz typ wykresu.
2. Kliknij ikonę Zmień wykres
3. Opcjonalne: Wybierz format wykresu, np. skumulowany lub trójwymiarowy.
4. Jeśli tabela przestawna i wykres zawierają ponad 50 serii i 50 kategorii, przejdź do
następnego zestawu punktów danych, korzystając ze strzałek na wykresie.
Aby ukryć elementy sterujące nawigacji, kliknij ikonę Zmień wykres, kliknij Opcje
wyświetlania, a następnie kliknij opcję Zawsze ukrywaj element sterujący
stronicowania danych.

Wyświetlanie lub ukrywanie sum na wykresach
Na wykresie w programie IBM Cognos Insight można wyświetlić lub ukryć element
podsumowania.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, z którym zamierzasz pracować.
, a następnie wybierz komendę
2. Aby wyświetlić sumę, kliknij ikonę Zmień wykres
Pokaż podsumowania na wykresach. Aby ukryć sumę, usuń zaznaczenie opcji Pokaż
podsumowania na wykresach.

Tworzenie wykresów przedstawiających dane zagnieżdżone
Jeśli dane w tabeli są zagnieżdżone, dostępne są dodatkowe opcje podczas dodawania
wykresu w programie IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Kliknij widget zawierający wykres, z którym zamierzasz pracować.
2. Zagnieżdżone wiersze i kolumny są domyślnie wyświetlane na odrębnych wykresach.
, a następnie
Aby wyświetlić je na jednym wykresie, kliknij ikonę Zmień wykres
usuń zaznaczenie pozycji Wykresy macierzowe .
Aby wyświetlić jeden wykres dla każdego zagnieżdżonego wiersza lub zagnieżdżonej
kolumny, wybierz opcję Wykresy macierzowe.
Jeśli zagnieżdżonych jest kilka wierszy lub kolumn, na wykresie wyświetlany jest
zewnętrzny wiersz lub kolumna. Załóżmy, że mamy trzy wymiary zagnieżdżone jako
wiersze: Lata, Regiony i Produkty (w tej kolejności). Domyślnie na wykresie wyświetlany
jest wymiar Lata, a zatem dla każdego roku istnieje jeden wykres.
3. Aby ukryć etykietę wierszy zagnieżdżonych, kliknij ikonę Zmień wykres, a następnie
kliknij Opcje wyświetlania i usuń zaznaczenie opcji Pokaż nagłówki wierszy.
4. Aby ukryć etykietę wierszy zagnieżdżonych, kliknij ikonę Zmień wykres, a następnie
kliknij Opcje wyświetlania i usuń zaznaczenie opcji Pokaż nagłówki kolumn.

Używanie tej samej osi dla wszystkich wykresów
Jeśli wykresy w programie IBM Cognos Insight mają podobne proporcje, użycie tej samej osi
ułatwia porównywanie wierszy i kolumn na wykresach. Jeśli jednak wykresy mają różne
Rozdział 5. Projekt obszaru roboczego
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proporcje - np. marża zysku brutto oraz procent marży brutto, wówczas nie należy używać
wspólnej osi. W przypadku użycia różnych osi zapewniona będzie zwiększona widoczność
trendów i wariancji wykresów.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, z którym zamierzasz pracować.
2. Kliknij ikonę Zmień wykres
wykresach.

, a następnie wybierz komendę Współużytkuj oś w

Zmiana sposobu wyświetlania osi wykresów
W programie IBM Cognos Insight osie wykresów odpowiadają wierszom i kolumnom
wyświetlanym w tabeli. Aby ułatwić odczyt wykresu, usuń wartości osi lub zmień zakresy osi
w celu dopasowania danych.

O tym zadaniu
W widgecie tabeli przestawnej i wykresu oś serii na wykresie odzwierciedla dane w
kolumnach, zaś oś kategorii na wykresie odzwierciedla dane w wierszach.

Procedura
1. Kliknij widget zawierający wykres.
2. Aby ukryć wartości na osi serii wykresu, kliknij ikonę Zmień wykres
Opcje wyświetlania, a następnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż serie.

, kliknij

3. Aby ukryć wartości na osi kategorii wykresu, kliknij ikonę Zmień wykres, kliknij Opcje
wyświetlania, a następnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż kategorię.
4. Aby zmienić zakres osi tak, by rozpoczynał się od najniższej wartości w danych, kliknij
ikonę Zmień wykres, kliknij Opcje wyświetlania, a następnie kliknij Optymalizuj
zakres osi X lub Optymalizuj zakres osi Y.

Wyświetlanie oraz ukrywanie legendy
Legenda udostępnia użyteczne informacje i kontekst dla wykresu w programie IBM Cognos
Insight. Jeśli jednak kontekst jest dostępny w innym miejscu, wówczas można ukryć legendę
w celu zwiększenia ilości miejsca.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, z którym zamierzasz pracować.
, kliknij opcję Opcje wyświetlania, a następnie kliknij
2. Kliknij ikonę Zmień wykres
opcję Pokaż legendę. Aby ukryć legendę, usuń zaznaczenie opcji Pokaż legendę.

Pokazywanie oraz ukrywanie etykiet
Etykiety, jakie pojawiają się na poziomych i pionowych osiach wykresów, można w
programie IBM Cognos Insight ukrywać.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, z którym zamierzasz pracować.
, kliknij
2. Aby wyświetlić etykiety na osi poziomej, kliknij ikonę Zmień wykres
opcję Wyświetl opcje, a następnie kliknij opcję Pokaż serię. Aby ukryć etykiety, usuń
zaznaczenie opcji Pokaż serię.
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3. Aby wyświetlić etykiety na osi pionowej, kliknij kolejno opcje Opcje widoku i Pokaż
kategorię. Aby ukryć etykiety, usuń zaznaczenie opcji Pokaż kategorię.

Ukrywanie wykresów
Wykresy można ukrywać, wyświetlając tylko liczby w tabeli przestawnej w programie IBM
Cognos Insight.

Procedura
1. Kliknij widget, który zawiera wykres, który zamierzasz ukryć.
2. Kliknij ikonę Zmień wyświetlanie

, a następnie kliknij opcję Tabela przestawna.

Dodawanie przycisków działań w celu nawigowania na kartach
Aby ułatwić użytkownikom wykonywanie analiz dostępnych w obszarze roboczym, można
dodać przyciski działań, które będą umożliwiać przechodzenie między kartami w programie
IBM Cognos Insight. Na przykład: na karcie przeglądu udostępnij przyciski w celu
przechodzenia do szczegółów na innych kartach. Dla przycisku można również użyć obrazka.

Procedura
1. Kliknij opcję Wstaw, a następnie Przycisk działania.
Jeśli wiesz, w którym miejscu kanwy ma zostać umieszczony przycisk działania, kliknij
to miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw widget i
Przycisk działania.
2. Wybierz działanie Idź do karty i określ docelową kartę.
3. Aby zmienić etykietę lub obraz przycisku działania, kliknij kartę Styl.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Aby edytować przycisk działania, kliknij ikonę działania widgetu
kliknij opcję Edytuj właściwości.

, a następnie

Dodawanie przycisków działań służących do uruchamiania skryptów
Aby uruchomić skrypt programu IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, który został utworzony
przez kreator importowania lub przez administratora Cognos TM1, można dodać przycisk.

Zanim rozpoczniesz
Zanim możliwe będzie dodanie przycisku działania, który uruchomi skrypt, administrator
Cognos TM1 musi włączyć import kostek przy użyciu programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu TM1 Performance
Modeler dostępna w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

O tym zadaniu
Skrypt utworzony przez kreator importowania służy do ponownego importu danych poprzez
kliknięcie przycisku. Jeśli użytkownik użyje skryptu dodanego przez administratora do
serwera Cognos TM1, użytkownik musi być autoryzowany w celu połączenia z serwerem.

Procedura
1. Kliknij opcję Wstaw, a następnie Przycisk działania.
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Jeśli wiesz, w którym miejscu kanwy ma zostać umieszczony przycisk działania, kliknij
to miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw widget i
Przycisk działania.
2.
3.
4.
5.

Wybierz skrypt, który ma być uruchamiany tym przyciskiem.
Ustaw parametry, wypełniając wszystkie pola.
Aby zmienić etykietę lub obraz przycisku działania, kliknij kartę Styl.
Kliknij przycisk OK.

6. Aby edytować przycisk działania, kliknij ikonę działania widgetu
kliknij opcję Edytuj właściwości.

, a następnie

Wstawianie wartości dynamicznych
Widget wartości dynamicznej można wstawić do obszaru roboczego IBM Cognos Insight w
celu wyróżnienia konkretnej wartości w obszarze roboczym. Na przykład użytkownik może
umieścić wartość łącznych przychodów na górze obszaru roboczego, w osobnym widgecie.

O tym zadaniu
Wartość w widgecie wartości dynamicznych ulega zmianie tak samo, jak inne dane w
obszarze roboczym. Na przykład, jeśli dane wyświetlane w obszarze roboczym zostaną
odfiltrowane w taki sposób, aby widoczne były tylko przychody z roku 2013, widget danych
dynamicznych będzie filtrowany w taki sam sposób.

Procedura
Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli przestawnej, z której zamierzasz
utworzyć wartość dynamiczną, a następnie kliknij opcję Wstaw wartość dynamiczną Jeśli
żądana wartość nie jest widoczna w obszarze roboczym, można zmienić filtrowanie w tabeli
przestawnej, aby zmienić wyświetlane dane. Wartość dynamiczna pojawi się wraz z
szablonowym tekstem, który można zmodyfikować lub usunąć. Można również zmieniać
właściwości tekstu i wartości, takie jak kolor lub czcionka.

Dodawanie tekstu
Tekst w IBM Cognos Insight może pełnić rolę tytułu lub dodatkowego wyjaśnienia założeń
analizy. Możliwa jest zmiana czcionki, stylu, koloru i wielkości tekstu.

Procedura
1. W celu dodania widgetu tekstów należy wykonać jedną z następujących czynności:
v Kliknij dwukrotnie kanwę w miejscu, w którym chcesz umieścić widget tekstów.
v Kliknij opcję Wstaw, a następnie Tekst.
v Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce na kanwie, w którym widget tekstów ma
zostać umieszczony, a następnie kliknij opcję Wstaw widget i opcję Tekst.
2. Wybierz wprowadzony tekst i sformatuj go.
3. Opcjonalne: Aby zmienić kierunek tekstu określony dla obszaru roboczego, w widgecie
, a następnie wybierz kierunek tekstu, jaki
tekstowym kliknij ikonę Kierunek tekstu
zamierzasz zastosować względem tekstu w widgecie tekstowym.
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Dodawanie obrazów
W celu dodawania obrazów do obszaru roboczego IBM Cognos Insight można skorzystać z
widgetu, dzięki czemu możliwe jest ustawienie obrazu w dowolnym miejscu w obszarze
roboczym. Obraz można również dodać jako tło do bieżącej karty lub do wszystkich kart w
obszarze roboczym — w takim przypadku obraz będzie widoczny za widgetami.

Zanim rozpoczniesz
Obsługiwane są następujące typy obrazów: GIF, JPEG, BMP i PNG.

Procedura
1. W celu dodania obrazu jako widgetu należy wykonać następujące czynności:
a. Kliknij opcje Wstaw > Obraz.
b. Przeglądaj w celu znalezienia obrazu, a następnie kliknij opcję Otwórz.
Wskazówka: Jeśli wiadomo, w którym miejscu kanwy ma zostać umieszczony obraz,
kliknij to miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw
widget > Obraz.
2. W celu dodania obrazu tła do bieżącej karty wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij kanwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcje Ustaw obraz tła
karty > Ustaw obraz.
b. Przeglądaj w celu znalezienia obrazu, a następnie kliknij opcję Otwórz.
3. Aby dodać obraz tła do wszystkich kart w obszarze roboczym — w tym również do
nowych kart — wykonaj następujące czynności:
a. W menu Styl kliknij opcję Edytuj styl obszaru roboczego.
b. Kliknij ikonę Przeglądaj, aby znaleźć obraz tła obszaru roboczego obok opcji
Obraz tła, a następnie kliknij opcję Ustaw obraz.
c. Przeglądaj w celu znalezienia obrazu, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Dodawanie stron WWW w celu zapewnienia dodatkowego kontekstu
Dodatkowe treści WWW mogą stanowić uzupełnienie lub kontekst dla danych
prezentowanych w obszarze roboczym IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Kliknij opcję Wstaw, a następnie Strona WWW.
Jeśli wiesz, w którym miejscu kanwy ma zostać umieszczona strona WWW, kliknij to
miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Wstaw widget i
Strona WWW.
2. Przejdź do strony WWW na napędzie dysku twardego lub wpisz adres URL, a następnie
kliknij przycisk OK.
3. W komunikacie dotyczącym dostępu do Internetu wybierz opcję Zawsze zezwalaj i
kliknij przycisk OK.
Podczas eksploracji strony WWW użyj kombinacji klawisz Alt+strzałka w lewo i
Alt+strzałka w prawo, aby przechodzić wstecz i do przodu na stronie WWW.
4. Aby wybrać do wyświetlania inną stronę, kliknij ikonę działania widgetu
następnie komendę Edytuj właściwości.

,a
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Modyfikowanie widgetów
Dostosuj sposób wyświetlania widgetów IBM Cognos Insight w obszarze roboczym, aby
ułatwić sobie wyświetlanie i analizowanie danych.

O tym zadaniu
Aby dostosować obszar roboczy za pomocą ikony Działania widgetu
, można wykonać
następujące czynności:
v Dodaj tytuł do widgetu, aby zdefiniować go na potrzeby użytkowników. Tytuł widgetu jest
zdefiniowany przez nazwę kostki. Nazwę kostki i tytuł widgetu można zmienić, klikając
kostkę prawym przyciskiem myszy w panelu treści i zmieniając jej nazwę.
v Dodaj ramki lub kolor tła do widgetu, aby dostosować obszar roboczy.
v Ułóż widgety warstwami, aby oszczędzić miejsce i stworzyć atrakcyjny wizualnie obszar
roboczy. Na przykład ułóż widget tekstowy w górnej części tabeli przestawnej, aby
podświetlić konkretną wartość, lub ułóż logo w górnej części wykresu, aby ułatwić
identyfikację marki produktu.
v Przenieś widgety bez automatycznego wyrównywania ich z innymi widgetami:
1. Kliknij ikonę Działania widgetu, a następnie kliknij opcję Przenieś.
2. W celu przesunięcia widgetu użyj klawiszy strzałek na klawiaturze.
3. Aby ustawić widget w wybranym położeniu, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.
Widgety można również wyrównać poprzez przeciąganie jednego widgetu do drugiego.
Gdy pojawi się kreskowana linia, widget należy upuścić.
v Usuń widgety z obszaru roboczego.

Stosowanie kompozycji
Style lub kompozycje personalizują obszar roboczy IBM Cognos Insight, określając różne
schematy kolorów, style czcionek i układy wizualne.

Procedura
1. Kliknij opcję Styl, a następnie kliknij opcję Zastosuj kompozycję obszaru roboczego.
2. Wybierz istniejącą kompozycję lub przejdź do utworzonej kompozycji.
3. Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie teł
Obszar roboczy IBM Cognos Insight można dostosować, określając kolor tła lub obraz tła.
Tło można zmienić dla aktualnej karty lub dla wszystkich kart w obszarze roboczym.

O tym zadaniu
Obsługiwane są między innymi następujące formaty obrazów: JPG, GIF, PNG i BMP.

Procedura
1. Aby zmienić tło bieżącej karty, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar kanwy,
następnie kliknij opcję Ustaw kolor tła karty lub Ustaw obraz tła karty, a następnie
wybierz kolor lub obraz.
2. Aby zmienić tło dla wszystkich kart w obszarze roboczym, kliknij opcje Styl > Edytuj
styl obszaru roboczego, a następnie wybierz kolor lub obraz tła. Wybrane tło zostanie
zastosowane do wszystkich kart w obszarze roboczym, w tym również do nowych kart.
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Synchronizowanie widgetów
Po zsynchronizowaniu widgetów w produkcie IBM Cognos Insight zmiany wprowadzane
względem danych w jednym widgecie są odzwierciedlane w widgetach, które są z nim
zsynchronizowane. Synchronizację można zastosować między kartami, między obszarami
roboczymi, a także między mniejszymi grupami na karcie.

O tym zadaniu
Współużytkowanie obejmuje tylko te zmiany, które wpływają na dane w widgecie. Na
przykład: gdy użytkownik odfiltruje wymiar w jednej tabeli przestawnej, zmiany będą
widoczne także w pozostałych tabelach przestawnych.
W celu zsynchronizowania widgetu tylko z częścią widgetów z karty można utworzyć grupę
synchronizacji, a następnie dodać widgety do tej grupy.

Procedura
1. W panelu treści
rozwiń sekcję Synchronizacja.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, dla którego zamierzasz zdefiniować
synchronizację (karta lub widget), a następnie wybierz zakres synchronizowania obiektu z
innymi kartami i widgetami w tym obszarze roboczym. Domyślnie każdy widget jest
synchronizowany z innymi widgetami w karcie. Jeśli widget nie jest zsynchronizowany z
innymi widgetami w karcie, ikona po prawej stronie nazwy widgetu wskazuje zakres
synchronizacji.
3. Aby utworzyć grupę synchronizacji, wykonaj następujące czynności:
a. W sekcji Synchronizacja w panelu treści kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, w
której zamierzasz utworzyć nową grupę, a następnie kliknij opcję Nowa grupa.
b. Przeciągnij do nowej grupy widgety, które zamierzasz ze sobą zsynchronizować.
c. W razie potrzeby zmień nazwę grupy.

Ochrona obszarów roboczych
Podczas publikowania obszaru roboczego IBM Cognos Insight można kontrolować format
tego obszaru, uniemożliwiając użytkownikom przenoszenie widgetów na kanwie. Możliwe
jest również ukrycie paska narzędzi w widgetach. Istnieje możliwość dodania hasła w celu
zabezpieczenia obszaru roboczego.

O tym zadaniu
Aby uniemożliwić użytkownikom przesuwanie widgetów i aby ukryć przed nimi paski
narzędzi widgetów, kliknij kanwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję
Zablokuj wszystkie widgety. Użytkownicy mogą odblokowywać widgety w razie potrzeby
ich przeniesienia.
Aby dodać hasło, jakie użytkownicy będą musieli wprowadzać w celu skorzystania z obszaru
, a następnie kliknij opcję Chroń obszar roboczy.
roboczego, kliknij ikonę Działania
Hasło musi zawierać co najmniej pięć znaków i obowiązuje zasada rozróżniania wielkości
liter.
UWAGA: W przypadku utraty hasła jego odtworzenie nie jest możliwe.
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Rozdział 6. Modelowanie danych
W celu przygotowania danych do udostępnienia innym można wykonać proste zadania
modelowania w programie IBM Cognos Insight.
Dane, których struktura będzie zmieniana, mogą być danymi osobistymi lub może to być
aplikacja dostępna do edycji na serwerze (wymagany jest tryb połączenia). Więcej informacji
na temat pracy w trybie połączonym zawiera sekcja “Plany na serwerach Cognos TM1” na
stronie 165 oraz sekcja “Plany na serwerach Cognos Express” na stronie 189.

Tworzenie elementów w modelu
Zawartość modelu IBM Cognos Insight można rozszerzać, dodając kostki, wymiary, miary i
atrybuty tworzone w panelu treści.

O tym zadaniu
Kostka
Kostka jest składnicą danych w modelu. Jest wielowymiarowa, zawiera wiersze,
kolumny i dowolną liczbę stron. Do utworzenia aplikacji można użyć jednej kostki
lub większej ich liczby.
W przypadku kostek — inaczej niż w przypadku arkusza kalkulacyjnego — możliwe
jest tworzenie przekrojów, dzięki czemu dowolna para wymiarów może zawierać
wiersze i kolumny, a większa liczba wymiarów może być stronami. Kostka może
zawierać dowolną liczbę wymiarów, a jedynym praktycznym ograniczeniem jest
ilość pamięci na serwerze. Zwykle kostka zawiera pięć lub sześć wymiarów. Kostka
musi zawierać co najmniej dwa wymiary, podobnie jak płaski arkusz kalkulacyjny.
Kostka może również zawierać trzy wymiary i wówczas przypomina trójwymiarowy
arkusz kalkulacyjny zawierający kilka zwykłych arkuszy jeden za drugim. Czterolub pięciowymiarową kostkę można traktować tak samo, jak połączenie
trójwymiarowego arkusza kalkulacyjnego z zestawem raportów z relacyjnej bazy
danych. Na przykład: typowa czterowymiarowa kostka może zawierać następujące
wymiary: Zyski i straty, Oddziały, Miesiące i Odchylenie.
Wymiar
Wymiar to szeroka grupa danych dotyczących głównego aspektu działalności
przedsiębiorstwa. Na przykład może istnieć wymiar o nazwie Produkty.
Miara Miara to wskaźnik wydajności, dla którego można przeprowadzić analizę ilościową i
służy do określania rentowności przedsiębiorstwa. Na przykład użytecznymi
miarami mogą być Ilość sprzedana oraz Przychód.
Atrybut
Atrybut jest charakterystyką wymiaru, który jest używany w celu odróżniania
elementów wymiaru. Na przykład użytecznym atrybutem jest Kolor lub Wersja.

Procedura
1. Rozwiń panel treści

.

, a następnie kliknij opcję Kostka pusta.
2. Aby utworzyć kostkę, kliknij ikonę Nowe
Nowe kostki zostaną zapełnione dwoma pustymi wymiarami oraz folderem miar, który
zawiera pustą miarę.
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3. W celu utworzenia wymiaru wybierz kostkę, w której zamierzasz utworzyć wymiar,
kliknij ikonę Nowe, a następnie kliknij opcję Wymiar.
4. W celu utworzenia miary wybierz folder miary dla kostki, w której zamierzasz utworzyć
miarę, kliknij ikonę Nowe, a następnie kliknij opcję Miara.
5. W celu utworzenia atrybutu wybierz wymiar, w którym zamierzasz utworzyć atrybut,
kliknij ikonę Nowe, a następnie kliknij opcję Atrybut.

Wyniki
Informacje na temat wprowadzania danych do nowych wymiarów, miar i atrybutów, zawiera
sekcja “Edycja wymiarów i miar” na stronie 103.

Duplikowanie kostek
Kopiowanie kostki w IBM Cognos Insight umożliwia utworzenie kopii struktury i zawartości
kostki albo wymiaru.

Procedura
1. W panelu treści
kliknij prawym przyciskiem myszy kostkę przeznaczoną do
kopiowania, a następnie kliknij opcję Kopiuj.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pustą część panelu treści, a następnie kliknij opcję
Wklej.
3. W oknie Kopiuj kostkę wybierz jedną z następujących opcji:
v Udostępniaj wymiary i miary z oryginalnej kostki z wymiarami i miarami w nowych
kostkach. Ta opcja umożliwia zachowanie wymiarów i miar połączonych, dzięki
czemu zmiany dotyczące oryginalnych wymiarów i miar będą obowiązywać także w
przypadku wymiarów i miar w nowej kostce.
v Zduplikuj wymiary i miary do nowej kostki. Ta opcja powoduje rozdzielenie
połączonych wymiarów i miar, zatem zmiany dotyczące oryginalnych wymiarów i
miar nie będą obowiązywać w przypadku wymiarów i miar w nowej kostce.

Udostępnianie lub kopiowanie wymiarów
Udostępnienie wymiaru IBM Cognos Insight umożliwia odzwierciedlenie w innych kostkach
zmian, jakie zostały wprowadzone w jednej kostce. W rezultacie analiza jest
zsynchronizowana między kostkami oraz w powiązanych z nimi tabelach przestawnych.
Innym rozwiązaniem jest utworzenie kopii wymiaru w obydwu wymiarach.

Procedura
1. W panelu treści
rozwiń kostkę, która zawiera wymiar wybrany do skopiowania.
2. Przeciągnij wymiar do drugiej kostki.
3. W oknie Kopiuj wymiar wybierz jedną z następujących opcji:
v Udostępnij oryginalny wymiar i nowy wymiar, aby zachować wymiary jako połączone,
dzięki czemu zmiany oryginalnego wymiaru nie będą obowiązywać względem nowego
wymiaru.
v Zduplikuj wymiar, aby rozdzielić wymiary, co spowoduje, że zmiany dotyczące
oryginalnego wymiaru nie będą obowiązywać w nowym wymiarze.
Zadania pokrewne:
“Wyświetlanie różnych danych w tabeli przestawnej i na wykresie” na stronie 88
Można użyć dwóch widgetów w IBM Cognos Insight, aby wyświetlić inną perspektywę
danych w tabeli przestawnej, a inną w wykresie opartym na tej samej kostce.
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Edycja wymiarów i miar
Podczas edycji wymiaru lub miary w programie IBM Cognos Insight można edytować
jego/jej atrybuty, zmieniać kolejność elementów podrzędnych, tworzyć hierarchię elementów
oraz dodawać elementy. Można także zmienić sposób wyświetlania danych w wymiarze.

Procedura
1. W panelu treści kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar lub miarę, którą zamierzasz
edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj.
2. Aby edytować atrybuty systemowe, kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę Nazwa
w nagłówku i wybierz atrybut.
W zależności od tego, czy wybrano wymiar, czy miarę, dostępne są następujące atrybuty
systemowe:
v Lista wyboru służy do definiowania listy dozwolonych wartości miary. Ten atrybut ma
zastosowanie wyłącznie do miar.
v Format służy do definiowania formatu miary. Ten atrybut ma zastosowanie wyłącznie
do miar.
v Podpis to podpis używany dla elementu.
v Waga to współczynnik, który zmienia wartość dodatnią na ujemną. Współczynnik ten
zwykle ma wartość -1. Na przykład, jeśli cena jednostkowa produktu wynosi 50 euro, a
upust wynosi 5 euro po zastosowaniu do upustu wagi -1 wynik obliczenia staje się
ujemny.
v Indeks definiuje kolejność elementów w wymiarze. Jeśli zmienisz kolejność
elementów, ich wartości indeksów również ulegną zmianie, tak aby odzwierciedlały
nową kolejność.
v Nazwa niezmienna to nazwa systemowa elementu.
v Poziom to poziom elementu w hierarchii.
3. Aby zdefiniować nowy atrybut, kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy i kliknij
opcję Dodaj nowy atrybut. Nadaj nazwę nowemu atrybutowi i określ, czy jest on
liczbowy, tekstowy, czy też jest aliasem.
Alias zawiera dane, które mogą być używane jako alternatywna nazwa elementu, np. jego
nazwa w innym języku.
4. Jeśli wymagana jest zmiana kolejności elementów, kliknij prawym przyciskiem myszy
element i kliknij opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
5. Jeśli zamierzasz zagnieździć elementy w innych elementach, kliknij prawym przyciskiem
myszy element, a następnie kliknij opcję Awansuj wybrane elementy lub Degraduj
wybrane elementy.
6. Aby zmienić nazwę elementu w wymiarze, wybierz element i wpisz jego nową nazwę.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.
7. Kliknij przycisk Zamknij.
8. Aby zmienić sposób wyświetlania danych wymiaru, kliknij wymiar prawym przyciskiem
myszy, kliknij opcję Pokaż sumy, a następnie kliknij jedną z opcji.

Wyszukiwanie w dużych wymiarach
Podczas edytowania dużych wymiarów nawigowanie może być utrudnione. Aby to ułatwić,
można wyszukiwać w istniejących elementach wymiaru, który jest otwarty w edytorze
wymiarów.
Rozdział 6. Modelowanie danych
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Jeśli element występuje w więcej niż jednej hierarchii, podczas wyszukiwania takiego
elementu można uzyskać kilka wyników. Wyniki wyszukiwania będą zawierały wszystkie
hierarchie, które zawierają pasujące elementy. W przypadku elementów bardzo
zagnieżdżonych nawigowanie w tych wynikach wyszukiwania może być utrudnione. W
przypadku wyszukiwania podsumy można wyświetlić najwyższy poziom zagnieżdżonych
wyników wyszukiwania i rozwinąć je w celu ujawnienia ich elementów podrzędnych.

Procedura
1. W panelu treści kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar lub miarę, którą zamierzasz
edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj.
2. W polu wyszukiwania wprowadź kryteria wyszukiwania odpowiednich elementów i
kliknij ikonę wyszukiwania. Wyszukiwanie zwróci elementy zgodne z aktualnymi
kryteriami. Można rozwinąć elementy podrzędne, aby przeprowadzić dalszą eksplorację.
3. Aby wyczyścić wyszukiwanie i wyświetlić wszystkie elementy w wymiarze, kliknij
przycisk czyszczenia wyników wyszukiwania.

Zmiana formatu miar
Format miar jest zdefiniowany przez preferencje użytkownika obszaru roboczego IBM
Cognos Insight. Na przykład, jeśli użytkownik ustawił w systemie operacyjnym język
niemiecki (Niemcy), miary będą wyświetlane ze standardowym formatowaniem dla języka
niemieckiego. Możliwe jest określenie formatowania dla miar w celu dodania opcji
formatowania lub w celu zastąpienia preferencji użytkownika.

Procedura
1. Aby zmienić format miary, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza lub
kolumny, który reprezentuje miarę, a następnie kliknij opcje Format wybrana miara
Dane. Wartość wybrana miara określa miarę, dla jakiej formatowanie będzie
zastosowane.
2. Aby zmienić format wielu miar, kliknij nagłówki wierszy lub kolumn reprezentujących
właściwe miary, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij zaznaczony obszar i
kliknij opcję Formatuj wszystkie podświetlone miary. Formatowanie można
zastosować maksymalnie w 100 miarach na raz. To ograniczenie pozwala uniknąć
problemów z wydajnością.
3. Wybierz styl formatu i opcje dla miary. Podczas wybierania opcji przykłady w panelu
Przykłady ulegają zmianom, aby wyświetlać wyniki wyboru opcji odpowiednio do
warunków kulturowych. Jeśli jednak obszar roboczy zostanie otwarty przez innego
użytkownika, wówczas ten użytkownik zobaczy ustawienia odpowiednie do jego
warunków kulturowych. Na przykład: standardem w języku francuskim (Kanada) jest
umieszczanie symbolu waluty za liczbą i po spacji. W języku angielskim (Kanada)
standardem jest umieszczanie symbolu waluty przed liczbą i bez spacji. Zatem jeśli
format miary Przychód został dostosowany w taki sposób, aby wyświetlane były dwa
miejsca dziesiętne, w języku francuskim (Kanada) postać wyświetlana będzie
następująca: 3000,00 $, a w języku angielskim (Kanada) wyświetlana będzie następująca
postać: $3,000.00.
Ograniczenie: Jeśli nawiązano połączenie z IBM Cognos TM1 wersja 10.1.1 lub
wcześniejsze, widoczne będą wcześniejsze opcje formatowania, które nie zawierają
niektórych następujących formatów i ustawień. Informacje na temat formatowania miar
po nawiązaniu połączenia z produktem IBM Cognos TM1 w wersji 10.1.1 lub
wcześniejszej zawiera dokumentacja produktu Cognos Insight dla odpowiedniego
produktu i jego wersji w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

104

IBM Planning Analytics Wersja 2.0.0: Cognos Insight

Tabela 16. Style format i opcje dla miar
Styl formatu

Opcje

Ogólne

W przypadku formatu Ogólne nie jest dostępne żadne specjalne
formatowanie. Tej opcji można użyć, aby skasować formatowanie
ustawione dla miary.

Liczba

Na karcie Podstawowy można zdefiniować następujące ustawienia:
v Określ liczbę miejsc dziesiętnych.
v Zdefiniuj grupy cyfr.
v Wybierz wyświetlanie zera jako odstępu.
Na karcie Zaawansowane można wybrać opcję dziedziczenia preferencji
użytkownika dotyczącej liczb ujemnych ustawionej zgodnie z
formatowaniem w systemie operacyjnym albo opcję wyświetlania liczb
ujemnych w nawiasach lub ze znakiem minus.

Waluta

Na karcie Podstawowy można zdefiniować następujące ustawienia:
v Określ konkretną walutę i zmień sposób wyświetlania wartości i
symbolu waluty.
v Wybierz niestandardowy format waluty. Na przykład, jeśli zamierzasz
zidentyfikować tę miarę przedrostkiem, którego firma używa w celu
identyfikacji waluty kanadyjskiej, możesz wybrać opcję Waluta
niestandardowa i wpisać CAD do pola tekstowego.
v Określ liczbę miejsc dziesiętnych.
v Zdefiniuj grupy cyfr.
v Wybierz wyświetlanie zera jako odstępu.
Na karcie Zaawansowane można wybrać opcję dziedziczenia preferencji
użytkownika dotyczącej liczb ujemnych ustawionej zgodnie z
formatowaniem w systemie operacyjnym albo opcję wyświetlania liczb
ujemnych w nawiasach lub ze znakiem minus.

Data

Możliwe jest wybranie formatu daty oraz określenie, czy wartość roku
będzie wyświetlana z czterema, czy z dwiema cyframi. Na przykład:
8/25/13 lub Sie 25, 2013.

Godzina

Na karcie Podstawowy można wybrać format godziny. Na przykład 7:00
AM lub 7:00:00 AM GMT.
Na karcie Zaawansowane można wybrać opcję zegara 24-godzinnego.

Data i godzina

Na karcie Podstawowy można wybrać wzór daty i godziny oraz można
określić, czy wartość roku będzie wyświetlana z czterema, czy z dwiema
cyframi. Na przykład: 8/25/13 4:55 PM lub Sie 25, 2013 4:55:23 PM.
Na karcie Zaawansowane można wybrać opcję zegara 24-godzinnego.

Procent

Na karcie Podstawowy można zdefiniować następujące ustawienia:
v Określ liczbę miejsc dziesiętnych.
v Zdefiniuj grupy cyfr.
v Wybierz wyświetlanie zera jako odstępu.
Na karcie Zaawansowane można wybrać opcję dziedziczenia preferencji
użytkownika dotyczącej liczb ujemnych ustawionej zgodnie z
formatowaniem w systemie operacyjnym albo opcję wyświetlania liczb
ujemnych w nawiasach lub ze znakiem minus.

Tekst

Tekst ma format łańcucha. Inne opcje nie są dostępne.

Rozdział 6. Modelowanie danych
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Tabela 16. Style format i opcje dla miar (kontynuacja)
Styl formatu

Opcje

Lista wyboru

Istnieje możliwość zdefiniowania listy wartości, które użytkownik może
wybrać dla miary.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Tworzenie list wyboru”.

Niestandardowe

Możliwe jest użycie niestandardowego zdefiniowanego szablonu liczb lub
dat.
UWAGA: Niestandardowe wzorce formatowania są zapisywane z danymi.
Gdy dane zostaną wyświetlone przez innych użytkowników, ich preferencje
zostaną zastąpione tym wzorcem. Niestandardowe wzorce formatowania
mogą być stosowane wyłącznie, gdy wymagany format jest niedostępny na
liście typów formatów.

4. Aby usunąć formatowanie miary, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę
reprezentującą daną miarę, a następnie kliknij opcję Wyczyść format miary wybrana
miara.

Tworzenie list wyboru
Lista wyboru zawiera wartości, które użytkownik może wybrać w komórce tabeli
przestawnej. Te wartości odpowiadają wszystkim elementom wymiaru lub podzbiorowi
wymiaru. Lista wartości jest dynamiczna - jeśli elementy wymiaru ulegną zmianie, wówczas
wartości dostępne na liście wyboru także zostaną zmienione. Lista wyboru może zawierać
również statyczną listę wartości określonych przez użytkownika.
Listy wyboru można tworzyć tylko dla miar. Zaleta korzystania z list wyboru polega na tym,
że taka lista zapewnia stałą listę opcji, co pomaga użytkownikowi w zrozumieniu zagadnień
związanych z wymaganymi wartościami wejściowymi. Na przykład podczas planowania
wydajności przez kierowników personelu konieczne może się okazać przypisanie
pracownikom klasy wydajności z ustalonej listy wyboru (Niska, Średnia, Wysoka i
Znakomita), a nie wpisywać dowolnie sformułowany łańcuch tekstowy. Po ustawieniu listy
wyboru na elemencie o istniejącym formacie operacja powoduje usunięcie tego formatu.

Procedura
1. W panelu treści kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar miary, który zawiera miarę, i
kliknij opcję Edytuj.
2. Kliknij dwukrotnie pole Format dla miary.
3. Wybierz typ formatu Lista wyboru.
4. W celu utworzenia statycznej listy wyboru wybierz opcję Lista statyczna, a następnie
wprowadź wartości do pola Lista statyczna.
Każdą wartość możesz wpisać w osobnej linii w polu albo możesz użyć następującej
składni:
string_1:string_2:string_3

5. Aby utworzyć dynamiczną listę wyboru, która zawiera elementy z podzbioru lub
wymiaru, wybierz opcję Wymiar lub podzbiór, a następnie wybierz wymiar lub
podzbiór zawierający elementy, które mają być widoczne w tworzonej liście wyboru.
6. Wybierz opcję Tekst lub Liczba, aby określić typ elementu, który zostanie zastosowany
względem wartości list wyboru. W przypadku tworzenia dynamicznej listy wyboru, która
ma być użyta w odsyłaczu, wybierz opcję Tekst. Jeśli opcja Tekst nie zostanie
zaznaczona, odsyłacz będzie poprawny, ale w kostce docelowej nie zostaną umieszczone
żadne dane.
7. Kliknij przycisk OK.
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8. Zapisz wymiar miary.
9. Aby usunąć listę wyboru z miary, kliknij dwukrotnie pole Format, wybierz typ formatu
Lista wyboru, a następnie wybierz opcję Brak.
Po usunięciu listy wyboru typ elementu nadal będzie obowiązywał względem miary.

Formaty niestandardowe
W programie IBM Cognos Insight można określić niestandardowe formaty wyświetlania dla
miar.
Ważne: Niestandardowe wzorce formatowania są zapisywane z danymi. Jeśli dane te są
wyświetlane przez innych użytkowników, ich preferencje są zastępowane przez ten wzorzec.
Niestandardowych wzorców formatowania należy używać tylko wtedy, gdy wymagany
format nie jest dostępny na liście Typ formatu.
Dostępne są dwa różne typy składni dla niestandardowego formatowania, jakich można użyć:
formatowanie w oparciu o składnię ICU i niestandardowe formatowanie w oparciu o składnię
MDX.
Domyślnie stosowana jest składnia ICU. Aby użyć składni MDX, w pliku config.ini
programu IBM Cognos Insight musi być ustawiona następująca flaga. Lokalizacja pliku
config.ini jest zależna od instalacji, na przykład: C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\
Local\Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\config_numer_wersji\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Jeśli ta flaga nie zostanie ustawiona lub nie zostanie uwzględniona, konieczne jest użycie
składni ICU.

Składnia ICU dla formatów niestandardowych
Wyrażenie formatu, które korzysta ze składni ICU, składa się ze wzorca i zestawu symboli
(znaków). Można określić sposób formatowania zarówno dla wartości dodatnich, jak i
ujemnych. Jeśli nie zostanie określony podwzorzec wartości ujemnych, dla liczb ujemnych
zastosowane zostanie formatowanie wartości dodatnich z przedrostkiem w postaci znaku
minus.
Przykładowo, jeśli w polu niestandardowego formatowania wprowadzony zostanie
następujący wzorzec:#,##0.00;(#,##0.00)
v Wartości dodatnie będą formatowane w następujący sposób: 123,456,789.00
v Wartości ujemne będą formatowane w następujący sposób: (123,456,789.00)
Do oddzielania podwzorców dla wartości dodatnich i ujemnych używany jest średnik (;).
Kolejny przykład przedstawia sposób, w jaki można zmienić miejsce, w jakim wyświetlany
jest separator grupowania w celu poprawy czytelności dużych liczb.
W polu niestandardowego formatowania należy wprowadzić następujący wzorzec:
#,##,##0Ten wzorzec formatuje liczby jako:
v Dodatnie: 12,34,56,789
v Ujemne: -12,34,56,789
Więcej informacji można znaleźć w serwisie WWW: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html, temat: “Special Pattern Characters”.
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W przypadku niestandardowych formatów daty używany jest wzorzec daty. We wzorcu daty
łańcuchy znaków są zastępowane przez dane daty i godziny.
Przykład: hh:mm a formatuje czas jako:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Inny przykład: EEE, MMM d, ’’yy formatuje datę w następujący sposób:
Mon, Oct 30, ’15
Więcej informacji i przykładów można znaleźć w serwisie WWW: http://userguide.icuproject.org/formatparse/datetime, temat: “Date/Time Format Syntax”.

Składnia MDX dla formatów niestandardowych
Przykłady wyrażeń używających składni MDX zawiera temat “Wartości liczbowe” w
dokumentacji produktów TM1 Perspectives, TM1 Architect i TM1Web.

Dodawanie elementów do wymiarów
Elementy można dodawać do wymiarów w IBM Cognos Insight, dodając wiersze i kolumny
do tabeli przestawnej na różnych poziomach.

Procedura
1. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, do którego miejsca w
wymiarze zamierzasz dodać nowy element:
v Aby dodać pusty element, kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, do którego
zamierzasz dodać nowy element, a następnie kliknij przycisk Wstaw.
v W celu utworzenia elementu nadrzędnego dla kilku istniejących elementów,
przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj prawym przyciskiem myszy żądane elementy, a
następnie kliknij opcję Wstaw el. macierzysty.
v Aby dodać element potomny, kliknij prawym przyciskiem myszy element wybrany na
macierzysty, a następnie kliknij opcję Wstaw element potomny.
v Aby zduplikować istniejący element, kliknij prawym przyciskiem myszy element,
który zamierzasz zduplikować, a następnie kliknij opcję Duplikuj element.
2. Aby zmienić nazwę nowego elementu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij opcję Zmień nazwę.
Ważne: Zmiana nazwy elementu danych przeprowadzana jest w kostce, nie bezpośrednio
w bieżącym widgecie. Dlatego nowa nazwa będzie odzwierciedlona w każdym widgecie,
który zawiera ten element danych.
Zadania pokrewne:
“Wyszukiwanie danych” na stronie 57
Gdy wymiar zawiera wiele elementów wymiaru, można użyć punktu eksploracji w celu
wyszukania elementu IBM Cognos Insight.

Rozwijanie hierarchii w celu wyświetlenia wszystkich elementów
W hierarchii elementy są zorganizowane w strukturę drzewa w tabeli przestawnej, w której
każdy element zawiera jeden lub większą liczbę elementów macierzystych i dowolną liczbę
potomnych. Można wyświetlić lub ukryć wszystkie poziomy hierarchii w IBM Cognos
Insight lub wyświetlić tylko elementy z określonego poziomu.
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Procedura
1. Jeśli wymiar nie jest wyświetlany jako hierarchia w tabeli przestawnej, kliknij wymiar
prawym przyciskiem myszy, a następnie kolejno kliknij komendy Pokaż sumy i Pokaż
sumy poprzedzające.
2. Aby wyświetlić elementy potomne jednego elementu macierzystego, kliknij symbol plus
obok elementu macierzystego.
Załóżmy, że chcemy wyświetlić miesiące z pierwszego kwartału roku.
3. Aby wyświetlić wszystkie elementy, kliknij wymiar prawym przyciskiem myszy i kliknij
opcję Rozwiń do poziomu, a następnie wybierz poziom, który chcesz wyświetlić.
Załóżmy teraz, że chcemy wyświetlić wszystkie miesiące ze wszystkich kwartałów, a nie
tylko z jednego kwartału. Aby wyświetlić wszystkie dni roku, należy rozwinąć elementy
aż do najniższego poziomu wymiaru.

Organizowanie wymiarów w hierarchię
Wymiary można zorganizować w strukturę hierarchiczną w IBM Cognos Insight, w której
każdy wymiar będzie reprezentował inny poziom. Załóżmy, że mamy odrębne wymiary dni,
miesięcy i kwartałów. Możemy je zgrupować w wymiar o nazwie Rok.

Procedura
1. Kliknij ikonę panelu treści
2.
3.
4.
5.

, a następnie kliknij opcję Dane.
Prawym przyciskiem myszy kliknij kostkę zawierającą wymiary, które chcesz zgrupować
w hierarchię, a następnie kliknij opcję Grupuj wymiary.
Wprowadź nazwę zgrupowanego wymiaru.
Wybierz wymiary, które mają być uwzględnione w zgrupowanym wymiarze. Kolejność
wymiarów określa kolejność w hierarchii.
Określ, czy dane mają być kopiowane z pierwotnej kostki, czy też mają zostać utworzone
odniesienia do danych z pierwotnej kostki, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie miar tekstu
Za pomocą miary tekstu w programie IBM Cognos Insight można opisać miarę lub dodać
inne komentarze dotyczące miary. Na przykład można dodać miarę tekstową w celu
wyjaśnienia znaczenia różnicy między prognozowanym przychodem a rzeczywistym
przychodem dla każdej linii produktów.

Procedura
1. W panelu treści kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar miar i kliknij opcję Edytuj.
2. W kolumnie Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w którym ma się pojawić
nowa miara tekstu, a następnie kliknij opcję Wstaw nowy element tekstowy.
3. Wpisz nazwę dla miary tekstu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
4. Przeciągnij miarę tekstu z panelu treści do tabeli przestawnej, w której miara ma być
widoczna.
5. Wpisz odpowiedni tekst do komórek miary tekstu.

Dodawanie, wyświetlanie i usuwanie komentarzy w komórkach
Za pomocą komentarzy w programie IBM Cognos Insight można poinformować innych
użytkowników o znaczeniu wartości w komórce, na przykład: dlaczego różnica między
prognozowanym przychodem a rzeczywistym przychodem ze sprzedaży produktu jest tak
wysoka. Możliwe jest wyświetlenie wszystkich komentarzy, jakie zostały dodane do komórki.
Rozdział 6. Modelowanie danych
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Możliwe jest również przeglądanie wszystkich komentarzy, jakie zostały dodane do
wszystkich komórek w wybranej tabeli przestawnej.

O tym zadaniu
Jeśli użytkownik pracuje w trybie rozproszonym lub trybie połączonym i przejął węzeł na
własność, może dodawać komentarze do komórek, ale komentarze te nie będą widoczne dla
osób mających dostęp do tej komórki, dopóki wszystkie zmiany nie zostaną zatwierdzone
przez kliknięcie ikony Zatwierdź

.

Jeśli użytkownik pracuje w trybie rozproszonym lub trybie połączonym i ktoś inny przejął
węzeł na własność, to użytkownik może i komentarze te będą od razu widoczne dla osób
mających dostęp do tej komórki.
Informacje na temat pracy w trybie połączenia oraz w trybie rozproszonym zawiera sekcja
“Plany na serwerach Cognos TM1” na stronie 165.

Procedura
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której zamierzasz dodać komentarz, a
następnie kliknij kolejno opcje Komentarz i Dodaj komentarz.
2.
3.
4.
5.

Wpisz komentarz do pola.
Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić komentarze z jednej komórki, zatrzymaj wskaźnik nad tą komórką.
Aby wyświetlić wszystkie komentarze, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną
komórkę i kliknij opcję Przeglądaj wszystkie komentarze.
6. Istnieje możliwość usuwania własnych komentarzy, ale nie można usuwać komentarzy
dodanych przez innych użytkowników. W oknie dialogowym Przeglądaj wszystkie
komentarze wybierz komentarz i kliknij przycisk Usuń.
W przypadku korzystania z programu IBM Cognos Insight 10.2.2.5 lub jego
wcześniejszej wersji można usuwać komentarze tylko pod warunkiem, że obszar roboczy
nie został jeszcze opublikowany, a użytkownik korzysta z trybu osobistego, czyli nie jest
używany tryb z połączeniem lub tryb rozproszony. Jeśli konieczne jest usunięcie
komentarzy z opublikowanego obszaru roboczego, skontaktuj się z administratorem,
który ma możliwość ich usuwania w Twoim imieniu.

Organizowanie kostek w foldery
Zorganizowanie kostek w foldery w programie IBM Cognos Insight może ułatwić
znajdowanie i zrozumienie danych.

Procedura
1. W panelu treści

kliknij ikonę Nowe

i wybierz opcję Folder.

2. Dodaj kostki do folderu.

Usuwanie pozycji
Jeśli użytkownik usunie element, miarę lub wymiar wspólny dla kilku kostek, to dany obiekt
zostanie usunięty ze wszystkich kostek w IBM Cognos Insight. Można także usunąć całą
kostkę.
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O tym zadaniu
Konieczne jest zachowanie co najmniej dwóch wymiarów lub jednego wymiaru i jednej
miary. Możliwe jest również utworzenie kopii kostki zawierających różne wymiary.
Ważne: Użycie ikony Cofnij

nie spowoduje przywrócenia usuniętych pozycji.

Procedura
Wykonaj jedną lub więcej spośród następujących czynności:
Tabela 17. Usuwanie pozycji
Cel

Działanie

Usuwanie elementu z wymiaru.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy w
tabeli przestawnej, a następnie kliknij opcję Usuń
z wymiaru.

Usuwanie miary.

Kliknij miarę w panelu treści i kliknij ikonę Usuń
.

Usuwanie kostki.

Kliknij kostkę w panelu treści, a następnie kliknij
ikonę Usuń.

Usuwanie wymiaru.

W panelu treści kliknij wymiar i kliknij ikonę
Usuń.
Aby usunąć więcej wymiarów, dodaj je do pola
Usunięte wymiary w oknie Usuń wymiary z
kostki.
Określ wartość, która zostanie zachowana dla
każdego usuwanego wymiaru. Na przykład:
użytkownik utworzył wymiar dla każdego regionu
sprzedaży. Regiony sprzedaży, które nie mają
zastosowania, można usunąć, zachowując sumę
dla wszystkich regionów.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Aby usunąć wybrane wymiary z bieżącej
kostki, kliknij opcję Zastosuj zmiany do
bieżącej kostki, a następnie kliknij przycisk
OK.
v Aby utworzyć nową kostkę zawierającą tylko
wymiary, które mają być zachowane, kliknij
opcję Utwórz nową kostkę i określ, czy dane
mają zostać skopiowane, czy też ma zostać
utworzone odwołanie do danych. Następnie
kliknij przycisk OK.

Jeśli użytkownik pracuje w trybie rozproszonym i usunie dane, to dane nadal będą dostępne
na serwerze, dopóki nie zostaną wprowadzone. Wynika to z faktu, że w trybie rozproszonym
dane są przechowywane lokalnie.

Rozdział 6. Modelowanie danych
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Rozdział 7. Eksportowanie i drukowanie obszarów roboczych
Obszary robocze utworzone w IBM Cognos Insight można udostępniać innym osobom,
drukując je na papierze lub eksportując do plików różnych typów.

Eksportowanie tabel przestawnych do plików CSV
Aby utworzyć kopię zapasową danych w innym miejscu, należy przenieść wymiary z tabeli
przestawnej IBM Cognos Insight do pliku CSV. Taki plik będzie można przeglądać i
edytować jako arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel.

Procedura
1. W tabeli przestawnej kliknij ikonę Działania widgetu
opcje Eksport do > Eksportuj do CSV.

, a następnie kolejno kliknij

2. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel
W celu wyeksportowania danych z widgetu IBM Cognos Insight do arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel można użyć opcji Szybki eksport.

Procedura
Kliknij ikonę Działania widgetu
, a następnie kliknij opcje Eksport do > Szybki
eksport. Dane tabeli podrzędnej zostaną wyeksportowane i zostanie wyświetlony arkusz
kalkulacyjny Microsoft Excel, w którym widoczne będą dane tabeli przestawnej.

Tworzenie procesu eksportu
Jeśli planowane jest regularne eksportowanie danych z widgetu IBM Cognos Insight do
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, wówczas można utworzyć proces eksportu.
Następnie możliwe będzie uruchamianie procesu eksportu w dowolnym momencie w celu
eksportowania danych. Procesy eksportu można również udostępniać współpracownikom.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania widgetu
i kliknij opcje Eksport do > Eksportuj do
Microsoft Excel.
2. Aby utworzyć proces eksportu, wykonaj następujące czynności:
a. Kliknij opcję Nowy.
b. Do pola Nazwa wprowadź nazwę dla tego procesu eksportu. Jest to nazwa, która
posłuży do identyfikowania tego procesu eksportu i umożliwi jego ponowne
uruchomienie, zatem powinna być opisowa i unikalna.
c. Na liście Dostępne wybierz kostki, dla których zamierzasz eksportować dane, a
następnie kliknij opcję Dalej.
d. W każdej kostce kliknij wymiary, a następnie przesuń elementy z listy Uwzględnione
do listy Dostępne, aby dołączyć elementy do eksportowanych danych.
e. Jeśli wymiar jest współużytkowany przez kostki, a wymagane jest wyeksportowanie
tych samych elementów z każdej kopii wymiaru, wówczas wybierz elementy z
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jednego wymiaru, który zamierzasz eksportować, a następnie kliknij opcję Zastosuj
do wszystkich. Te same elementy zostaną wyeksportowane z wymiaru w innych
kostkach.
f. Aby uwzględnić wszystkie elementy z wymiaru, w tym również elementy, które mogą
zostać dodane po utworzeniu procesu eksportu, kliknij wymiar, a następnie zaznacz
pole wyboru Uwzględnij wszystkie.
g. Kliknij przycisk Dalej.
h. Użyj strzałek w górę i w dół, aby odszukać wymiary, które pojawią się w wierszach,
kolumnach oraz na stronach arkusza kalkulacyjnego. Na przykład, jeśli do
wyświetlenia w arkuszu kalkulacyjnym wybrano wymiary Produkt, Kraj lub Region,
Lata oraz Miary, Kraj lub Region oraz Produkt można umieścić w wierszach arkusza
kalkulacyjnego, Miary w kolumnach, a Lata na stronach, aby umieścić każdy rok na
innej zakładce arkusza kalkulacyjnego.
i. Kliknij przycisk Dalej.
j. Określ, czy komórki zostaną scalone, a następnie uruchom eksport i kliknij przycisk
Zakończ.
3. W celu uruchomienia procesu eksportu wybierz proces i kliknij opcję Uruchom.
4. Aby uruchomić proces eksportu, kliknij opcję Eksport, a następnie zapisz plik procesu
eksportu na komputerze.
5. Aby zaimportować proces eksportu, np. proces eksportu otrzymany od współpracownika,
kliknij opcję Import, a następnie wybierz plik eksportu na swoim komputerze.

Eksportowanie obszarów roboczych do plików PDF
Eksportowanie bieżącej karty obszaru roboczego IBM Cognos Insight do nowego pliku PDF
lub jako nowej strony w istniejącym pliku PDF w celu uzyskania zrzutu bieżącego widoku
obszaru roboczego.

O tym zadaniu
Plik PDF tworzony poprzez eksportowanie zawiera wszystko, co jest widoczne na bieżącej
karcie, w tym bieżący widok kanwy, zastosowane filtry oraz wszelkie wprowadzone zmiany.
Na przykład, jeśli karta obszaru roboczego zawiera bardzo długą tabelę przestawną, przewiń
w górę lub w dół, aby wyświetlić te wiersze tabeli przestawnej, które zamierzasz uwidocznić
w pliku PDF.

Procedura
Po wyświetleniu karty i uzyskaniu widoku przeznaczonego do eksportowania kliknij ikonę
, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Działania
v Aby wyeksportować do nowego pliku PDF, kliknij opcje Eksportuj do PDF > Utwórz
plik. Pojawi się okno nawigacyjne, w którym można wprowadzić nazwę pliku, oraz
wybrać na komputerze lokalizację, w której zostanie zapisany plik.
v Aby dołączyć eksportowaną kartę obszaru roboczego jako stronę na końcu istniejącego
pliku PDF, kliknij opcje Eksportuj do PDF > Dołącz do pliku. Pojawi się okno
nawigacyjne, w którym można wybrać plik PDF, do którego dodana zostanie karta obszaru
roboczego.

Drukowanie danych widgetu
Dane z programu IBM Cognos Insight można wydrukować. Możliwe jest wybranie części
wymiarów w kontekście, które zostaną wydrukowane.
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Procedura
1. Kliknij ikonę Działania widgetu

, a następnie kliknij opcję Drukuj dane.

Ograniczenie: Poniższe kroki mają zastosowanie, pod warunkiem że widget zawiera
wymiary w kontekście. Jeśli widget zawiera wymiary tylko w wierszach i kolumnach,
wówczas nie pojawi się pytanie dotyczące zmiany wymiarów w kontekście.
2. Aby wydrukować dane w postaci, w jakiej są filtrowane w widgecie, kliknij przycisk
Zakończ. Na przykład, jeśli widget Tabela przedstawia Produkty w wierszach, Miesiące
w kolumnach oraz Dostarczoną ilość jako miarę w kontekście, można wydrukować dane
w postaci, w jakiej są widoczne w tabeli przestawnej, czyli po odfiltrowaniu w celu
wyświetlania tylko miary Dostarczona ilość.
3. Aby zmienić wymiary w kontekście na wydruku, wybierz elementy, jakie powinny
pojawić się na wydruku, a następnie kliknij opcję Dalej. Na przykład, jeśli widget Tabela
przestawna zawiera Produkty w wierszach, Miesiące w kolumnach i Dostarczoną ilość
jako miarę w kontekście, można zmienić miarę w kontekście na inną miarę w kostce, np.
Przychód, a następnie wydrukować widget z miarą Przychód w kontekście.
4. W celu wykluczenia niektórych stron z wydruku usuń zaznaczenie pól wyboru dla stron,
które zamierzasz wykluczyć.
5. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie obszarów roboczych
Wydrukowanie całego obszaru roboczego lub konkretnych kart obszaru roboczego IBM
Cognos Insight umożliwia uzyskanie obrazu obszaru roboczego w postaci wydruku.

Procedura
1. Upewnij się, że widgety w obszarze roboczym wyświetlają dane, które mają być
widoczne w kopii drukowanej. Na przykład, jeśli zamierzasz wydrukować dane dotyczące
tylko jednej linii produktów, upewnij się, że dane w obszarze roboczym zostały
odfiltrowane w taki sposób, aby przedstawiana była tylko ta linia produktów.
, a następnie opcję Drukuj.
2. Kliknij ikonę Działania
3. Z listy Drukuj wybierz opcję, aby zdefiniować treść do wydrukowania. W celu
wydrukowania konkretnych kart kliknij opcję Zakres kart, a następnie wpisz numery
kart jako zakres lub numery rozdzielane przecinkami.
4. W celu zmiany rozmiaru kart obszaru roboczego w taki sposób, aby drukowana była tylko
jedna strona na każdą kartę, zaznacz pole wyboru Dopasuj do jednej strony.
5. Aby dodać informacje nt. obszaru roboczego do nagłówka i stopki drukowanych stron,
zaznacz pole wyboru Uwzględnij nagłówek i stopkę. Informacje w nagłówku i stopce
obejmują nazwę pliku obszaru roboczego, nazwę karty, numer strony oraz datę i godzinę
operacji drukowania.
6. Aby zmienić drukarkę lub jej ustawienia, kliknij opcję Zaawansowane.
7. Kliknij przycisk Drukuj.

Usuwanie obszarów roboczych z komputera
Jeśli obszar roboczy IBM Cognos Insight nie jest już potrzebny, wówczas można go usunąć z
komputera.

Rozdział 7. Eksportowanie i drukowanie obszarów roboczych
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Procedura
Usuń obszar roboczy lub plik CDD z komputera. Plik CDD zawiera model oraz dane obszaru
roboczego, a także układ konkretnego obszaru roboczego.
Zapamiętaj: Dane użytkowników dla obszarów roboczych Cognos Insight są zapisywane
osobno, poza obszarami roboczymi. Dane użytkowników obejmują między innymi: pliki
dzienników, kompozycje, obrazy PNG ostatnich obszarów roboczych, a także kostki Cognos
TM1 utworzone podczas tworzenia lub zmiany obszaru roboczego. Nie można usuwać
danych przeznaczonych dla jednego obszaru roboczego. Możliwe jest tylko jednorazowe
usunięcie wszystkich danych użytkownika. Jeśli wymagane jest usunięcie danych
użytkownika, np. podczas deinstalacji Cognos Insight, należy usunąć folder .CognosInsight
dla odpowiedniego środowiska:
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nazwa_użytkownika\.CognosInsight
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows 7: C:\Users\nazwa_użytkownika\
.CognosInsight
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Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
Niniejszy kurs składa się z interaktywnych zadań, które ułatwiają naukę sposobów
korzystania z produktu IBM Cognos Insight. Cognos Insight to rozwiązanie przeznaczone do
planowania i eksploracji danych.

Wymagania wstępne
Aby przygotować się do korzystania z kursu, należy zainstalować programIBM Cognos
Insight, pobrać przykłady i zapoznać się z interfejsem użytkownika programu Cognos Insight.
Można również zapoznać się z listą obsługiwanych środowisk, która zawarta jest w
dokumencie Software Environments for IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Instalowanie oprogramowania Cognos Insight
Przed rozpoczęciem należy zainstalować na komputerze program IBM Cognos Insight.

Procedura
Wykonaj jedną z następujących procedur, w zależności od tego, które produkty Cognos
posiadasz:
Produkty Cognos

Instrukcja instalacji

Cognos Insight i IBM Cognos Express

Patrz sekcja dotyczącainstalowaniaCognos Insight
z serwera Cognos w dokumentacji instalowania i
konfiguracji Cognos Insight.

Cognos Insight i IBM Cognos TM1

Patrz sekcja dotyczącainstalowaniaCognos Insight
z serwera Cognos w dokumentacji instalowania i
konfiguracji Cognos Insight.

Pobieranie przykładów
W tym kursie jesteś pracownikiem firmy Przykładowe biuro wycieczek. Będziesz używać
programu IBM Cognos Insight z odpowiednimi przykładami do badania i przeglądania
danych korporacyjnych.
Korzystając z przykładowych obszarów roboczych w celu wykonywania zadań, będziesz
zapoznawać się z produktem Cognos Insight i dowiesz się, w jaki sposób produkt ułatwia
korzystanie z danych korporacyjnych w celu pełniejszego zrozumienia aktualnej sytuacji
firmy i jej przyszłości.
Aby korzystać z tego kursu, należy pobrać przykłady do oprogramowania Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Każdy przykładowy obszar roboczy zawiera następujące widgety, które umożliwiają
zrozumienie i interakcję z danymi:
v Karty, które ułatwiają przeglądanie obszaru roboczego.
v Tabele przestawne służące do wyświetlania wymiarów i przeprowadzania podstawowych
analiz danych.
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v Wykresy służące do przejrzystej prezentacji liczb, które dodatkowo ułatwiają
porównywanie, identyfikowanie relacji i trendów.
v Tekst, który umożliwia tworzenie tytułów oraz dodawanie wyjaśnień.
v Obrazy, które stanowią graficzne uzupełnienie treści.

Interfejs użytkownika programu Cognos Insight
W tej sekcji przedstawiono elementy okna programu IBM Cognos Insight. Niektóre z
terminów używanych w kursie opisują elementy interfejsu użytkownika programu Cognos
Insight.
Poniższy rysunek przedstawia poszczególne części okna programu Cognos Insight.

Ikona Działania

Pasek narzędzi widgetu Obszar przeglądu Punkt eksploracji

Rozwijanie i zwijanie
panelu treści

Kostka
Wymiar
Miara

Panel eksploracji

Karty Widget z tabelą przestawną i wykresem Ikona miniatur kart

Panel treści

Rysunek 2. Części okna Cognos Insight

Okno Cognos Insight zawiera następujące części:
Ikona Działania
powoduje rozwinięcie menu, które zawiera opcje
Kliknięcie ikony Działania
umożliwiające tworzenie, otwieranie, zapisywanie, drukowanie, eksportowanie i
zamykanie obszarów roboczych.
Widget z tabelą przestawną i wykresem
Widgety tworzą fragmenty obszaru roboczego Cognos Insight. Jeden z widgetów
zawiera tabelę przestawną lub formularz planistyczny oraz wykres. Dane w tabeli
przestawnej są powiązane z danymi, jakie pojawiają się na wykresie, więc zmiana
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danych w tabeli przestawnej powoduje zmianę danych wykresu, a zmiana danych na
wykresie powoduje zmianę tabeli przestawnej.
Pasek narzędzi widgetu
Pasek narzędzi widgetu pojawia się podczas pracy w widgecie. Zawiera ikony
istotne dla widgetu, np. ikonę Zmień typ wyświetlania
zmianę typu wykresu wyświetlanego w widgecie.

, która umożliwia

Obszar przeglądu
Obszar przeglądu jest wyświetlany dla tabeli przestawnej lub wykresu. Obszar
przeglądu informuje o tym, jakie wymiary lub miary pojawiają się w tabeli
przestawnej i/lub na wykresie. Ten obszar jest podzielony na trzy sekcje: wiersze,
kolumny i kontekst. Te sekcje reprezentują wymiary i miary pojawiające się w
wierszach, kolumnach oraz w kontekście tabeli przestawnej i/lub wykresu. Na
przykład, jeśli wymiar Produkty jest widoczny w sekcji wierszy obszaru przeglądu,
produkty są widoczne także w wierszach tabeli przestawnej.
Panel treści
W panelu treści widoczne są wszystkie kostki, wymiary, miary i atrybuty, z którymi
można pracować w bieżącym obszarze roboczym. W panelu treści można
importować, tworzyć i usuwać, przenosić oraz edytować elementy. W panelu treści
wyświetlane są także procesy importu, co umożliwia odświeżanie danych na
podstawie konkretnego importu.
Można również wyszukiwać obiekty w panelu treści. Można wpisywać znaki w celu
filtrowania, jeśli użytkownik nie zna dokładnej nazwy obiektu lub jeśli chce
wyszukać obiekty, które spełniają konkretne kryteria. Wyszukiwanie pozwala na
znalezienie wszystkich obiektów w drzewie spełniających określone kryteria.
Punkty eksploracji
Punkt eksploracji jest listą elementów w wymiarze. Elementy można klikać, aby
filtrować dane w tabeli przestawnej i/lub na wykresie.
Karty

Obszary robocze mogą być podzielone na kilka kart. Z obszaru kart można tworzyć,
usuwać i zmieniać nazwy kart.

Ikona miniatur kart
Kliknięcie ikony miniatur kart powoduje wyświetlenie niewielkich obiektów
graficznych odpowiadających poszczególnym kartom — wybranie obiektu
graficznego umożliwia nawigację do odpowiadającej mu karty, co eliminuje
konieczność korzystania z nazw kart.

Lekcje
Każda lekcja kursu IBM Cognos Insight poświęcona jest innym funkcjom i zagadnieniom.
Przykłady dołączone do programu Cognos Insight ilustrują te funkcje i zagadnienia w
kontekście rzeczywistych sytuacji.
Lekcje wchodzące w skład kursu można przerabiać po kolei. Jednak każda z lekcji jest
autonomiczną jednostką, dlatego jeśli interesuje Cię konkretne zagadnienie, możesz od razu
przejść do odpowiedniej lekcji.

Importowanie danych o zamówieniach z pliku arkusza
kalkulacyjnego
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności i zagadnień w programie IBM Cognos
Insight: importowania pliku, tworzenia obszaru roboczego, odwzorowywania danych i
elementów obszaru roboczego.
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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Jako dyrektor sprzedaży w firmie Przykładowe biuro wycieczek chcesz przejrzeć dane o
zamówieniach w celu przeanalizowania wyników firmy. Masz plik arkusza kalkulacyjnego,
który zawiera te dane, więc postanawiasz zaimportować ten plik do obszaru roboczego IBM
Cognos Insight w celu przeprowadzenia analizy.

Procedura
1. W menu Start systemu Microsoft Windows kliknij program IBM Cognos Insight.
2. W menu Pobierz dane kliknij polecenie Importuj dane. Zostanie uruchomiony kreator
importu z otwartą stroną Importuj dane - Wybierz źródło danych.
3. Aby zaimportować plik, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Nazwa. Zostanie
wyświetlone nowe okno Otwórz, w którym można przeglądać zawartość komputera w
poszukiwaniu plików.
4. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie otwórz plik
Orders_kod_języka.csv. Na przykład, aby pracować z plikiem przykładowym w
języku hiszpańskim, otwórz plik Orders_ES.csv. Dane z pliku zostaną wyświetlone w
kreatorze importu.
Wskazówka: Można rozwinąć sekcję Szczegóły pliku w celu wyświetlenia informacji
o sposobie importowania danych źródłowych. W tym przykładzie opcje domyślne są
odpowiednie.
Postanawiasz, że nie będziesz importować wszystkich danych z pliku do programu
Cognos Insight.
5. W sekcji Kolumny, w kolumnie Import, usuń zaznaczenie pól wyboru następujących
elementów danych, aby wskazać, że te elementy nie powinny być importowane:
a.
b.
c.
d.
e.

Numer zamówienia
Miesiąc
Wielkość zamówienia
Cena jednostkowa
Data wysyłki

f. Przedstawiciel handlowy
6. Kliknij opcję Zaawansowane. Zostanie wyświetlona strona kreatora Importuj dane Odwzorowanie danych Ta strona zawiera informacje o sposobie importowania danych.
Zwróć uwagę, że program Cognos Insight automatycznie zagnieździł element Miasto w
elemencie Kraj lub region, ponieważ miasta są pod względem logicznym elementami
potomnymi względem krajów lub regionów.
Wskazówka: Możesz przeciągać elementy z listy Elementy źródłowe do hierarchii
Elementy docelowe oraz przeciągać elementy w inne miejsca hierarchii Elementy
docelowe. Podczas przeciągania elementów kursor będzie się zmieniał w celu
poinformowania o tym, gdzie można upuścić element oraz jak zmieni się element
upuszczony w danym miejscu.
Rys. 3 na stronie 121 przedstawia panel Odwzorowanie — tak powinien wyglądać po
wykonaniu kroku 6.
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Rysunek 3. Panel Odwzorowanie w kreatorze importu

7. Kliknij przycisk Podsumowanie. Zostanie wyświetlona strona kreatora Importuj dane
- Importowanie W panelu Komunikaty o imporcie pojawią się informacje o
operacjach, jakie zostaną wykonane przez produkt Cognos Insight w przypadku importu
danych. W panelu Podsumowanie właściwości wyświetlane są ustawienia wybrane w
panelu Właściwości dla każdego elementu docelowego. Można wykorzystać to
podsumowanie w celu zweryfikowania i porównania właściwości poszczególnych typów
danych, w tym tworzonej kostki i jej wymiarów, poziomów, atrybutów oraz miar.
8. Kliknij przycisk Zakończ.
Dane zostaną wyświetlone w nowym obszarze roboczym Cognos Insight. Obszar
roboczy zawiera tabelę przestawną i wykres kolumnowy, a hierarchia danych widoczna
jest w panelu treści pod nagłówkiem Dane.
Rys. 4 na stronie 122 przedstawia obszar roboczy po zaimportowaniu pliku CSV.

Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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Rysunek 4. Nowy obszar roboczy po zaimportowaniu danych

W tabeli przestawnej wyświetlane są następujące dane z nowej kostki:
v Wymiar Produkt jest wyświetlany w wierszach tabeli przestawnej.
v W kolumnach tabeli przestawnej wyświetlane są trzy miary kostki: Przychód z
zamówienia, Ilość w zamówieniu i Liczba.
Na wykresie wyświetlane są następujące dane z nowej kostki:
v Produkty wykreślone są jako kolumny na wykresie. Na przykład w każdej grupie
kolumn istnieje kolumna dla linii produktów Infinity.
v Trzy miary istniejące w kostce są wykreślone jako grupy kolumn na wykresie. Na
przykład istnieje grupa trzech kolumn dla miary Przychód z zamówienia.
W obszarze przeglądu wyświetlana jest informacja o danych, jakie są widoczne w tabeli:
przedstawiony jest wymiar Produkt, który jest wyświetlany w
v W sekcji wierszy
wierszach tabeli przestawnej.
przedstawiony jest wymiar Zamówienia kod_języka Miary,
v W sekcji kolumn
który jest wyświetlany w kolumnach tabeli przestawnej. Nazwa wymiaru miar zależy
od nazwy kostki, która z kolei wywiedziona jest z nazwy zaimportowanego pliku. Na
przykład, jeśli zaimportowano hiszpański plik przykładowy, Orders_ES.csv, to
kostka będzie nosić nazwę Orders ES, a wymiar miar będzie nazywał się Miary
Orders ES.
przedstawiany jest wymiar Klient, wymiar Miasto oraz
v W sekcji kontekstowej
wymiar Data zamówienia, które są wyświetlane w kontekście tabeli przestawnej.
Nazwy wymiarów w sekcji kontekstowej reprezentują sumy dla wymiarów, np.
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Łącznie Klient i Łącznie Miejscowość. Wymiar Data zamówienia jest w sekcji
kontekstowej widoczny jako 2007, ponieważ plik źródłowy zawierał tylko dane z
2007 roku.
Wskazówka: Można klikać wymiary w wierszach, kolumnach i sekcjach
kontekstowych obszaru przeglądu, aby wybierać dane do wyświetlenia w tabeli
przestawnej i na wykresie. Kliknij na przykład Łącznie dla miasta, a następnie Austria.
Teraz w tabeli przestawnej i na wykresie wyświetlane są tylko dane dotyczące Austrii, a
nie dane dotyczące wszystkich miast Aby wrócić do wyświetlania danych dotyczących
wszystkich miast, kliknij pozycję Austria w sekcji kontekstowej, a następnie kliknij
opcję Łącznie dla miasta.
Podejmujesz decyzję o dodaniu do obszaru roboczego danych o przedstawicielach
handlowych w celu sprawdzenia, którzy przedstawiciele handlowi wygenerowali
największy przychód.
, a następnie kliknij opcję Zamknij.
9. Kliknij ikonę Działania
10. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Przeglądanie danych o sprzedaży w istniejącym obszarze
roboczym
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight: nawigacji
na kartach i wykorzystania istniejącego obszaru roboczego przy podejmowaniu decyzji.
Jako dyrektor sprzedaży w firmie Przykładowe biuro wycieczek chcesz zapoznać się z
przeglądem danych o sprzedaży, by uzyskać ogólne pojęcie o wynikach osiąganych przez
firmę.
Za pomocą kart można porządkować dane oraz filtry w celu ukrywania lub wyświetlania
konkretnych danych. Na przykład można użyć kart w celu uzyskania informacji o własnej
firmie - w tym celu można rozdzielić aspekty na znaczące działy, co umożliwia szybkie
wyświetlanie i analizowanie danych. Każda karta zawiera inne informacje, ale wszystkie
karty należą do tego samego obszaru roboczego.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
Orders_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem przykładowym
w języku węgierskim, kliknij dwukrotnie plik Orders_HU.cdd. Zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ten obszar roboczy zawiera widgety WWW. Widgety WWW
mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści pochodzące ze źródeł internetowych,
podobnie jak strony WWW. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć ten komunikat.
3. Możesz przechodzić z karty na kartę w następujący sposób:
kliknij kartę Produkty.
v W sekcji Obszar roboczy panelu treści
v Wśród zakładek kart okna programu Cognos Insight kliknij kartę Zamówienia.
v Na kanwie kliknij przycisk działania Przykłady. Można dodawać takie przyciski
działań do dowolnych obszarów roboczych, klikając polecenie Przycisk działania w
menu Wstaw.
4. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
5. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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Filtrowanie danych w celu wyświetlenia szczegółowych
informacji o konkretnych produktach i klientach
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight:
filtrowania danych przy użyciu punktów eksploracji i zmiany poziomu szczegółowości na
wykresach i w tabelach przestawnych.
Jako przedstawiciel handlowy firmy Przykładowe biuro wycieczek chcesz dokładniej
przeanalizować sprzedaż poszczególnych produktów i sprzedaż do poszczególnych klientów,
aby ustalić, w jakich obszarach występują problemy wymagające pogłębionego zbadania.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
Orders_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem przykładowym
w języku węgierskim, kliknij dwukrotnie plik Orders_HU.cdd. Zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ten obszar roboczy zawiera widgety WWW. Widgety WWW
mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści pochodzące ze źródeł internetowych,
podobnie jak strony WWW. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć ten komunikat.
3. Kliknij kartę Zamówienia.
Na karcie Zamówienia znajdują się trzy widgety tabel przestawnych i dwa widgety
wykresów. Obszar roboczy zawiera również trzy widgety punktów eksploracji. W tabeli
przestawnej Informacje o zamówieniach widzimy, że sprzedaż linii Kodiak jest
znacznie niższa niż pozostałych dwóch linii. W celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat sprzedaży wymagana jest dodatkowa eksploracja danych.
4. W punkcie eksploracji Produkty kliknij pozycję Kodiak.
Dokonanie takiego wyboru spowoduje odfiltrowanie informacji o produktach Infinity i
Legend w sposób przedstawiony na rysunku (Rys. 5 na stronie 125).
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Rysunek 5. Filtrowanie karty Zamówienia, tak aby zawierała jedynie linię produktów Kodiak

Wskazówka: W celu ponownego wyświetlenia wszystkich produktów można kliknąć
ikonę Wyczyść ten punkt eksploracji
. Po wyczyszczeniu punktów eksploracji
należy upewnić się, czy opcja Kodiak została ponownie zaznaczona — to umożliwi
kontynuację kursu.
5. Na wykresie kołowym przesuń wskaźnik myszy nad wycinkami wykresu, aby wyświetlić
informacje o sprzedaży dla krajów lub regionów, w których sprzedawana jest linia
produktów Kodiak.
6. W punkcie eksploracji Klienci kliknij pozycję Kanga Kampers. Rys. 6 na stronie 126
przedstawia wynikowy obszar roboczy.

Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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Rysunek 6. Filtrowanie karty Zamówienia, tak aby zawierała jedynie linię produktów Kodiak oraz klienta Kanga
Kampers

Aktualnie na karcie Zamówienia wyświetlane są następujące informacje:
v W tabeli przestawnej Informacje o zamówieniach widać, że cała sprzedaż produktów
Kodiak dla klienta Kanga Kampers miała miejsce w lutym.
v W tabeli przestawnej Sprzedaż wg kraju lub regionu widać, że cała sprzedaż
produktów Kodiak dla klienta Kanga Kampers miała miejsce Australii.
v Obszar wykresu jest graficznym odzwierciedleniem informacji z tabeli przestawnej
Informacje o zamówieniach.
v Wykres kołowy jest graficznym odzwierciedleniem informacji z tabeli przestawnej
Sprzedaż wg kraju lub regionu.
v Tabela przestawna Szczegóły zamówienia przedstawia więcej szczegółów na temat
sprzedaży w firmie Kanga Kampers, takie jak Miasto, Ilość w zamówieniu oraz
Przedstawiciel handlowy.
v W punkcie eksploracji Wielkość zamówienia widać, że wszystkie zamówienia należą
do przedziału 1-5000.
7. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
8. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Grupowanie miesięcy w kwartał
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight:
wstawiania nowej kolumny do tabeli przestawnej, grupowania danych i wstawiania elementu
macierzystego (nadrzędnego).
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Twoim zadaniem, jako menedżera firmy Przykładowe biuro wycieczek, który jest
odpowiedzialny za szkolenia, jest cięcie kosztów. Aby określić, gdzie jest to możliwe,
porównaj koszty za wybrane okresy roku.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
HumanResources_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem
przykładowych w języku norweskim, kliknij dwukrotnie plik
HumanResources_NO.cdd.
3. Kliknij kartę Szkolenia pracowników.
Ta karta zawiera przegląd informacji o kursach. Wyświetla kursy wg nazwy, listy
uczestników, kosztu kursów, liczby dni kursów i liczby osób zapisanych wg miesięcy.
Teraz pogrupuj miesiące Styczeń, Luty i Marzec w taki sposób, aby możliwa była
analiza danych wg kwartału.
4. Kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl: Styczeń, Luty i Marzec.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone kolumny, a następnie kliknij opcję
Wstaw element macierzysty. Wybrane elementy zostaną podsumowane w nowym
elemencie o nazwie Element 1.
6. Aby zmienić nazwę Element 1 na bardziej znaczącą, kliknij element Element 1 i wpisz
Kwartał 1.
Pojawia się informacja o tym, że koszty kursu za kwartał wynoszą 32000 USD, co
stanowi niemal całą sumę za miesiąc lipiec. Konieczna może być dalsza eksploracja w
celu sprawdzenia przyczyn powstania takich różnic i podjęcia decyzji o kolejnych
działaniach.
Utworzenie hierarchii relacji macierzysty-potomny umożliwia rozwinięcie zestawu
danych i zapewnia rozszerzoną kontrolę nad aplikacją.
7. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
8. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Obliczanie wzrostu płac przy użyciu obliczenia wymiaru
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight: tworzenia
nowej kolumny w tabeli przestawnej i tworzenia obliczenia wymiaru.
Twoim zadaniem jako menedżera kadr jest określenie wpływu biznesowego zmian w
strukturze i personelu firmy Przykładowe biuro wycieczek. W tym przypadku chcesz
sprawdzić efekt podwyżki płac o 5%.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
HumanResources_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem
przykładowych w języku koreańskim, kliknij dwukrotnie plik
HumanResources_KO.cdd.
3. Kliknij kartę Koszty pracownicze. Podejmujesz decyzję o zastosowaniu formuły do
obliczenia zwiększenia płac o 5%. Więcej informacji na temat formuł zawiera
dokumentacja komponentu Cognos Insight. Dostęp do tej dokumentacji dla posiadanego
produktu i jego wersji można uzyskać w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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4. W tabeli przestawnej Wydatki pracownicze kliknij prawym przyciskiem myszy
nagłówek kolumny Płaca, kliknij opcję Duplikuj i wpisz nową nazwę kolumny: Co-jeśli
Płaca 5.
5. Kliknij komórkę na przecięciu kolumny Co-jeśli Płaca 5 i wiersza Wszystkie kraje lub
regiony, wpisz inc5, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Wartości we wszystkich komórkach kolumny Co-jeśli Płaca 5 zostaną zwiększone o pięć
procent. Rys. 7 przedstawia zaktualizowaną tabelę przestawną i wykres.

Rysunek 7. Tabela przestawna i wykres przedstawiające obliczenie dla inc5

6. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
7. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Oznaczanie wysokich i niskich przychodów kolorem
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight: tworzenia
stylów warunkowych i rozpoznawania trendów.
Jako menedżer sprzedaży w firmie Przykładowe biuro wycieczek chcesz zorientować się,
które produkty sprzedają się dobrze, a które słabo. Chcesz także zobaczyć, jak sprzedaż
kształtuje się na przestrzeni roku, aby ustalić, w których miesiącach poszczególne produkty
słabo się sprzedają.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
Orders_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem przykładowym
w języku japońskim, kliknij dwukrotnie plik Orders_JA.cdd. Zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ten obszar roboczy zawiera widgety WWW. Widgety WWW
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mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści pochodzące ze źródeł internetowych,
podobnie jak strony WWW. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć ten komunikat.
3. Kliknij kartę Zamówienia. Postanawiasz użyć stylu warunkowego do wyróżnienia
miesięcy z wysokimi i niskimi obrotami.
4. Na karcie Informacje o zamówieniach kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę,
która nie jest nagłówkiem wiersza ani kolumny, a następnie kliknij opcję Styl
warunkowy.
i kliknij kolejno Nowy styl
5. W oknie Styl warunkowy kliknij ikonę Dodaj
warunkowy na podstawie > Przychód z zamówienia.
6. W oknie Warunek liczbowy, w polu Zakres wartości, wpisz 5000 i naciśnij klawisz
Enter. Nowy warunek pojawi się na liście.
7. W polu Zakres wartości wpisz 10000 i naciśnij klawisz Enter. Na liście widoczne są
teraz dwie wprowadzone wartości między trzema pustymi wierszami. W tych wierszach
zdefiniujesz warunki. Na przykład możesz zdefiniować warunek wybierający wartości
mniejsze niż 5000, ustawiając styl w wierszu pod wartością 5000.
8. W wierszu pod wartością 5000 kliknij komórkę w kolumnie Styl, a następnie kliknij
pozycję Słabo.
9. W wierszu nad wartością 5000 kliknij komórkę w kolumnie Styl, a następnie kliknij
pozycję Średnio.
10. W wierszu nad wartością 10000 kliknij komórkę w kolumnie Styl, a następnie kliknij
pozycję Znakomicie. Utworzone warunki wyróżniają następujące informacje:
v Sprzedaż powyżej 10000 jest znakomita.
v Sprzedaż między 5000 a 10000 jest średnia.
v Sprzedaż poniżej 5000 jest słaba.
11. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby wyświetlić obszar roboczy. W tabeli przestawnej
Informacje o zamówieniach (patrz Rys. 8 na stronie 130) wartości znakomite, średnie i
słabe wyświetlane są teraz z użyciem zdefiniowanych stylów.

Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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Rysunek 8. Tabela przestawna Informacje o zamówieniach z komórkami i tekstem w różnych kolorach, zgodnie ze
zdefiniowanymi stylami warunkowymi

12. W punkcie eksploracji Klienci klikaj poszczególnych klientów, aby przeglądać sprzedaż
w miesiącach i regionach. Na tej podstawie możesz określić, kiedy i gdzie należy
zintensyfikować działania sprzedażowe.
13. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
14. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Wyniki
Eksploracja danych w obszarze roboczym może ujawnić szanse sprzedaży dla klienta
Sportworld, który nie zamawiał jeszcze ani produktów Kodiak, ani Legend.

Obliczanie przychodów poprzez modyfikację modelu
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności w programie IBM Cognos Insight: tworzenia
obliczenia kostki, wstawiania karty, tworzenia tabeli przestawnej, tworzenia wykresu,
zastępowania wymiarów i miar, pomijania pustych komórek i zmiany sposobu wyświetlania
sum.
Jako analityk danych w firmie Przykładowe biuro wycieczek chcesz zmienić kolumnę
Przychód z zamówienia w taki sposób, aby odzwierciedlała zmiany w ilości i cenie
jednostkowej. Pozwoli to stwierdzić, w jaki sposób ilości i ceny jednostkowe produktów
wpływają na przychody firmy.
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Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Otwórz.
2. Przejdź do miejsca, do którego pobrano przykłady, a następnie kliknij dwukrotnie plik
Orders_kod_języka.cdd. Na przykład, jeśli chcesz pracować z plikiem przykładowym
w języku włoskim, kliknij dwukrotnie plik Orders_IT.cdd. Zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ten obszar roboczy zawiera widgety WWW. Widgety WWW
mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści pochodzące ze źródeł internetowych,
podobnie jak strony WWW. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć ten komunikat.
.
3. W oknie Cognos Insight, obok zakładek kart, kliknij ikonę Wstaw nową kartę
Nowa karta pojawi w oknie Cognos Insight. Nowa karta nosi nazwę Karta 5.
4. Kliknij nową kartę prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Zmień nazwę, a następnie
wpisz Test.
W ten sposób powstała pusta kanwa, którą można wykorzystać w celu utworzenia
nowego widoku danych.
, aby wyświetlić wszystkie wymiary i miary zaimportowane do
5. Otwórz panel treści
tego obszaru roboczego.
6. Przeciągnij kostkę Szczegóły zamówienia do obszaru roboczego.
Domyślnie przeciągnięcie kostki do obszaru roboczego powoduje utworzenie tabeli
przestawnej i wykresu. Tabela przestawna i wykres przedstawiają pierwszy wymiar w
kostce, tj. Numer zamówienia, oraz wszystkie miary dostępne w kostce.
W obszarze przeglądu wyświetlana jest informacja o danych, jakie są widoczne w tabeli:
przedstawiony jest wymiar Numer zamówienia, który jest
v W sekcji wierszy
wyświetlany w wierszach tabeli przestawnej.
przedstawiony jest wymiar Miary szczegółów zamówienia,
v W sekcji kolumn
który jest wyświetlany w kolumnach tabeli przestawnej. Ten wymiar zawiera
wszystkie miary kostki Szczegóły zamówienia.
przedstawione są pozostałe wymiary w kontekście tabeli
v W sekcji kontekstowej
przestawnej. Nazwy wymiarów w sekcji kontekstowej odpowiadają danym
wyświetlanym w tabeli przestawnej. Na przykład sekcja kontekstowa zawiera
Wszystkie produkty, a zatem dane w tabeli przestawnej dotyczą wszystkich
produktów. Jeśli odfiltrujesz wymiar Produkty tak, aby w sekcji kontekstowej
obszaru przeglądu wyświetlana była pozycja Legend, to dane w tabeli przestawnej
będą dotyczyły tylko produktu Legend.
Postanawiasz, że chcesz wyświetlić wszystkie dane, ale zagnieżdżone w taki sposób, aby
można je było od razu łatwo zinterpretować. W tym celu musisz zmienić wymiary w
wierszach, kolumnach i sekcjach kontekstowych obszaru przeglądu.
7. Z panelu treści

, z kostki Szczegóły zamówienia, przeciągnij wymiar Produkty za

obszaru przeglądu. Kursor zmienia
wymiar Numer zamówienia w sekcji wierszy
kształt, gdy zatrzymujesz go nad obszarem przeglądu i informuje, w których miejscach
można, a w których nie można upuścić wymiaru.
Wskazówka: Można także przeciągać wymiary między sekcjami obszaru przeglądu.
8. Z kostki Szczegóły zamówienia przeciągnij wymiar Klienci za wymiar Produkty w
sekcji wierszy

w obszarze przeglądu.
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9. Z kostki Szczegóły zamówienia przeciągnij wymiar Klienci za wymiar Klienci w sekcji
w obszarze przeglądu. Sekcja wierszy zawiera teraz następujące wymiary,
wierszy
zagnieżdżone w następującej kolejności: Numer zamówienia, Produkty, Klienci i
Wielkość zamówienia, tak jak przedstawia to Rys. 9. Sekcja kolumn
wymiar Miary szczegółów zamówienia.

zawiera

Rysunek 9. Tabela przestawna zawierająca w wierszach Numer zamówienia, Produkty, Klienci i Wielkość
zamówienia oraz Miary szczegółów zamówienia w kolumnach

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z czterech sum w wierszach tabeli
przestawnej (np. Wszystkie numery zamówień), a następnie kliknij kolejno opcje
Pokaż sumy > Nie pokazuj sum. Tabela przestawna jest nadal w większości pusta,
ponieważ dla każdego przecięcia widoczna jest komórka. Postanawiasz usunąć puste
komórki.
11. Na pasku narzędzi widgetów kliknij ikonę Pomijaj puste komórki
kliknij Wiersze.

, a następnie

W tabeli przestawnej wyświetlane są teraz wszystkie dane z kostki (patrz Rys. 10 na
stronie 133).
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Rysunek 10. Tabela przestawna bez widocznych sum i bez pustych komórek

Postanawiasz skupić się na kliencie Kanga Kampers.
12. W obszarze przeglądu kliknij wymiar Klienci, a następnie kliknij Kanga Kampers. W
tabeli przestawnej i na wykresie widoczne są teraz tylko dane Kanga Kampers.
13. Zaznacz wszystkie komórki w kolumnie Przychód z zamówienia tabeli przestawnej, a
następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki i kliknij opcję
Utwórz obliczenie kostki.
14. W oknie Nazwa obliczenia kostki wpisz Obliczenie przychodów z zamówień i
naciśnij klawisz Enter. Tworzone obliczenie będzie miało zastosowanie tylko do
wymiarów i miar odfiltrowanych w tabeli przestawnej. Na przykład wymiar Klienci jest
filtrowany tak, że tabela przestawna zawiera tylko produkt Kanga Kampers, a zatem
obliczenie dotyczy tylko produktu Kanga Kampers.
Wskazówka: Możesz zmodyfikować te filtry w edytorze wyrażeń. W każdym
wymiarze w obszarze filtru, pod nagłówkiem Definiuj nowe wyrażenie dla,
wyświetlany jest element widoczny w tabeli przestawnej oraz nazwa wymiaru. Na
przykład wymiar Klienci jest filtrowany tak, że widoczny jest tylko produkt Kanga
Kampers, a zatem wymiar Klienci zawiera Kanga Kampers, czyli element widoczny
w tabeli przestawnej, oraz Klienci, czyli nazwę wymiaru.
15. W hierarchii danych, na karcie Warunki, przewiń w dół i rozwiń pozycję Miary
szczegółów zamówienia. Karta Warunki zawiera wymiary i miary dostępne w bieżącej
kostce. Są one nazywane warunkami w wyrażeniu.
Wskazówka: Możesz użyć warunków z innych kostek w obszarze roboczym,
importując warunek. Zaimportowanie warunku z innej kostki umożliwi Ci dodanie do
obliczenia wymiaru lub miary z innej kostki. W tym celu odwzorowuje się wymiary
bieżącej kostki na wymiary w kostce, z której będą importowane warunki.
16. Przeciągnij miarę Ilość do panelu Wyrażenie.
17. W panelu Wyrażenie wpisz gwiazdkę (*) będącą symbolem mnożenia.
Wskazówka: Można dodawać szablony obliczeń do panelu Wyrażenie, wybierając je z
karty Proste. Na przykład, jeśli na karcie Proste klikniesz pozycję Arytmetyczna na
liście Typ operacji oraz pozycję * (Mnożenie) na liście Operacja, to w panelu
Wyrażenie pojawi się następujący szablon mnożenia: ([<operand 1>] * [<operand
2>]). Teraz możesz zastąpić [<operand 1>] i [<operand 2>] wymiarami i miarami,
których chcesz użyć w obliczeniu.
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18. Przeciągnij miarę Cena jednostkowa do panelu Wyrażenie, umieszczając ją za
gwiazdką (*).
19. Aby zapisać i zastosować obliczenie, kliknij przycisk OK. Teraz kolumna Przychód z
zamówienia w tabeli przestawnej jest obliczana poprzez mnożenie wartości Ilość przez
wartość Cena jednostkowa.
20. Kliknij komórkę w kolumnie Cena jednostkowa, wpisz nową cenę i naciśnij klawisz
Enter. Wartość Przychód z zamówienia w tym wierszu zmieni się, odzwierciedlając
nową cenę jednostkową. Możesz także zmienić wartości w kolumnie Ilość, aby
zobaczyć, jak zmiana w sprzedawanej ilości wpływa na wartość Przychód z
zamówienia.
21. Kliknij ikonę Działania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij
przycisk Nie.

Analizowanie przychodów
W niniejszym kursie uwzględniono następujące czynności wykonywane w programieIBM
Cognos Insight: tworzenie zmienności, ukrywanie wierszy lub kolumn, sortowanie kolumny i
zagnieżdżanie wymiarów.
W ramach kursu utworzymy analizę poprzez przeciągnięcie istniejącego pliku .csv do obszaru
roboczego w programie Cognos Insight. Ułożymy wymiary w tabeli przestawnej w taki
sposób, by uzyskać różne ujęcia danych. Będziemy analizować wykresy i zapoznamy się z
różnymi typami wykresów, które można wykorzystać w analizach. Będziemy poszukiwać
trendów w danych i dodamy komentarze tekstowe z opisem spostrzeżeń. Analizę tę
zapiszemy jako podstawę do dalszej pracy.

Procedura
1. Otwórz program Cognos Insight.
2. Wybierz motyw Klasyczny.
3. Przeciągnij plik Net_Revenue.csv do nowego obszaru roboczego.
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4. Przeciągnij wymiar Przychód netto do pola Wiersza.
5. Usuń Sumę przychodu netto. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie decyzji, wybierz
opcję Usuń.
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6. Dodaj zmienność równą różnicy między Wartością rzeczywistą z ubiegłego roku a
Wartością rzeczywistą z ubiegłego roku-1.

7. Zmień nazwę elementu Wartość rzeczywista z ubiegłego roku i Wartość rzeczywista z
ubiegłego roku-1 na Zmienność.
8. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Liczba, a następnie wybierz opcję Wstaw
miarę tekstu.

9. Nazwij miarę tekstową Komentarz – zwróć uwagę, że do wymiaru miary można
dodawać tylko elementy tekstowe.
Uwaga: Element liczby przedstawia liczbę rekordów zaimportowanych przy użyciu
techniki przeciągania i upuszczania. W pewnych okolicznościach jest to użyteczne. W
tym ćwiczeniu po wstępnym zaimportowaniu danych nie będziemy korzystać z tej
funkcji.
10. Usuń element Liczba, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie
Usuń, a następnie potwierdzając decyzję przyciskiem Usuń w oknie dialogowym.
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11. Aby ułatwić sobie prowadzenie analizy, usuń wykres z widgetu, wybierając opcję
Tabela przestawna z menu rozwijanego Zmień wyświetlanie.

12. Zmień orientację kostki tak, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji.

13. Chcemy sortować dane tylko według szczegółów. Aby łatwiej było zrozumieć tę
koncepcję, ukryjemy Sumę produktów. Można to zrobić za pomocą dwóch opcji menu:
1. Opcji Ukryj albo 2. Opcji Pokaż sumy.
v Kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ukryj.Można ukryć
niepotrzebne wiersze lub kolumny. Na przykład po utworzeniu obliczenia można
ukryć wiersze lub kolumny używane w obliczeniu, ale niepotrzebne w obszarze
roboczym. Ukrywać można w ten sposób zarówno elementy szczegółowe, jak i
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skonsolidowane.

v Kliknij element prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Pokaż sumy, a następnie
wybierz jedną z opcji.
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14. W tym przypadku wybierzemy opcję Nie pokazuj sumy, co spowoduje ukrycie
wszystkich elementów skonsolidowanych w wymiarze, a nie tylko ukrycie jednego
elementu. W tym przykładzie efekt byłby taki sam. Jednak zastosowanie opcji Nie
pokazuj sum jest lepszym rozwiązaniem, jeśli w przyszłości miałyby zostać dodane
kolejne sumy.
15. Posortuj kolumnę Zmienność rosnąco według wartości.
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16. Dodaj komentarz do produktu z największą ujemną Zmiennością.

17. Wybierz Przychód netto z wymiaru Przychód netto i dodaj komentarz do produktu z
największą zmiennością przychodu netto. Zwróć uwagę, że jest to inny produkt niż ten,
który odnotował największy spadek wielkości sprzedaży.

18. Zmień nazwę karty na Analiza przychodu netto.
19. Kliknij ikonę, aby dodać nową kartę.
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20. Zmień jej nazwę na Trend przychodów netto.
21. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym i wybierz kolejno
opcjeWstaw widget > Tabela przestawna > Przychód netto.

Uwaga: Zmień orientację elementów zgodnie z poniższą ilustracje, wybierając
Przychód netto w kontekście i ukrywając Komentarz. Użyj ikony Autodopasowanie, aby
odpowiednio zmienić wymiary elementów.
Spójrzmy na trendy w ubiegłym roku i ubiegłym roku -1. Czy są takie same?

22. Dodaj trzecią kartę i nadaj jej nazwę Przychód netto wg miast.
23. Wróć na kartę Trend przychodów netto i wybierz opcję Kopiuj widget z menu widgetu.
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24. Prawym przyciskiem myszy kliknij kartę Przychód netto wg miasta i wybierz opcję
Wklej widget.

25. Zmień orientacje elementów zgodnie z poniższą ilustracją, ponownie skupiając się na
Przychodzie netto i ukrywając Komentarz, bez uwidaczniania Sumy miast.
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Czy jakieś miasta stale osiągają słabe wyniki w całym okresie dwuletnim? Które miasto
zanotowało największy spadek wyników w ostatnich dwóch latach?
26. Wróć na pierwsza kartę – Analiza przychodu netto.
27. Kliknij ikonę Zmień wyświetlanie
przestawna na górze.

i wybierz opcje Widok podzielony > Tabela

28. Następnie zmień typ wyświetlania na Mapę drzewa.
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29. Zagnieźdź wymiar Miasta na zewnątrz wymiaru Produkty w wierszach, przeciągając go
i upuszczając na zewnątrz, tak jak wskazuje to strzałka na poniższej ilustracji.

30. Przeciągnij Wymiar przychodów netto do kolumn, aby zastąpić wymiar miar
przychodów netto. Może być konieczne kliknięcie na wymiarze i wybranie opcji
Wyświetl wszystkie – Przychód netto, aby wielkość sprzedaży pojawiła się w
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kolumnach.

31. Rezultat wygląda następująco:

Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs

145

32. Na mapie drzewa zatrzymaj wskaźnik nad jednym z miast, aby wyświetlić wszystkie
wartości związane z tym miastem.

33. Który produkt sprzedaje się najlepiej w najlepszych trzech miastach?
34. Zapisz obszar roboczy jako A01_Simple_Revenue_Analysis. Spowoduje to
utworzenie pliku .cdd, z którego będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy IBM
Cognos Insight.
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Wyniki
Na tym kończy się kurs "Analizowanie przychodów". Utworzony plik .cdd wykorzystamy w
następnym kursie.

Modelowanie i analizowanie upustów
Niniejszy kurs dotyczy następujących czynności i zagadnień w programie IBM Cognos
Insight: zmiana widoku, tworzenie obliczenia kostki, formatowanie elementów, stosowanie
obliczeń do liści i wartości skonsolidowanych oraz przygotowywanie obszaru roboczego do
prezentacji.
W kursie “Analizowanie przychodów” na stronie 134 analizowaliśmy wielkość sprzedaży,
przychód netto i zmienność w zbiorze produktów sprzedawanych przez różne punkty
sprzedaży w wielu miastach w okresie dwuletnim. Okazało się, że produkt, który zaliczył
najmniejszy spadek wielkości sprzedaży, nie był tym, który wykazał największy spadek
przychodu netto. Do pogłębionej analizy tej sytuacji i podjęcia odpowiednich decyzji
biznesowych potrzebne są dodatkowe informacje. Może w niektórych miastach sklepy
udzielają zbyt dużych upustów?
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, sięgniemy do cen cennikowych z poprzednich
dwóch lat i na ich podstawie obliczymy przychód brutto. Różnica między przychodem brutto
a przychodem netto będzie równa udzielonym upustom. By uzyskać dodatkowe informacje,
obliczymy również upust w ujęciu procentowym. Dzięki temu dowiemy się, jakich upustów
udzielają sklepy w poszczególnych miastach, i będziemy mogli podjąć odpowiednie
działania.

Obliczanie przychodu brutto
Procedura
1. Otwórz A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd i zapisz jako
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Dodaj nową kartę i zmień jej nazwę na Analiza upustów.
3. Przeciągnij plik List_Prices.csv do obszaru roboczego tej nowej karty.
4. Zmień widok na Tabelę przestawną.
5. Usuń pozycję Liczba z wymiaru Miary ceny cennikowej.
6. Umieść wymiar Cena cennikowa na kolumnach i usuń element Suma cen cennikowych.
7. Ułóż elementy widoku tak, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji.
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8. Kliknij ikonę Przywróć ten widget i rozmieść Ceny cennikowe w taki sposób, by
znalazły się w górnej połowie panelu.

9. Kliknij ikonę Wyświetl panel treści w górnej lewej części obszaru roboczego. Pojawią
się obiekty powiązane z tym obszarem roboczym.
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10. Przeciągnij kostkę Przychód netto do obszaru roboczego, aby znalazła się w dolnej
połowie panelu.
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11. Zmień sposób wyświetlania kostki Przychód netto na Tabela przestawna, a następnie
zmień jej orientację, tak jak przedstawiono to na poniższej ilustracji.

12. Prawym przyciskiem myszy kliknij element Przychód netto i wybierz opcję Wstaw.
13. Nowemu elementowi nadaj nazwę Przychód brutto.
14. Wyróżnij dwie komórki: wartość rzeczywista z ubiegłego roku i wartość rzeczywista z
ubiegłego roku -1 dla pozycji Przychód brutto.
15. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz obliczenie kostki.
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16. Obliczymy Przychód brutto jako iloczyn wielkości sprzedaży i ceny cennikowej. Cenę
cennikową możemy uzyskać bezpośrednio z kostki Cena cennikowa.
17. Jeśli pojawi się monit o zapisanie oczekujących zmian, zatwierdź dane, klikając ikonę
symbolu zaznaczenia na głównym pasku menu.

18. Nadaj obliczeniu nazwę Przychód brutto i wybierz przycisk OK.
19. Kliknij opcję Importuj warunki i nadaj odsyłaczowi importu warunków nazwę Ceny
cennikowe.

20. W źródle wybierz kostkę Cena cennikowa z listy rozwijanej.
Uwaga: Produkty i miesiące zostaną odwzorowane automatycznie.
21. Przeciągnij Miary ceny cennikowej na Miary przychodu netto i wybierz odwzorowanie
automatyczne.
22. Kliknij Cenę cennikową i wybierz przekrój Cena cennikowa.
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23. Kliknij Miasta, a następnie wybierz początek wymiaru Miasta.
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24. Kliknij Przychód netto, a następnie wybierz przekrój Przychód brutto.
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25. Wybierz przycisk OK, aby zapisać odsyłasz na potrzeby importowania.
26. W obliczeniu rozwiń pozycję Importuj warunki i przeciągnij ceny cennikowe do
wyrażenia na poziomie liścia.

27. Dokończ obliczenie, wpisując gwiazdkę (*), aby pomnożyć dwie wartości lub
wybierając mnożenie z karty Proste i listy operacji arytmetycznych.

28. Kliknij przycisk OK, a następnie sprawdź wynik na poziomie szczegółów. Przykład
przedstawiono na poniższej ilustracji.
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Obliczanie upustu
Teraz obliczymy różnicę między Przychodem netto a Przychodem brutto. Różnica ta
odzwierciedla przyznany upust.
Uwaga: W tym przykładzie moglibyśmy wybrać wstępnie zdefiniowane obliczenie Przychód
brutto - Przychód netto z menu wywoływanego prawym przyciskiem myszy. Obliczenie to
byłoby wówczas stosowane do Upustu we wszystkich elementach pozostałych wymiarów.
Jednak planujemy, że podczas tworzenia modelu będziemy dodawać nowe elementy do
wymiaru Miary przychodu netto (który w tym modelu reprezentuje wersje) na potrzeby
przyszłego planowania. Dlatego zamiast tego wprowadzimy Upust dla tych przekrojów, a nie
będziemy ich obliczać. Korzystając z obliczenia kostki, możemy wpływać na zasięg
obliczenia, tak aby miało zastosowanie tylko do przekrojów wartości rzeczywistych,
pozostawiając elementy planistyczne dostępne do wprowadzania danych.
Procedura
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij element Przychód brutto i wybierz opcję Wstaw.
Nowemu elementowi nadaj nazwę Upust.
2. Dla elementu Upust wyróżnij tylko pozycje Wartość rzeczywista z ubiegłego roku i
Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1, aby określić zasięg obliczeń. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz obliczenie kostki. Nadaj obliczeniu nazwę
Upust.
3. Przeciągając elementy z hierarchii warunków do pola Wyrażenie, zbuduj następujące
obliczenie:
=[Przychód netto]:[Przychód brutto] - [Przychód netto]:[Przychód netto]

4. Kliknij przycisk OK i sprawdź, czy dane wynikowe są obliczane prawidłowo.

Obliczanie upustu w ujęciu procentowym
Następnie zdefiniujemy upust w ujęciu procentowym. Chcemy obliczać ten odsetek zarówno
na poziomie liści, jak i na poziomie skonsolidowanym. Dlatego użyjemy obliczenia kostki, a
nie po prostu funkcji Oblicz.
Procedura
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij element Upust i kliknij opcję Wstaw. Nowemu
elementowi nadaj nazwę Upust w %.
2. Dla elementu Upust w % wyróżnij tylko pozycje Wartość rzeczywista z ubiegłego roku i
Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1, aby określić zasięg obliczeń. Kliknij
zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz obliczenie kostki.
Nadaj mu nazwę Upust w %.
3. Przeciągając i upuszczając elementy z obszaru warunków, utwórz następujące obliczenie:
=[Przychód netto]:Upust /[Przychód netto]:[Przychód brutto]
4. Zaznacz pole wyboru Połącz poziom liści i skonsolidowany.
Wskazówka: Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, obliczona zostanie suma.
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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5. Kliknij przycisk OK.
6. Sformatuj element, klikając prawym przyciskiem element Upust w % i wybierając opcję
formatowania danych Upust w %. Wybierz procent i 2 miejsca po przecinku.
Uwaga: Domyślny format zostanie automatycznie zastosowany do wymiaru miar po
wstępnym zaimportowaniu. Dlatego należy wyczyścić format dla pozycji Wartość
rzeczywista z ubiegłego roku i Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1.
7. Prawym przyciskiem kliknij element Wartość rzeczywista z ubiegłego roku, a następnie
wybierz opcję Wyczyść format Wartość rzeczywista z ubiegłego roku. Powtórz ten krok
dla Wartości rzeczywistej z ubiegłego roku -1.
8. Poniżej przedstawiono wyniki obliczenia Upustu w % dla Londynu w styczniu:

Dodawanie logiki biznesowej
Zwróć uwagę, że obliczenie Zmienności jest zawsze takie samo, tj. Wartość rzeczywista
ubiegłego roku - Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1. Chcemy jednak stosować do
zmienności określoną logikę biznesową. Na przykład ujemna zmienność Przychodu brutto
oznacza spadek przychodu z roku na rok i powinna być reprezentowana jako wartość ujemna.
Jednak zmniejszenie upustu powinno być traktowane jako wynik dodatni, a zmienność może
być wyświetlana jako wartość dodatnia. Aby zaimplementować tę logikę biznesową w
modelu, możemy wykorzystać atrybuty.
Procedura
1. Zmień orientację, aby uwidocznić wszystkie miary dla Londynu, stycznia i Śmiesznych
rzeczy.
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Uwaga: Wszystkie te miary są ujemne

2. W panelu Dane kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar miar przychodu netto, a
następnie wybierz kolejno opcje Nowe dane > Atrybut.

3. Nadaj atrybutowi nazwę Znak zmienności, zmień typ atrybutu na Tekst, a następnie
wybierz przycisk OK.
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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4. Prawym przyciskiem myszy ponownie kliknij wymiar Przychód netto i wybierz opcję
Edytuj.

5. W edytorze wymiarów kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek Format i wybierz
z listy atrybut Znak zmienności.
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6. Zmodyfikuj atrybut zgodnie z poniższą ilustracją.

7. Kliknij przycisk Zamknij.
8. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę Zmienność, wybierz opcję Utwórz
obliczenie kostki, a następnie nadaj obliczeniu nazwę Zmienność.
9. W wyrażeniu na poziomie liścia przeciągaj i upuszczaj elementy, by utworzyć
następujące wyrażenie:
=IF netrevenue.[Znak zmienności] = "Dodatni"
THEN [netrevenue.measures]:[Wartość rzeczywista z ubiegłego roku] [netrevenue.measures].[Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1]
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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ELSE [netrevenue.measures]:[Wartość rzeczywista z ubiegłego roku -1] [netrevenue.measures]:[Wartość rzeczywista z ubiegłego roku]

10. Zaznacz pole wyboru Połącz poziom liści i skonsolidowany, aby wyrażenie było
stosowane do obu poziomów.

11. Wybierz przycisk OK i zaobserwuj wpływ obliczeń na dane zmienności. Teraz powinny
być podobne do przedstawionych na poniższej ilustracji.

12. Musimy także zapewnić poprawność danych na poziomie skonsolidowanym. Zmień
orientację danych w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.
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Wskazówka: Jeśli widzisz, że zmiana znaku nie została zastosowana poprawnie. Na
przykład dla pozycji Dzieła sztuki zmniejszenie upustu z roku na rok jest korzystne.
Dlatego ta zmienność powinna być wyświetlana jako wartość dodatnia, a nie jako
ujemna, jaką tutaj widzimy.
13. Aby zapewnić stosowanie właściwego znaku, powinniśmy sprawdzić kolejność obliczeń
i sumowania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny
Zmienność, a następnie wybierz kolejno opcje Oblicz > Edytuj to obliczenie.
Pojawią się prawidłowe dane, widoczne też na poniższej ilustracji.

Prezentacja danych
Aby skutecznie zaprezentować dane, utworzymy bardziej przejrzysty obszar roboczy.
Procedura
1. Dodaj drugi widget z kostką Przychody na karcie Analiza upustów. Zmień ułożenie i
orientację danych w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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2. Ukryj Sumę miast i komentarz.
3. Dodaj kolejny widget, aby przedstawić Podsumowanie upustów, tak jak przedstawiono to
na poniższej ilustracji.

4. Dodaj pola tekstowe jako nagłówki widgetu, wybierając z górnego paska menu polecenie
Wstaw > Tekst. Wpisz nazwy, a następnie powiększ, pogrub i podkreśl tekst, aby się
wyróżniał.
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5. Po rozmieszczeniu elementów i utworzeniu tytułów kliknij prawym przyciskiem myszy
białe miejsce obszaru roboczego i wybierz polecenie Zablokuj wszystkie widgety, aby
unieruchomić elementy obszaru roboczego.

6. Ponownie zapisz obszar roboczy.
Gotowy obszar roboczy przedstawiono na poniższej ilustracji.
Rozdział 8. Cognos Insight — Kurs
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7. Zakończ pracę z programem Cognos Insight.
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Rozdział 9. Dla użytkowników Cognos TM1
Obszary robocze IBM Cognos Insight mogą być zapisywane jako aplikacje na serwerze IBM
Cognos TM1. Użytkownicy, którzy mają prawo dostępu do aplikacji na portalu IBM Cognos
TM1 Applications, mogą otwierać program Cognos Insight z portalu.
Dostępne są dwa tryby, w których można edytować obszar roboczy z portalu Cognos TM1
Applications. Tryby połączenia dostępne w produkcie IBM Cognos Insight określa
administrator serwera Cognos TM1.
Dostęp do obszaru roboczego można uzyskać z portalu Cognos TM1 Applications w trybie
rozproszonym lub w trybie połączonym, a dodatkowo można uzyskać dostęp w trybie bez
połączenia, zatwierdzając zmiany po ponownym nawiązaniu połączenia. Aktualny tryb pracy
jest wskazywany na pasku tytułu programu Cognos Insight. Poniższa lista zawiera opisy trybu
rozproszonego, trybu połączonego oraz opis pracy w trybie bez połączenia.
Tryb rozproszony
Tryb rozproszony jest używany, gdy wielu użytkowników wymaga dostępu do tego
samego obszaru roboczego, a każdy użytkownik pracuje na części obszaru
roboczego lub planu. W przypadku pracy w trybie rozproszonym dane są kopiowane
na żądanie ze współużytkowanego serwera Cognos TM1, a użytkownik może
pracować na kopii zapisanej lokalnie na jego komputerze. Dane dostępne na
komputerze są regularnie aktualizowane z serwera. Po zakończeniu należy
zatwierdzić zmiany i wprowadzić je na serwer.
Tryb połączony
Tryb połączony jest użyteczny w przypadku pracy z dużą ilością danych i wówczas
tylko niewielkie fragmenty danych są często aktualizowane. Dane są
przechowywane na serwerze Cognos TM1, a użytkownik pracuje bezpośrednio na
danych serwera. Użytkownik nie może zapisywać ich lokalnie na swoim
komputerze.
Praca w trybie bez połączenia
Jeśli użytkownik pracuje w obszarze roboczym w trybie rozproszonym, może podjąć
decyzję o odłączeniu od serwera Cognos TM1 i wprowadzać zmiany na komputerze
lokalnym, a następnie zatwierdzić je później.

Plany na serwerach Cognos TM1
Gdy administrator serwera IBM Cognos TM1 przeprowadzi dystrybucję planu
ogólnokorporacyjnego w obszarze roboczym IBM Cognos Insight, każdy użytkownik może
przeglądać, analizować i aktualizować dane w przypisanej do niego części.

Dodawanie własnego wkładu do planu w środowisku Cognos
TM1
Jednym z zadań użytkowników jest dodawanie danych do ich części planu w IBM Cognos
Insight, takich jak Dział Handlowy, Dział Marketingu, Dział Rozwoju lub Centrum kosztów.

O tym zadaniu
Części planu nazywane są węzłami. W trybie połączonym lub rozproszonym użytkownik
może przejąć prawo własności do węzła z dowolnego poziomu.
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Procedura
1. Otwórz program IBM Cognos Insight z portalu IBM Cognos TM1 Applications w trybie z
połączeniem lub w trybie rozproszonym.
.
2. Kliknij ikonę Przejmij prawa własności
3. Eksploruj i analizuj dane.
4. Wprowadzaj lub wybieraj dane.
Możliwe, że administrator zdefiniował listę konkretnych wartości do wyboru.
Możliwe, że administrator udostępnił dodatkowe informacje o widokach zawartych w
planie w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Aby wyświetlić te
informacje, kliknij opcję Pomoc, a następnie Wyświetl pomoc. Jeśli administrator nie
dodał tekstu pomocy w programie Cognos TM1 Performance Modeler, to okno dialogowe
Wyświetl pomoc będzie puste. W przypadku braku połączenia z serwerem Cognos TM1
opcja Wyświetl pomoc jest niedostępna w menu Pomoc.

Zatwierdzanie lub przywracanie danych w programie Cognos
TM1
Aby udostępnić swój wkład innym użytkownikom, a następnie kontynuować wprowadzanie
zmian w programie IBM Cognos Insight, należy zatwierdzić swój wkład. Zatwierdzenie
umożliwia włączenie do danych bazowych osobistych zmian użytkownika (wyróżnionych
kolorem niebieskim). Współpracownicy użytkownika, którzy mają dostęp do planu, mogą
wyświetlić wkład użytkownika. Aby wycofać zmiany w danych i wrócić do ostatniej
zatwierdzonej wersji, należy przywrócić wszystkie dane.

Procedura
1. Aby udostępnić swój wkład innym osobom, a następnie kontynuować wprowadzanie
.
zmian, kliknij ikonę Zatwierdź
Ikona Zatwierdź jest włączona tylko wtedy, gdy zmieniono lub wprowadzono dane.
2. Aby wrócić do ostatniej zatwierdzonej wersji danych, kliknij ikonę działań widgetu
i kliknij opcję Resetuj wszystkie dane.

Wprowadzanie własnego wkładu w środowisku Cognos TM1
Jeśli administrator IBM Cognos TM1 wdrożył aplikację do zatwierdzenia, użytkownik
powinien wprowadzić dane w IBM Cognos Insight, a następnie przesłać je jako wkład
ostateczny. Wprowadzenie wkładu blokuje dostęp do danych.

Procedura
Po zakończeniu pracy nad wkładem do planu kliknij ikonę Wprowadź
.
Ikona Zatwierdź jest włączona tylko, jeśli wszystkie zmiany zostały zatwierdzone.

Wyniki
Recenzent przejmuje teraz wkład na własność i recenzuje go.

Odrzucanie wprowadzonego wkładu w środowisku Cognos
TM1
Wkład wprowadzony przez innego użytkownika jest gotowy do recenzji. Jako recenzent
użytkownik może przeglądać ostatnie zatwierdzone zmiany IBM Cognos Insight. Jeśli nie
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akceptujesz określonych danych, możesz odrzucić wprowadzony wkład. Wówczas inny
użytkownik będzie mógł przejąć wkład na własność i dokonać niezbędnych poprawek.

Procedura
1. Otwórz wprowadzony wkład przeznaczony do recenzji.
2. Eksploruj i analizuj wprowadzone dane.
3. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, kliknij ikonę Odrzuć

.

Widgety kart wyników
Widgety kart wyników to obiekty tworzone w programie IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Cognos TM1 można dodawać widgety kart
wyników do obszarów roboczych IBM Cognos Insight.
Widgety kart wyników mogą zawierać następujące obiekty, które można dodać do obszaru
roboczego Cognos Insight: diagramy oddziaływania, odwzorowania strategii, diagramy
niestandardowe i wykresy historii.

Diagram oddziaływania
Diagram oddziaływania definiuje relacje między metrykami trzech typów: metryką
oddziałującą, metryką zainteresowania oraz metryką pod wpływem.
W diagramie oddziaływania stosowane są sygnalizatory, które prezentują wydajność każdej
metryki. Żółte romby reprezentują wartości neutralne, zielone kółka reprezentują wartości
pozytywne, a czerwone kwadraty reprezentują wartości negatywne. Obok każdego
sygnalizatora znajduje się wskaźnik trendu. Strzałki wskazują wzrost lub spadek, a myślnik
oznacza, że nie nastąpiła zmiana.
Style linii na diagramie oddziaływania wskazują, czy oddziaływanie jest pozytywne,
negatywne, czy niezdefiniowane.
Poniższa ilustracja jest przykładem diagramu oddziaływania.
v Metryka zainteresowania to Ankieta pracownicza.
v Status metryki Ankieta pracownicza ma wartość Średnia i Polepszenie.
v Na metrykę zainteresowania oddziałują następujące dwie metryki: Dni urlopu
wykorzystanego i Dni szkolenia.
v Metryka Dni urlopu wykorzystanego pozytywnie wpływa na metrykę zainteresowania.
v Wpływ metryki Dni szkolenia na metrykę zainteresowania jest niezdefiniowany.
v Metryka zainteresowania negatywnie wpływa na metrykę Zakończenie zatrudnienia.
Wskazówka: Aby wyświetlić szczegóły dotyczące metryk, które wpływają lub są pod
wpływem konkretnej metryk, kliknij ikonę Rozwiń obok konkretnej metryki. W celu
rozwinięcia lub zwinięcia wszystkich metryk użyj ikon Rozwiń wszystkie i Zwiń wszystkie
w obszarze przeglądu widgetu.
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Metryka
pod wpływem

Metryki
oddziałujące

Sygnalizator i wskaźnik
trendu dla metryki

Metryka
zainteresowania
Rysunek 11. Przykład diagramu oddziaływania

Odwzorowanie strategii
Odwzorowanie strategii obejmuje perspektywy i cele biznesowe, których wydajność
pozytywna lub negatywna jest oznaczana sygnalizatorami koloru czerwonego, żółtego i
zielonego.
Perspektywy
Perspektywy to te obszary działalności, które można wykorzystać w celu
pogrupowania celów biznesowych. Domyślnie do programu Cognos TM1
Performance Modeler — podczas tworzenia odwzorowania strategii — dołączone są
cztery perspektywy: Finanse, Klient, Wewnętrzne proces biznesowe oraz Edukacja i
wzrost. Możliwe jest również tworzenie własnych perspektyw.
Cele

Cele to pojedyncze obiekty istniejące w każdej perspektywie. W poniższym
przykładzie perspektywa Finanse zawiera dwa cele: zwiększenie przychodu i
zmniejszenie kosztów operacyjnych.
Wskazówka: Gdy umieścisz wskaźnik myszy nad celem, wówczas pojawią się
metryki należące do tego celu. W celu filtrowania danych w obszarze roboczym
można kliknąć jedną z tych metryk.

Sygnalizatory
Sygnalizatory pojawiają się na celach i perspektywach, aby reprezentować realizację
celu lub wydajność perspektywy. Żółte romby reprezentują wartości neutralne,
zielone kółka reprezentują wartości pozytywne, a czerwone kwadraty reprezentują
wartości negatywne.
W celu poszczególne metryki są reprezentowane przez sygnalizatory i liczby. W
poniższym przykładzie cel Obniżyć koszty operacyjne zawiera trzy metryki z
sygnalizatorami: jedno zielone kółko reprezentuje marketing, jeden żółty romb
reprezentuje wynagrodzenia, a jeden czerwony kwadrat reprezentuje koszty ogólne.
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Te sygnalizatory są podsumowane w sygnalizatorze celu znajdującym się obok
tytułu celu, który informuje o ogólnej realizacji celu. W poniższym przykładzie
zielone kółko obok celu Obniżyć koszty eksploatacyjne oznacza, że ogólnie
realizacja celu jest pozytywna.
Sygnalizatory celu są również podsumowane dla każdej perspektywy, dzięki czemu
reprezentują wydajność całej perspektywy. W poniższym przykładzie żółty romb
obok perspektywy Finanse oznacza, że ogólna wydajność perspektywy jest
neutralna.
Poniższy rysunek przedstawia przykład odwzorowania strategii. Ten przykład nie
odzwierciedla treści, jakie są rzeczywiście widoczne w Cognos Insight. W przykładzie
widoczne są następujące elementy:
v Cztery perspektywy: 1. Finanse, 2. Klient, 3. Procesy wewnętrzne, 4. Edukacja i
innowacja.
v Perspektywa Finanse ma status Średnia. Perspektywa Finanse ma następujące cele:
– Cel Zwiększenie przychodu ma status Średnia i następujące wartości metryki:
- Metryka Wydatki ma status Średnia.
- Metryka Zysk ma status Średnia.
– Cel Obniżenie kosztów operacyjnych ma status Znakomicie oraz następujące wartości
metryki:
- Metryka Cykl zatrudniania ma status Znakomicie.
- Metryka Koszt produktu ma status Średnia.
- Metryka Koszt administracji ma status Słabo.
v Perspektywa Klient ma status Znakomicie. Perspektywa Klient ma następujące cele:
– Cel Zwiększenie świadomości marki ma status Znakomicie.
– Cel Miłe wspomnienia z zakupów ma status Znakomicie oraz następujące wartości
metryki:
- Metryka Koszt szkolenia pracownika ma status Znakomicie.
v Perspektywa Procesy wewnętrzne ma status Znakomicie. Perspektywa Procesy
wewnętrzne ma następujące cele:
– Cel Poprawa procesów dostawców ma status Znakomicie.
– Cel Doskonalenie procesu zarządzania marką ma status Znakomicie.
– Cel Poprawa łańcucha dostaw ma status Znakomicie.
v Perspektywa Edukacja i innowacja ma status Średnia. Perspektywa Edukacja i innowacja
ma następujące cele:
– Cel Zwiększenie przychodu ma status Znakomicie.
– Cel Rozwój pracowników ma status Średnia i następujące wartości metryki:
- Metryka Koszt produktu ma status Średnia.
- Metryka Wydatki ma status Słabo.
v Cele są połączone w następujący sposób:
– Cel Zwiększenie świadomości marki w perspektywie Klient jest połączony z celem
Zwiększenie przychodu w perspektywie Finanse.
– Cel Zwiększenie świadomości marki w perspektywie Klient jest połączony z celem
Zwiększenie przychodu w perspektywie Edukacja i innowacja.
– Cel Doskonalenie procesu zarządzania marką w perspektywie Procesy wewnętrzne jest
połączony z celem Rozwój pracowników w perspektywie Edukacja i innowacja.
– Cel Poprawa łańcucha dostaw w perspektywie Procesy wewnętrzne jest połączony z
celem Miłe wspomnienia z zakupów w perspektywie Klient.
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– Cel Rozwój pracowników w perspektywie Edukacja i innowacja jest połączony z celem
Doskonalenie procesu zarządzania marką w perspektywie Procesy wewnętrzne.
– Cel Obniżenie kosztów operacyjnych w perspektywie Finanse jest połączony z celem
Zwiększenie przychodu w perspektywie Finanse.

Rysunek 12. Przykład odwzorowania strategii

Diagram niestandardowy
Diagram niestandardowy zawiera niestandardowe tło graficzne, na którym można umieszczać
punkty danych podczas tworzenia diagramu w programie Cognos TM1 Performance Modeler.
Te diagramy zawierają wymiary, sygnalizatory i wskaźniki trendów.
Diagramy niestandardowe zawierają co najmniej jeden wymiar nazywany wymiarem
podstawowym, a mogą zawierać dwa wymiary w celu udostępnienia punktów danych, które
reprezentują przecięcia danych. W poniższym przykładzie wymiar podstawowy jest
wymiarem metryk i zawiera dwie metryki: zysk i przychód. Wymiarem dodatkowym jest
położenie geograficzne. Diagram niestandardowy przedstawia dane reprezentujące przecięcia
między metrykami a położeniami geograficznymi.
Diagramy niestandardowe zawierają również sygnalizatory, które informują o wydajności
przecięcia metryki z wymiarem. Żółte romby reprezentują wartości neutralne, zielone kółka
reprezentują wartości pozytywne, a czerwone kwadraty reprezentują wartości negatywne.
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Wskaźniki trendów obok sygnalizatorów informują o tym, czy wydajność poprawiła się, czy
spadła. W poniższym przykładzie Przychód we Włoszech jest pozytywny, ale doszło do jego
spadku.
Poniższy rysunek przedstawia przykład diagramu oddziaływania. Ten przykład nie
odzwierciedla treści, jakie są rzeczywiście widoczne w Cognos Insight. W przykładzie
widoczne są następujące elementy:
v Tłem diagramu jest mapa świata.
v Na diagramie znajduje się 12 punktów danych.
–
–
–
–
–
–
–

Punkt danych Przychód - Kanada ma status Znakomicie i trend Polepszenie.
Punkt danych Przychód - Francja ma status Słabo i trend Pogorszenie.
Punkt danych Przychód - Stany Zjednoczone ma status Znakomicie i trend Polepszenie.
Punkt danych Przychód - Włochy ma status Znakomicie i trend Pogorszenie.
Punkt danych Przychód - Włochy ma status Znakomicie i trend Polepszenie.
Punkt danych Przychód - Australia ma status Znakomicie i trend Polepszenie.
Punkt danych Przychód - Brazylia ma status Średnia i trend Pogorszenie.

– Punkt danych Zysk - Ameryka Północna ma status Znakomicie i trend Polepszenie.
–
–
–
–

Punkt danych Zysk - Europa ma status Średnia i trend Pogorszenie.
Punkt danych Zysk - Ameryka Południowa ma status Średnia i trend Pogorszenie.
Punkt danych Zysk - Australia ma status Średnia i trend Polepszenie.
Punkt danych Zysk - Azja ma status Znakomicie i trend Polepszenie.

Przychód - Francja

Rysunek 13. Przykład diagramu niestandardowego
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Wykres historii
Wykres historii stanowi wykres słupkowy danych metryki. Domyślnie taki wykres porównuje
wartość rzeczywistą z wartością docelową dla każdego okresu i wskazuje, czy wynik mieści
się w dozwolonym zakresie tolerancji. Użytkownik może zmienić widoczny zakres okresów
czasowych, aby rozszerzyć lub zmniejszyć poziom szczegółowości, przesuwając pasek
obszaru aktywnego .
Umieszczenie wskaźnika nad słupkiem powoduje uwidocznienie większej ilości szczegółów
dotyczących wartości bazowych, wraz z ikonami statusu i wskaźników trendów. Ikony statusu
informują o statusie odpowiednio do wzorca wydajności zdefiniowanego dla metryki. Na
przykład, jeśli wzorzec wydajności jest ustawiony na wartość Korzystne powyżej wartości
docelowej, wówczas status może przyjąć jedną z poniższych wartości:
v Zielone kółko oznacza znakomitą wydajność - wartość rzeczywista jest równa wartości
docelowej lub lepsza od niej.
v Żółty romb oznacza średnią wydajność - rzeczywista wartość jest poniżej wartości
docelowej, ale mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji.
v Czerwony kwadrat oznacza słabą wydajność - wartość rzeczywista jest poniżej wartości
docelowej i poniżej dopuszczalnej tolerancji.
Wskaźniki trendów informują o tym, czy wydajność poprawiła się, zmalała czy pozostała bez
zmian w porównaniu do poprzedniego okresu. Jeśli nie jest dostępny żaden poprzedni okres,
taki jak początkowy słupek na wykresie historii, wówczas informacje o trendach nie są
przedstawiane.
Poniższy przykład przedstawia wykres historii, który zawiera dane dotyczące przychodów z
ośmiu miesięcy. W przypadku każdego miesiąca — oprócz lutego 2013 r. — wydajność w
odniesieniu do przychodów łącznych jest średnia. Gdy obszar aktywny zostanie przeniesiony
na luty 2013 r., wydajność okazuje się słaba, a trend — w porównaniu do stycznia 2013 r. —
malejący.
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Dane docelowe

Tolerancja

Dane
rzeczywiste

Szczegółowe dane
dla okresu

Pasek obszaru
aktywnego

Rysunek 14. Przykład wykresu historii

Dodawanie kart wyników
Nawiązanie połączenia z serwerem IBM Cognos TM1 z programu IBM Cognos Insight
umożliwia wyświetlanie i korzystanie w obszarze roboczym z kart wyników utworzonych w
programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

O tym zadaniu
Karty wyników utworzone w programie Cognos TM1 Performance Modeler pojawiają się w
panelu treści Cognos Insight w folderze Karty wyników, który ma tę samą zawartość, co
folder Karty wyników w Cognos TM1 Performance Modeler. Z tych kart wyników można
korzystać w obszarze roboczym w taki sam sposób, jak w przypadku innych kostek: można je
przeciągać do kanwy i manipulować wyświetlanymi danymi.
To, jakie obiekty są widoczne w Cognos Insight, jest uzależnione od tego, w jaki sposób karta
wyników została zdefiniowana w programie Cognos TM1 Performance Modeler. Dostępne
mogą być następujące diagramy:
v Diagram oddziaływania
v Odwzorowanie strategii
v Diagram niestandardowy
v Wykres historii

Rozdział 9. Dla użytkowników Cognos TM1
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Widgety kart wyników w obszarze roboczym są automatycznie synchronizowane ze sobą,
dlatego zmiana danych w jednym widgecie powoduje, że dane pojawiają się również w
innych widgetach. Na przykład widget kostki metryki, który pojawia się w obszarze
roboczym jako tabela przestawna i wykres, przedstawia przychody miesięczne wg metryk. W
obszarze roboczym dostępna jest również mapa strategii, która przedstawia te same dane w
inny sposób. Jeśli dane widoczne w tabeli przestawnej oraz na wykresie zostaną odfiltrowane
w celu wyświetlenia tylko danych dotyczących stycznia, mapa strategii również ulegnie
zmianie i widoczne będą na niej tylko dane dotyczące stycznia.

Procedura
1. Z panelu treści przeciągnij obiekt z folderu Kostki lub Karty wyników do obszaru
roboczego.
Wskazówka: Możliwe jest również dodawanie obiektów do obszaru roboczego — w
tym celu należy kliknąć obiekt dwukrotnie w panelu treści.
2. W celu filtrowania danych, jakie są widoczne w obiekcie karty wyników, kliknij inny
element na liście w obszarze przeglądu widgetu.
3. Aby uniemożliwić widgetowi synchronizowanie danych z innymi widgetami, w panelu
rozwiń sekcję Synchronizacja, a następnie kliknij prawym przyciskiem
treści
myszy widget w celu wybrania opcji synchronizacji.
4. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące części widgetu kart wyników, kliknij ikonę
Powiększenie.
Uwaga: Ikona Powiększ jest niedostępna dla wykresu historii. W celu powiększania
zamiast niej można użyć paska obszaru aktywnego.

Importowanie danych zewnętrznych do planu
Jeśli dostęp do programu IBM Cognos Insight uzyskano z programu IBM Cognos TM1 w
trybie połączonym lub rozproszonym, dane do planu można zaimportować z pliku ASCII
dostępnego na komputerze lokalnym.
Dodaj dane lokalne do planu, aby utworzyć odsyłacz lokalny do pliku źródłowego na
komputerze lokalnym. Ten odsyłacz powoduje odwzorowanie kolumn w pliku lokalnym na
wymiary w kostce, która jest używana w Cognos Insight. Następnie po uruchomieniu
odsyłacza lokalnego dane z pliku źródłowego pojawią się w tabeli przestawnej, która jest
używana w Cognos Insight.
Nie można używać tej metody w celu wprowadzania zmian do struktury kostki Cognos
Insight. Ta metoda ma zastosowanie tylko w przypadku aktualizowania danych w istniejących
wymiarach, a nie w przypadku dodawania lub usuwania wymiarów.
Ograniczenie: Dane można zaimportować do planu, pod warunkiem że plan jest aplikacją
typu Odpowiedzialność lub aplikacją typu Zatwierdzanie.

Procedura
1. W menu Pobierz dane kliknij opcję Zaimportuj dane komórek.
2. Aby utworzyć nowy odsyłacz lokalny, kliknij opcję Nowy w oknie Pobierz dane.
3. Wprowadź nazwę dla tworzonego odsyłacza lokalnego. Nazwa odsyłacza powinna
identyfikować kostkę, która będzie docelowa dla odsyłacza.
4. Wprowadź opis tworzonego odsyłacza lokalnego. Opis odsyłacza powinien dotyczyć
zawartości kostki, która jest docelowa dla odsyłacza.
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5. Na liście Typ źródła danych kliknij opcję ASCII. Pliki ASCII są aktualnie jedynymi
obsługiwanymi plikami.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Na liście Widok celu kliknij kostkę, do której zamierzasz zaimportować dane, a
następnie kliknij opcję Dalej.
8. W polu Źródło kliknij przycisk wielokropka (...), przejdź do pliku, który chcesz
zaimportować, a następnie otwórz plik.
9. W razie potrzeby zmodyfikuj szczegóły dotyczące pliku źródłowego, np. separator
wartości i kwalifikator tekstu. W panelu Podgląd zostaną wyświetlone importowane
dane.
10. Opcjonalne: Zmień numer wiersza w polu Rozpocznij import od wiersza.
11. Aby zidentyfikować wiersz zawierający nagłówki kolumn, wpisz numer wiersza do pola
Zmień nazwy kolumn wg wiersza.
12. Aby określić kolumny, które powinny być odwzorowywane jako wymiary, wybierz
kolumny i kliknij opcję Wymiar. Wszelkie wiersze lub kolumny, które nie zostaną
odwzorowane na istniejący wymiar w kostce, zostaną zaimportowane jako wartości.
Nazwy kolumn są widoczne na liście Wymiary źródłowe. Wymiary, które istnieją już w
kostce, są widoczne na liśćce Wymiary docelowe.
13. Kliknij przycisk Dalej.
14. Odwzoruj kolumny z pliku ASCII na wymiary docelowe w Cognos Insight, stosując
następujące sposoby:
v Aby ręcznie odwzorować kolumny na wymiary, kliknij wymiar na liście Wymiary
źródłowe, kliknij wymiar na liście Wymiary docelowe, do której zamierzasz
odwzorować, a następnie kliknij opcję Odwzoruj.
v Aby automatycznie odwzorować kolumny na wymiary, korzystając z nazw
wymiarów, kliknij opcję Odwzoruj wszystkie. Wszelkie wymiary bez dopasowania
pozostaną na listach Wymiary źródłowe i Wymiary docelowe. Po kliknięciu
wymiarów na liście Odwzorowane wymiary źródłowe lub Odwzorowane wymiary
docelowe w panelu Podgląd elementów zostaną wyświetlone elementy w wymiarach
źródłowych i docelowych.
v Aby przeprowadzić edycję istniejącego odwzorowania, wykonaj następujące
czynności:
a. Kliknij pozycję na liście Odwzorowane wymiary źródłowe, a następnie kliknij
opcję Edytuj.
b. Aby ręcznie odwzorować kolumny na wymiary, kliknij opcję Odwzoruj ręcznie,
kliknij wymiary na listach Elementy źródłowe i Elementy docelowe, a następnie
kliknij opcję Dodaj.
c. Aby odwzorować kolumny, korzystając tylko z części nagłówka kolumny, kliknij
opcję Podłańcuch i wskaż znaki do użycia. Na przykład, jeśli plik źródłowy
zawiera pełne nazwy miesięcy, np. Styczeń, a kostka docelowa zawiera
trzyliterowe kody miesięcy, np. Sty, można użyć podłańcucha w celu wybrania
tylko pierwszych trzech znaków nazw miesięcy w elementach źródłowych.
15. Kliknij przycisk Dalej.
16. Aby odwzorować wymiar źródłowy, który nie został odwzorowany na kolumnę, kliknij
wymiar docelowy na liście Nieodwzorowane wymiary docelowe, a następnie przy
użyciu strzałek przesuń miary z listy Dostępne do listy Uwzględnione.
17. Kliknij przycisk Zakończ.
18. Kliknij odsyłacz utworzony na liście Odsyłacze lokalne, a następnie kliknij opcję
Uruchom.
19. Aby zapisać odsyłacz lokalny w celu wysłania go do innych użytkowników, w oknie
Pobierz dane kliknij opcję Zapisz jako. Na przykład, użytkownik zaimportował dane z
Rozdział 9. Dla użytkowników Cognos TM1
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arkusza czasu do kostki, ale wiadomo, że inni pracownicy będą musieli uczynić to samo
z ich arkuszami czasu, więc użytkownik może zapisać odsyłacz lokalny, aby umożliwić
innym użytkownikom użycie tych samych odwzorowań z ich plikami lokalnymi.

Wyniki
Jeśli dane źródłowe i dane docelowe nie są zgodne, pojawia się komunikat o błędzie z
informacją o tym, że dane są niezgodne.
Jeśli dane są zgodne, wówczas zaimportowane dane pojawiają się w tabeli przestawnej
oznaczone kolorem niebieskim. Po wykonaniu tych operacji dane można zatwierdzić lub
można cofnąć importowanie.

Wyświetlanie danych powiązanych
Jeśli odsyłacze są zdefiniowane w kostce, wówczas podczas pracy w programie IBM Cognos
Insight w trybie połączonym lub rozproszonym można uzyskiwać dostęp do dodatkowych
szczegółów z innej kostki.
Administratorzy IBM Cognos TM1 tworzą odsyłacze między kostkami w programie IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Te odsyłacze identyfikują powiązane dane w innej
kostce. Użytkownicy Cognos Insight mogą wyświetlać powiązane dane z obszaru roboczego
Cognos Insight.
Na przykład użytkownik wprowadza własny wkład do planu w Cognos Insight, a w tabeli
przestawnej wyświetlany jest przychód według linii produktów i dat. Przychód z produktu A
w czwartym kwartale 2012 jest bardzo niski, więc użytkownik wprowadza żądanie dotyczące
szczegółów nt. komórki w miejscu przecięcia kolumny Produkt A i kolumny czwartego
kwartału 2012. Administrator utworzył odsyłacz łączący kostkę, w której pracujesz, z kostką
zawierającą dane nt. szkoleń i kursów. Jeśli utworzysz żądanie dotyczące szczegółów nt.
kostki w przecięciu kolumn Produkt A i kolumny Czwarty kwartał 2012, pojawi się okno
zawierające informacje nt. liczby dni szkoleń, które w roku 2012 odbyły się dla
poszczególnych przedstawicieli handlowych. Widoczne jest, że w listopadzie 2012 roku
wszyscy przedstawiciele handlowi uczestniczyli w dwutygodniowym kursie obsługi nowego
systemu sprzedaży. To wyjaśnia niższe przychody w tym kwartale.

Procedura
Aby wyświetlić powiązane dane w Cognos Insight, kliknij prawym przyciskiem myszy
komórkę w tabeli przestawnej, kliknij opcję Uzyskaj szczegóły, a następnie kliknij nazwę
komórki docelowej dla drążenia. Dostępne kostki to te, do których administrator Cognos TM1
zdefiniował odsyłacze. Powiązane dane zostaną wyświetlone w nowym oknie.

Praca w trybie bez połączenia z systemu Cognos TM1
W przypadku korzystania z systemu IBM Cognos Insight w trybie rozproszonym należy
zerwać połączenie z systemem IBM Cognos TM1, aby wprowadzić zmiany dot. obszaru
roboczego na komputerze lokalnym, a następnie je zatwierdzić.

Zanim rozpoczniesz
Praca w trybie bez połączenia jest możliwa tylko po uruchomieniu programu Cognos Insight
w trybie rozproszonym z portalu IBM Cognos TM1 Applications.
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O tym zadaniu
Jeśli wiadomo, że zatwierdzenie zmian na serwerze Cognos TM1 będzie niemożliwe, można
przejąć prawo własności do obszaru roboczego i ustawić program Cognos Insight na pracę w
trybie bez połączenia.
Na przykład, aby zaplanować pracę w obszarze bez połączenia internetowego, można zapisać
kopie lokalną, a następnie ustawić program Cognos Insight na pracę w trybie bez połączenia.
W trybie bez połączenia można pracować na kopii lokalnej. Następnie po ponownym
połączeniu z serwerem Cognos TM1 można zatwierdzić zmiany wprowadzone w obszarze
roboczym.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Pracuj w trybie bez połączenia.
Obok elementu menu Pracuj w trybie bez połączenia zostaje wyświetlony znacznik
wyboru.
2. Aby ponownie nawiązać połączenie z serwerem Cognos TM1, kliknij ikonę Działania, a
następnie opcję Pracuj w trybie bez połączenia. Znacznik wyboru obok elementu menu
Pracuj w trybie bez połączenia zniknie, wskazując na nawiązanie połączenia.
3. Zatwierdź zmiany, klikając ikonę Zatwierdź
Dane zostaną scalone z danymi na serwerze.

.

Usuwanie obszarów roboczych przez użytkownika Cognos TM1
Jeśli obszar roboczy IBM Cognos Insight nie jest już potrzebny, wówczas można usunąć ten
obszar oraz dane z komputera.

Procedura
Jeśli obszar roboczy został zapisany na komputerze, należy usunąć z komputera obszar
roboczy lub plik CDD. Plik CDD zawiera model oraz dane obszaru roboczego, a także układ
konkretnego obszaru roboczego.
Zapamiętaj: Dane użytkowników dla obszarów roboczych Cognos Insight są zapisywane
osobno, poza obszarami roboczymi. Dane użytkowników obejmują między innymi: pliki
dzienników, kompozycje, obrazy PNG ostatnich obszarów roboczych, a także kostki Cognos
TM1 utworzone podczas tworzenia lub zmiany obszaru roboczego. Nie można usuwać
danych przeznaczonych dla jednego obszaru roboczego. Możliwe jest tylko jednorazowe
usunięcie wszystkich danych użytkownika. Jeśli wymagane jest usunięcie danych
użytkownika, np. podczas deinstalacji Cognos Insight, należy usunąć folder .CognosInsight
dla odpowiedniego środowiska:
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nazwa_użytkownika\.CognosInsight
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows 7: C:\Users\nazwa_użytkownika\
.CognosInsight

Rozdział 9. Dla użytkowników Cognos TM1
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Rozdział 10. Dla administratorów Cognos TM1
Administratorzy serwerów IBM Cognos TM1 mogą wdrażać aplikacje, aby umożliwić
użytkownikom pracę z danymi w obszarach roboczych IBM Cognos Insight.
Jeśli autor modelu zdefiniował widoki w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
lub w programie IBM Cognos TM1 Architect i użytkownik opublikował edytowalną
aplikację, wszystkie widoki na serwerze IBM Cognos TM1 zostaną uwzględnione jako część
aplikacji.
Ważne: Domyślny widok "Wszystkie", który jest tworzony w programie Cognos TM1
Performance Modeler, nie jest dostępny w programie Cognos Insight.
Jeśli aplikacja nie jest edytowalna, wówczas można zmienić tylko jej układ.
Więcej informacji na temat aplikacji edytowalnych zawiera dokumentacja TM1 Performance
Modeler. Dostęp do tej dokumentacji dla posiadanego produktu i jego wersji można uzyskać
w Centrum Wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Nawiązywanie połączenia z systemem Cognos TM1
Administratorzy IBM Cognos TM1 mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos TM1 z
IBM Cognos Insight w celu importowania wymiarów lub kostek, publikowania obszarów
roboczych, a także w celu wnoszenia własnego wkładu do planu.

Zanim rozpoczniesz
Tylko administratorzy Cognos TM1 mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos TM1
z programu IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Wyświetlane będą wszystkie widoki i aplikacje utworzone w programach Cognos TM1
Architect i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Ważne: Domyślny widok "Wszystkie", który jest tworzony w programie Cognos TM1
Architect, nie jest dostępny w programie Cognos Insight.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania

, a następnie kliknij opcję Połącz z IBM Cognos TM1.

2. Określ adres URL w polu Adres URL systemu IBM Cognos TM1. W adresie URL
rozróżniana jest wielkość liter.
3. Wprowadź referencje dla określonego systemu.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz serwer planistyczny i aplikację, a następnie określ, czy połączenie nastąpi z
widokami planisty, czy z widokami recenzenta w aplikacji.
6. Kliknij przycisk Zakończ.
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Publikowanie obszarów roboczych do Cognos TM1
Opublikowanie obszaru roboczego z IBM Cognos Insight powoduje skopiowanie danych z
obszaru roboczego użytkownika na serwer IBM Cognos TM1 i utworzenie aplikacji w portalu
IBM Cognos TM1 Applications.

Zanim rozpoczniesz
Tylko administratorzy Cognos TM1 mogą publikować treść obszaru roboczego na tym
serwerze . W celu ponownego opublikowania istniejącego obszaru roboczego nawiąż
połączenie z serwerem Cognos TM1, wybierając aplikację i widok przeznaczony do
aktualizacji. Jeśli podejmiesz próbę aktualizacji obszaru roboczego poprzez jego ponowne
opublikowanie bez nawiązania z nim połączenia, zostanie utworzona druga aplikacja
korzystająca z tej samej kostki, a dodatkowo pojawi się komunikat o błędzie z informacją o
tym, że logika sprawdzania poprawności nie zadziałała poprawnie.
Można tworzyć i zapisywać połączenia do IBM Cognos Express i IBM Cognos TM1 za
pomocą opcji Moje preferencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Preferencje
Cognos Insight” na stronie 15.

O tym zadaniu
Ważne: Więcej informacji o publikowaniu obszaru roboczego na serwerze Cognos TM1 o
architekturze wielowarstwowej zawiera “Publikowanie obszarów roboczych na serwerze
Cognos TM1 o architekturze wielowarstwowej” na stronie 182.
Po opublikowaniu obszarów roboczych i kostek inni użytkownicy z dostępem do serwera
Cognos TM1 mogą uzyskiwać dostęp do obszarów roboczych za pośrednictwem portalu IBM
Cognos TM1 Applications i korzystać z nich, używając programu Cognos Insight. Dane
bazowe są zapisywane na serwerze Cognos TM1, a program Cognos Insight umożliwia
połączenie z serwerem.
Ograniczenie: Domyślnie program Cognos Insight jest ustawiony, tak aby publikowanie nie
było możliwe, w przypadku gdy jednocześnie uruchomionych jest więcej niż 10 serwerów
Cognos TM1. Taka konfiguracja zapobiega przeciążaniu zasobów systemowych.
Na poniższym rysunku przedstawiono przepływ pracy publikowania z poziomu programu
Cognos Insight. Opublikowanie obszaru roboczego z Cognos Insight do Cognos TM1
powoduje skopiowanie danych z obszaru roboczego na serwer Cognos TM1 oraz dodanie
aplikacji do portalu IBM Cognos TM1 Applications.
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Rysunek 15. Publikowanie obszarów roboczych do Cognos TM1

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie opcję Publikuj. W przypadku publikowania
nowego obszaru roboczego program Cognos Insight zada użytkownikowi pytanie, czy
zapisać obszar roboczy przed podjęciem dalszych działań.
UWAGA:
Po kliknięciu opcji Publikuj zmiany wprowadzone w istniejącym obszarze roboczym
zostają zapisane.
2. Kliknij opcję Publikuj.
3. W polu Adres URL bramy systemu IBM Cognos TM1 określ system Cognos TM1,
który ma być używany.
4. Wprowadź referencje dla określonego systemu. Jeśli system Cognos TM1 używa
programu Cognos Access Manager, wówczas można się zalogować jako użytkownik
anonimowy lub inny użytkownik.
5. Podaj nazwę aplikacji Cognos, którą chcesz utworzyć.
Ważne: Nazwa aplikacji musi być unikalna.
6. Opcjonalne: Aby opublikować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który
steruje dostępem do danych. Aby opublikować aplikację centralną, nie należy wybierać
wymiaru.
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie ma
zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz kroczących lub
procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy
wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.
Więcej informacji na temat typów aplikacji zawiera sekcja Rozdział 10, “Dla
administratorów Cognos TM1”, na stronie 179
7. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić wybrane opcje.
8. Kliknij przycisk Zakończ, aby opublikować obszar roboczy.
Rozdział 10. Dla administratorów Cognos TM1
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Publikowanie obszarów roboczych na serwerze Cognos TM1 o
architekturze wielowarstwowej
Opcje Publikuj i Publikowanie i dystrybucja w IBM Cognos Insight powodują
umieszczenie danych na tym samym komputerze, na którym znajduje się serwer IBM Cognos
TM1 Applications. Aby opublikować dane o strukturze warstwowej IBM Cognos TM1
niezależnie od serwera Cognos TM1 Applications, należy użyć opcji IBM Planning Service
Archive podczas publikowania obszaru roboczego.

Zanim rozpoczniesz
Tylko administratorzy Cognos TM1 mogą publikować treść obszaru roboczego na tym
serwerze .

O tym zadaniu
Jeśli serwer Cognos TM1 nie znajduje się na tym samym komputerze, co serwer Cognos TM1
Applications, wówczas korzystając z opcji Publikowanie lub Publikowanie i dystrybucja,
użytkownik uzyskuje następujący komunikat o błędzie:
Na serwerze wystąpił wyjątek. Skontaktuj się z administratorem systemu.
:java.lang.IllegalArgumentException: Plik: \bin64\tm1s.exe nie istnieje.

Ten błąd występuje, ponieważ opcje Publikowanie oraz Publikowanie i dystrybucja
skutkują przesyłaniem do serwera Cognos TM1 Application żądań uruchomienia nowego
serwera Cognos TM1, zaś te żądania można spełnić tylko, jeśli serwer Cognos TM1 znajduje
się na tym samym komputerze, co serwer Cognos TM1 Applications.
Użyj następujących kroków podczas publikowania lub publikowania i dystrybucji obszaru
roboczego na serwerze o architekturze wielowarstwowej Cognos TM1 po raz pierwszy. Jeśli
konieczne jest dokonanie aktualizacji w obszarze roboczym, wówczas wystarczy połączyć się
z serwerem Cognos TM1, a następnie można publikować i dystrybuować bez powtarzania
tych kroków.
Można tworzyć i zapisywać połączenia do IBM Cognos Express i IBM Cognos TM1 za
pomocą opcji Moje preferencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Preferencje
Cognos Insight” na stronie 15.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania

, a następnie kliknij opcję Publikuj.

2. Na pierwszej stronie kreatora kliknij opcję IBM Planning Service Archive w dolnym
lewym rogu kreatora.
3. Podaj wymagane informacje, w tym katalog docelowy, nazwę aplikacji i informacje o
wymiarze sterujący, i zakończ kroki kreatora. Katalog docelowy będzie zawierał dwa
pliki ZIP o nazwach odpowiadających podanej nazwie aplikacji: nazwa_aplikacji.zip i
nazwa_aplikacji.data.zip.
4. Przenieś plik nazwa_aplikacji.data.zip na serwer Cognos TM1.
5. Przenieś plik nazwa_aplikacji.zip na serwer Cognos TM1 Applications.
6. Na serwerze Cognos TM1 zdekompresuj pakiet application_name.data.zip,
korzystając z programu narzędziowego tm1xfer. Instrukcje korzystania z programu
narzędziowego tm1xfer zawiera dokumentacja TM1 Operations.
7. Dodaj podkatalog do katalogu, w którym rozpakowałeś plik nazwa_aplikacji.data.zip i
nazwij podkatalog tunit.
8. Znajdź i wyedytuj plik tm1s.cfg, dodając następujące właściwości:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Podaj wartości właściwości, które zostały właśnie dodane:
a. ServerName Wprowadź nazwę aplikacji podaną podczas publikowania.
b. AdminHost Wprowadź nazwę komputera administratora serwera Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Wprowadź numer portu serwera Cognos TM1.
Po zainstalowaniu serwera Cognos TM1 numer portu domyślnego to 12345.
Poprawne wartości portów mieszczą się w zakresie od 000 do 49151.
d. IntegratedSecurityMode Wprowadź numer trybu zabezpieczeń.
Tryb zabezpieczeń można zmienić później, w przypadku użycia zabezpieczeń CAM.
Można następnie podać wartości dla ServerCAMURI i ClientCAMURI. Na
potrzeby uwierzytelniania CAM używane są następujące wartości domyślne:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Dodaj nową instancję serwera Cognos TM1 w ustawieniach konfiguracji produktu IBM
Cognos, a następnie uruchom nową usługę.
Wskazówka: Możesz również uruchomić serwer Cognos TM1, uruchamiając plik
tm1s.exe lub tm1sd.exe z folderu lokalizacja_instalacji_Cognos_TM1/bin.
11. Użyj programu Cognos TM1 Architect, aby skonfigurować zabezpieczenia na nowym
serwerze. Nazwa użytkownika dla nowego serwera Cognos TM1 to admin, zaś hasło
jest puste. Hasło należy ustawić najszybciej, jak to tylko możliwe, celem zabezpieczenia
serwera.
12. Zapisz zmiany dotyczące zabezpieczeń.
13. W portalu Cognos TM1 Applications przejdź na stronę IBM Cognos TM1 Application
Configuration i dodaj serwer Cognos TM1.
14. Kliknij opcję Import aplikacji, aby zaimportować aplikację.
15. Na stronie Import aplikacji wskaż utworzony serwer Cognos TM1 i przejdź do
lokalizacji pliku nazwa_aplikacji.zip.
Wskazówka: W przypadku korzystania z programu Cognos TM1 w wersji 10.1 i
otrzymywania błędów po zaimportowaniu aplikacji utwórz folder
webapps/pmpsvc/desktop, jeśli nie istnieje on w instalacji serwera IBM Cognos TM1
Applications.

Wyniki
Teraz, po opublikowaniu obszaru roboczego, nawiąż połączenie z serwerem Cognos TM1 z
programu Cognos Insight, aby dokonać aktualizacji.
UWAGA:
Po powtórzeniu tych kroków dla tego samego obszaru roboczego w portalu Cognos TM1
Applications zostanie utworzona druga aplikacja.

Obsługiwanie aplikacji w środowisku Cognos TM1
Po opublikowaniu aplikacji z serwera IBM Cognos Insight do serwera IBM Cognos TM1
istnieje szereg możliwości obsługiwania tej aplikacji.

Rozdział 10. Dla administratorów Cognos TM1
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Jeśli autor modelu zdefiniował widoki w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
lub w programie IBM Cognos TM1 Architect i użytkownik opublikował edytowalną
aplikację, wszystkie widoki na serwerze Cognos TM1 zostaną uwzględnione jako część
aplikacji. Jeśli aplikacja nie jest edytowalna, wówczas można zmienić tylko jej układ.
Więcej informacji na temat aplikacji edytowalnych zawiera dokumentacja TM1 Performance
Modeler. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać w Centrum wiedzy IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
W celu obsługiwania opublikowanej aplikacji można wykonywać następujące czynności:
v Zaplanuj proces importowania danych. Więcej informacji zawierają tematy dotyczące
zestawów procesów w dokumentacji produktów TM1 Perspectives, TM1 Architect i TM1
Web. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać w Centrum wiedzy IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Nawiąż połączenie z serwerem Cognos TM1, aby wprowadzić zmiany na serwerze. Te
zmiany są dokonywane natychmiast na serwerze i nie można ich cofnąć. Jeśli podejmiesz
próbę aktualizacji obszaru roboczego poprzez jego ponowne opublikowanie bez
nawiązania z nim połączenia, zostanie utworzona druga aplikacja korzystająca z tej samej
kostki, a dodatkowo pojawi się komunikat o błędzie z informacją o tym, że logika
sprawdzania poprawności nie zadziałała poprawnie.
v Dodaj lub usuń kostki, wymiary, miary, poziomy lub atrybuty. Te zmiany są dokonywane
natychmiast na serwerze i nie można ich cofnąć.
v Dodaj lub usuń dane. Te zmiany są dokonywane natychmiast na serwerze i nie można ich
cofnąć.
v Zmień układ obszaru roboczego. Po dokonaniu zmian w układzie należy ponownie
opublikować obszar roboczy, ponieważ zmiany takie nie są od razu wprowadzane na
serwerze.

Projektowanie środowiska analiz i planowania w środowisku Cognos
TM1
Po wstępnym przygotowaniu aplikacji w produkcie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
można ją dalej udoskonalać dla kontrybutorów i recenzentów w produkcie IBM Cognos
Insight.
Poniżej przedstawiono różne typy aplikacji, które można wykorzystać przy projektowaniu
środowiska analiz i planowania.

Typy aplikacji
Podczas projektowania aplikacji w programie Cognos TM1 Performance Modeler autor
modelu definiuje jej typ.
Odpowiedzialność
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości,
odzwierciedlającej np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, działu lub
instytucji. Zmian można dokonywać bez konieczności wprowadzania i
zatwierdzania. Aplikacje typu Odpowiedzialność są przeznaczone do realizacji
prognoz kroczących lub procesów planowania ciągłego, które nie mają
zdefiniowanej daty końcowej.
Centralna
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy na
równych prawach wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i
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analizami. Przejmowanie prawa własności jest opcjonalne, a nie narzucane jak w
przypadku innych typów aplikacji. Nie ma możliwości blokowania zmian.
Zatwierdzanie
Aplikacja typu Zatwierdzanie bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, działu lub instytucji. Po wprowadzeniu
zmiany raport zostaje zablokowany, a ponadto nie ma możliwości wprowadzania
kolejnych zmian do czasu, aż osoba zatwierdzająca odrzuci zmianę.
Aplikacje tworzone w programie Cognos Insight mogą być aplikacjami typu
Odpowiedzialność albo aplikacjami centralnymi. W programie Cognos Insight nie można
tworzyć aplikacji typu Zatwierdzanie, można jednak używać programu Cognos Insight do
rozbudowywania takich aplikacji utworzonych w programie Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedura
1. Nawiąż połączenie z aplikacją IBM Cognos TM1 i zaloguj się jako administrator.
2. Na pierwszej karcie objaśnij plan i zakres obowiązków każdego z użytkowników, aby
ułatwić im wniesienie wkładu do planu.
Możliwe, że administrator udostępnił dodatkowe informacje na temat widoków zawartych
w planie w programie Cognos TM1 Performance Modeler. Aby wyświetlić te informacje,
kliknij opcję Pomoc, a następnie Wyświetl pomoc. Jeśli administrator nie dodał tekstu
pomocy w programie Cognos TM1 Performance Modeler, to okno dialogowe Wyświetl
pomoc będzie puste. W przypadku braku połączenia z serwerem Cognos TM1 opcja
Wyświetl pomoc jest niedostępna w menu Pomoc.
3. Zaprezentuj swoje spostrzeżenia, które będą punktami wyjścia do pogłębionej analizy.
Dodaj swoje wymagania względem użytkowników wnoszących wkład do planu lub
analizy i wyjaśnij wyjątki wyróżnione w danych.
4. Dodaj kolejne karty potrzebne do realizacji planu oraz przyciski działań, które będą
prowadzić użytkowników przez kolejne karty lub procesy.
5. Dodaj teksty, obrazy i strony WWW stwarzające dodatkowy kontekst dla planu lub
analizy.
Jeśli użytkownicy aplikacji będą posługiwali się więcej niż jednym językiem, uwzględnij
widgety tekstowe i strony WWW we wszystkich używanych językach.
6. Aby uniemożliwić użytkownikom przesuwanie widgetów i aby ukryć przed nimi pasek
narzędzi, kliknij kanwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Zablokuj
wszystkie widgety.
7. Opublikuj obszar roboczy.

Wyniki
We wszystkich typach aplikacji użytkownicy mogą wykonywać następujące działania:
v Analizować dane poprzez sortowanie, zamianę miejscami wierszy i kolumn, pomijanie
pustych komórek, zmianę wielkości komórek i korzystanie z wykresów.
v Uruchamiać skrypty za pomocą przycisków działań, o ile przyciski takie zostały
udostępnione.
v Wprowadzać treść do wydzielonego fragmentu planu, do których mają dostęp.
v Używać punktów eksploracji do analizowania danych.
W przypadku aplikacji centralnych użytkownicy mogą także wykonywać następujące
działania:
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v Projektować obszar roboczy; użytkownik może nawigować między widgetami, które
administrator dla niego przygotował, minimalizować je i maksymalizować, ale nie może
tworzyć własnej treści/
v Importować dane.
v Zmieniać strukturę danych.
W aplikacjach typu Zatwierdzanie i Odpowiedzialność użytkownicy nie mogą wykonywać
następujących działań:
v Projektować obszaru roboczego; użytkownicy mogą nawigować między widgetami,
minimalizować je i maksymalizować, ale nie mogą tworzyć własnych treści
v Importować danych, chyba że administrator udostępnił służący do tego przycisk działania.
v Zmieniać struktury danych, chyba że administrator udostępnił służący do tego przycisk
działania.

Tworzenie archiwum Cognos Planning Service w środowisku Cognos
TM1
Jeśli wymagane jest przeniesienie serwera IBM Cognos TM1, można utworzyć archiwum
katalogu danych i układu IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Podczas tworzenia archiwum tworzone są następujące dwa pliki archiwum:
v Plik katalogu danych, który administrator systemu może przenieść na inny komputer i
uruchomić względem niego proces Cognos TM1
v Plik aplikacji, który można zaimportować do portalu Cognos TM1 Applications.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie opcję Publikuj.
2. Kliknij opcję Archiwum usługi IBM Planning Service.
3. W polu Katalog docelowy podaj miejsce, w którym zostanie zapisane archiwum.
4. Określ nazwę aplikacji, jaką zamierzasz utworzyć.
5. Aby zarchiwizować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który będzie
sterował dostępem do danych. Aby zarchiwizować aplikację centralną, nie należy
wybierać wymiaru.
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie ma
zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz kroczących lub
procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy na
równych prawach wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.
Więcej informacji o typach aplikacji zawiera sekcja Rozdział 10, “Dla administratorów
Cognos TM1”, na stronie 179.
6. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć treść, która zostanie zarchiwizowana.
7. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć dwa pliki archiwum.
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Usuwanie obszarów roboczych przez użytkownika pełniącego rolę
administratora Cognos TM1
Jeśli obszar roboczy IBM Cognos Insight nie jest już potrzebny, wówczas można usunąć
aplikację z programu IBM Cognos TM1.

Procedura
Wykonaj wszystkie odpowiednie czynności:
v Jeśli obszar roboczy został zapisany na komputerze, należy usunąć z komputera obszar
roboczy lub plik CDD. Plik CDD zawiera model oraz dane obszaru roboczego, a także
układ konkretnego obszaru roboczego.
v Jeśli obszar roboczy został opublikowany do IBM Cognos TM1, usuń aplikację i instancję
serwera z Cognos TM1.
Dodatkowe informacje zawiera dokumentacja dla posiadanego produktu i jego wersji,
która jest dostępna w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Zapamiętaj: Dane użytkowników dla obszarów roboczych Cognos Insight są zapisywane
osobno, poza obszarami roboczymi. Dane użytkowników obejmują między innymi: pliki
dzienników, kompozycje, obrazy PNG ostatnich obszarów roboczych, a także kostki Cognos
TM1 utworzone podczas tworzenia lub zmiany obszaru roboczego. Nie można usuwać
danych przeznaczonych dla jednego obszaru roboczego. Możliwe jest tylko jednorazowe
usunięcie wszystkich danych użytkownika. Jeśli wymagane jest usunięcie danych
użytkownika, np. podczas deinstalacji Cognos Insight, należy usunąć folder .CognosInsight
dla odpowiedniego środowiska:
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nazwa_użytkownika\.CognosInsight
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows 7: C:\Users\nazwa_użytkownika\
.CognosInsight

Tworzenie raportu dot. modelu
Możliwe jest utworzenie raportu zawierającego właściwości poszczególnych obiektów
zawartych w modelu. Raport jest zapisywany w postaci arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Excel.

O tym zadaniu
Jeśli nawiązano połączenie z serwerem IBM Cognos TM1, na którym wdrożono co najmniej
jedną aplikację, wówczas raport również zawiera obiekty z poszczególnych aplikacji.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Generuj raport.
2. Wpisz nazwę raportu, a następnie kliknij opcję Zapisz, aby utworzyć raport.

Rozdział 10. Dla administratorów Cognos TM1
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Rozdział 11. Dla użytkowników Cognos Express
Obszary robocze utworzone w IBM Cognos Insight można udostępniać innym osobom na
serwerze IBM Cognos Express.

Plany na serwerach Cognos Express
Gdy administrator serwera IBM Cognos Express przeprowadzi dystrybucję planu
ogólnokorporacyjnego w obszarze roboczym IBM Cognos Insight, każdy użytkownik może
przeglądać, analizować i aktualizować dane w przypisanej do niego części.

Dodawanie własnego wkładu do planu w środowisku Cognos
Express
Jednym z zadań użytkowników jest dodawanie danych do ich części planu w IBM Cognos
Insight, takich jak Dział Handlowy, Dział Marketingu, Dział Rozwoju lub Centrum kosztów.

O tym zadaniu
Części planu nazywane są węzłami. W trybie połączonym lub rozproszonym użytkownik
może przejąć prawo własności do węzła z dowolnego poziomu.

Procedura
1. Otwórz program IBM Cognos Insight z portalu IBM Cognos TM1 Applications w trybie z
połączeniem lub w trybie rozproszonym.
2. Kliknij ikonę Przejmij prawa własności
3. Eksploruj i analizuj dane.

.

4. Wprowadzaj lub wybieraj dane.
Możliwe, że administrator zdefiniował listę konkretnych wartości do wyboru.
Możliwe, że administrator udostępnił dodatkowe informacje o widokach zawartych w
planie w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Aby wyświetlić te
informacje, kliknij opcję Pomoc, a następnie Wyświetl pomoc. Jeśli administrator nie
dodał tekstu pomocy w programie Cognos TM1 Performance Modeler, to okno dialogowe
Wyświetl pomoc będzie puste. W przypadku braku połączenia z serwerem Cognos TM1
opcja Wyświetl pomoc jest niedostępna w menu Pomoc.

Zatwierdzanie lub przywracanie danych w środowisku Cognos
Express
Aby udostępnić swój wkład innym użytkownikom, a następnie kontynuować wprowadzanie
zmian w programie IBM Cognos Insight, należy zatwierdzić swój wkład. Zatwierdzenie
umożliwia włączenie do danych bazowych osobistych zmian użytkownika (wyróżnionych
kolorem niebieskim). Współpracownicy użytkownika, którzy mają dostęp do planu, mogą
wyświetlić wkład użytkownika. Aby wycofać zmiany w danych i wrócić do ostatniej
zatwierdzonej wersji, należy przywrócić wszystkie dane.

Procedura
1. Aby udostępnić swój wkład innym osobom, a następnie kontynuować wprowadzanie
zmian, kliknij ikonę Zatwierdź
.
Ikona Zatwierdź jest włączona tylko wtedy, gdy zmieniono lub wprowadzono dane.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Aby wrócić do ostatniej zatwierdzonej wersji danych, kliknij ikonę działań widgetu
i kliknij opcję Resetuj wszystkie dane.

Wprowadzanie własnego wkładu w środowisku Cognos
Express
Jeśli administrator IBM Cognos Express wdrożył aplikację do zatwierdzenia, użytkownik
powinien wprowadzić dane w IBM Cognos Insight, a następnie przesłać je jako wkład
ostateczny. Wprowadzenie wkładu blokuje dostęp do danych.

Procedura
Kliknij ikonę Wprowadź
.
Ikona Zatwierdź jest włączona tylko, jeśli wszystkie zmiany zostały zatwierdzone.

Wyniki
Recenzent przejmuje teraz wkład na własność i recenzuje go.

Odrzucanie wprowadzonego wkładu w środowisku Cognos
Express
Wkład wprowadzony przez innego użytkownika jest gotowy do recenzji. Jako recenzent
użytkownik może przeglądać ostatnie zatwierdzone zmiany IBM Cognos Insight. Jeśli nie
akceptujesz określonych danych, możesz odrzucić wprowadzony wkład. Wówczas inny
użytkownik będzie mógł przejąć wkład na własność i dokonać niezbędnych poprawek.

Procedura
1. Otwórz wprowadzony wkład przeznaczony do recenzji.
2. Eksploruj i analizuj wprowadzone dane.
3. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, kliknij ikonę Odrzuć

.

Praca w trybie bez połączenia z systemu Cognos Express
W przypadku korzystania z systemu IBM Cognos Insight w trybie rozproszonym należy
zerwać połączenie z systemem IBM Cognos Express, aby wprowadzić zmiany dot. obszaru
roboczego na komputerze lokalnym, a następnie je zatwierdzić.

Zanim rozpoczniesz
Praca w trybie bez połączenia jest możliwa tylko po uruchomieniu programu Cognos Insight
w trybie rozproszonym z portalu IBM Cognos TM1 Applications.

O tym zadaniu
Jeśli wiadomo, że zatwierdzenie zmian na serwerze Cognos Express będzie niemożliwe,
można przejąć prawo własności do obszaru roboczego i ustawić program Cognos Insight na
pracę w trybie bez połączenia.
Na przykład, aby zaplanować pracę w obszarze bez połączenia internetowego, można zapisać
kopie lokalną, a następnie ustawić program Cognos Insight na pracę w trybie bez połączenia.
W trybie bez połączenia można pracować na kopii lokalnej. Następnie po ponownym
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połączeniu z serwerem Cognos Express można zatwierdzić zmiany wprowadzone w obszarze
roboczym.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Pracuj w trybie bez połączenia.
Obok elementu menu Pracuj w trybie bez połączenia zostaje wyświetlony znacznik
wyboru.
2. Aby ponownie nawiązać połączenie z serwerem Cognos Express, kliknij ikonę Działania,
a następnie opcję Pracuj w trybie bez połączenia. Znacznik wyboru obok elementu
menu Pracuj w trybie bez połączenia zniknie, wskazując na nawiązanie połączenia.
3. Zatwierdź zmiany, klikając ikonę Zatwierdź
Dane zostaną scalone z danymi na serwerze.

.

Usuwanie obszarów roboczych przez użytkownika Cognos Express
Jeśli obszar roboczy IBM Cognos Insight nie jest już potrzebny, wówczas można usunąć ten
obszar roboczy z programu IBM Cognos Express.

Procedura
Wykonaj wszystkie odpowiednie czynności: Jeśli obszar roboczy został zapisany na
komputerze, należy usunąć z komputera obszar roboczy lub plik CDD. Plik CDD zawiera
model oraz dane obszaru roboczego, a także układ konkretnego obszaru roboczego.
Zapamiętaj: Dane użytkowników dla obszarów roboczych Cognos Insight są zapisywane
osobno, poza obszarami roboczymi. Dane użytkowników obejmują między innymi: pliki
dzienników, kompozycje, obrazy PNG ostatnich obszarów roboczych, a także kostki Cognos
TM1 utworzone podczas tworzenia lub zmiany obszaru roboczego. Nie można usuwać
danych przeznaczonych dla jednego obszaru roboczego. Możliwe jest tylko jednorazowe
usunięcie wszystkich danych użytkownika. Jeśli wymagane jest usunięcie danych
użytkownika, np. podczas deinstalacji Cognos Insight, należy usunąć folder .CognosInsight
dla odpowiedniego środowiska:
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nazwa_użytkownika\.CognosInsight
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows 7: C:\Users\nazwa_użytkownika\
.CognosInsight

Rozdział 11. Dla użytkowników Cognos Express
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Rozdział 12. Dla administratorów Cognos Express
Administratorzy programu IBM Cognos Express mogą publikować i dystrybuować obszary
robocze utworzone w IBM Cognos Insight na serwer Cognos Express, aby umożliwić dostęp
do nich użytkownikom programu Cognos Express.

Nawiązywanie połączenia z systemem Cognos Express
Administratorzy IBM Cognos Express mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos
Express z IBM Cognos Insight w celu importowania wymiarów lub kostek, publikowania
obszarów roboczych, a także w celu wnoszenia własnego wkładu do planu.

Zanim rozpoczniesz
Tylko administratorzy Cognos Express mogą nawiązywać połączenia z systemem Cognos
Express z programu IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Zostaną wyświetlone wszystkie widoki i aplikacje utworzone w programie IBM Cognos TM1
Architect i programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Połącz z IBM Cognos TM1.
2. W polu Adres URL systemu IBM Cognos TM1 określ adres URL serwera Cognos
Express. W adresie URL rozróżniana jest wielkość liter.
3. Wprowadź referencje dla określonego systemu.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz serwer planistyczny i aplikację, a następnie określ, czy połączenie nastąpi z
widokami planisty, czy z widokami recenzenta w aplikacji.
6. Kliknij przycisk Zakończ.

Publikowanie obszarów roboczych do Cognos Express
Publikowanie obszaru roboczego z IBM Cognos Insight powoduje skopiowanie danych z
obszaru roboczego użytkownika na serwer Cognos Express i utworzenie aplikacji w portalu
IBM Cognos TM1 Applications.

Zanim rozpoczniesz
Tylko administratorzy Cognos Express mogą publikować treść obszaru roboczego do Cognos
Express.
Można tworzyć i zapisywać połączenia do IBM Cognos Express i IBM Cognos TM1 za
pomocą opcji Moje preferencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Preferencje
Cognos Insight” na stronie 15.
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O tym zadaniu
Po opublikowaniu obszarów roboczych i kostek inni użytkownicy z dostępem do serwera
Cognos Express mogą uzyskiwać dostęp do obszarów roboczych za pośrednictwem portalu
IBM Cognos TM1 Applications i korzystać z nich, używając programu Cognos Insight. Dane
bazowe są zapisywane na serwerze Cognos Express, a program Cognos Insight umożliwia
połączenie z serwerem.
Ograniczenie: Domyślnie program Cognos Insight jest ustawiony, tak aby publikowanie nie
było możliwe, w przypadku gdy jednocześnie uruchomionych jest więcej niż 10 serwerów
Cognos TM1. Taka konfiguracja zapobiega przeciążaniu zasobów systemowych.
Na poniższym rysunku przedstawiono przepływ pracy publikowania z poziomu programu
Cognos Insight. Opublikowanie obszaru roboczego z Cognos Insight do Cognos Express
powoduje skopiowanie danych z obszaru roboczego na serwer Cognos Express oraz dodanie
aplikacji do portalu IBM Cognos TM1 Applications.

model
Cognos TM1
Performance
Modeler
obszar roboczy

Serwer Cognos Express

Cognos
Insight

aplikacja

Portal
Cognos TM1
Applications

Rysunek 16. Publikowanie obszarów roboczych do Cognos Express

Procedura
, a następnie opcję Publikuj. W przypadku publikowania
1. Kliknij ikonę Działania
nowego obszaru roboczego program Cognos Insight zada użytkownikowi pytanie, czy
zapisać obszar roboczy przed podjęciem dalszych działań.
UWAGA:
Po kliknięciu opcji Publikuj zmiany wprowadzone w istniejącym obszarze roboczym
zostają zapisane.
2. Kliknij opcję Publikuj.
3. W polu Adres URL systemu IBM Cognos TM1 określ system Cognos Express, jaki ma
być używany.
4. Wprowadź referencje dla określonego systemu. Jeśli system Cognos TM1 używa
programu Cognos Access Manager, wówczas można się zalogować jako użytkownik
anonimowy lub inny użytkownik.
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5. Podaj nazwę aplikacji Cognos, którą chcesz utworzyć.
Ważne: Nazwa aplikacji musi być unikalna.
6. Opcjonalne: Aby opublikować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który
steruje dostępem do danych. Aby opublikować aplikację centralną, nie należy wybierać
wymiaru.
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie ma
zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz kroczących lub
procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy
wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.
Więcej informacji na temat typów aplikacji zawiera sekcja Rozdział 12, “Dla
administratorów Cognos Express”, na stronie 193
7. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić wybrane opcje.
8. Aby opublikować obszar roboczy, kliknij przycisk Zakończ.

Publikowanie i dystrybucja obszarów roboczych do Cognos Express
Publikowanie i dystrybucja obszaru roboczego z IBM Cognos Insight powoduje skopiowanie
danych z obszaru roboczego użytkownika na serwer IBM Cognos Express i utworzenie
aplikacji w portalu IBM Cognos TM1 Applications.

Zanim rozpoczniesz
W celu opublikowania i dystrybucji obszaru roboczego wymagane są uprawnienia
administratora na serwerze Cognos Express.
Można tworzyć i zapisywać połączenia do IBM Cognos Express i IBM Cognos TM1 za
pomocą opcji Moje preferencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Preferencje
Cognos Insight” na stronie 15.

O tym zadaniu
Po opublikowaniu i dystrybucji obszaru roboczego użytkownicy podłączeni do serwera
Cognos Express mogą uzyskiwać dostęp do danych, tak jak aplikacja na portalu Cognos TM1
Applications, a użytkownicy podłączeni do serwera Cognos Express mogą otwierać obszary
robocze w produkcie IBM Cognos Workspace lub IBM Cognos Workspace Advanced oraz
raporty w komponencie IBM Cognos Report Studio.
Na poniższym rysunku przedstawiono przepływ pracy publikowania i dystrybucji z poziomu
programu Cognos Insight. Opublikowanie i dystrybucja obszaru roboczego z Cognos Insight
do Cognos Express powoduje skopiowanie danych z obszaru roboczego na serwer Cognos
Express oraz dodanie aplikacji do portalu IBM Cognos TM1 Applications.

Rozdział 12. Dla administratorów Cognos Express
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Rysunek 17. Publikowanie i dystrybucja obszarów roboczych do Cognos Express

Po każdym opublikowaniu i każdej dystrybucji obszaru roboczego program Cognos Insight
tworzy usługę serwera Cognos TM1. Każda nowa usługa serwera Cognos TM1 oddziałuje na
wydajność tego serwera TM1. Problemu z wydajnością można uniknąć, pracując w trybie
połączonym (użytkownik jest połączony z serwerem Cognos TM1), dzięki czemu możliwe
jest zatwierdzanie zmian na serwerze bez konieczności ponownego ich publikowania. Więcej
informacji na temat pracy w trybie połączonym zawiera sekcja “Plany na serwerach Cognos
Express” na stronie 189.
Domyślnie program Cognos Insight jest ustawiony, tak aby publikowanie nie było możliwe,
w przypadku gdy jednocześnie uruchomionych jest więcej niż 10 serwerów Cognos TM1.
Taka konfiguracja zapobiega przeciążaniu zasobów systemowych.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Publikuj.
UWAGA:
Po kliknięciu opcji Publikuj zmiany wprowadzone w istniejącym obszarze
roboczym zostają zapisane.
2. Kliknij opcję Publikowanie i dystrybucja.
3. W polu Adres URL systemu IBM Cognos TM1 określ system Cognos Express, jaki
ma być używany.
4. Wprowadź referencje dla określonego systemu.
Jeśli usługa planistyczna Cognos TM1 używa programu Cognos Access Manager,
wówczas można się zalogować jako użytkownik anonimowy lub inny użytkownik.
5. Podaj nazwę aplikacji Cognos, którą chcesz utworzyć.
Ważne: Nazwa aplikacji musi być unikalna.
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6. Aby opublikować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który steruje
dostępem do danych. Aby opublikować aplikację centralną, nie należy wybierać
wymiaru.
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie
ma zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz
kroczących lub procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy
wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.
Więcej informacji o typach aplikacji zawiera sekcja Rozdział 12, “Dla administratorów
Cognos Express”, na stronie 193.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. W polu Adres URL systemu IBM Cognos określ serwer Cognos Express, jaki ma być
używany.
9. Zaloguj się jako użytkownik anonimowy lub jako inny użytkownik.
10. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić wybrane opcje:
v Można zmieniać nazwy raportów.
v Można zmieniać nazwę lub położenie pakietu zawierającego raporty.
UWAGA:
W przypadku wybrania nazwy pakietu, która istnieje już na serwerze,
oryginalny pakiet zostanie nadpisany.
11. Aby opublikować obszar roboczy, kliknij przycisk Zakończ.

Obsługiwanie aplikacji w środowisku Cognos Express
Po opublikowaniu aplikacji z serwera IBM Cognos Insight do serwera IBM Cognos Express
istnieje szereg możliwości obsługiwania tej aplikacji.
Jeśli autor modelu zdefiniował widoki w programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
lub w programie IBM Cognos TM1 Architect i użytkownik opublikował edytowalną
aplikację, wszystkie widoki na serwerze Cognos Express zostaną uwzględnione jako część
aplikacji. Jeśli aplikacja nie jest edytowalna, wówczas można zmienić tylko jej układ.
Więcej informacji na temat aplikacji edytowalnych zawiera dokumentacja TM1 Performance
Modeler. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać w Centrum wiedzy IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
W celu obsługiwania opublikowanej aplikacji można wykonywać następujące czynności:
v Zaplanuj proces importowania danych. Więcej informacji zawierają tematy dotyczące
zestawów procesów w dokumentacji produktów TM1 Perspectives, TM1 Architect i TM1
Web. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać w Centrum wiedzy IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Nawiąż połączenie z serwerem Cognos Express, aby wprowadzić zmiany na serwerze. Te
zmiany są dokonywane natychmiast na serwerze i nie można ich cofnąć. Jeśli podejmiesz
próbę aktualizacji obszaru roboczego poprzez jego ponowne opublikowanie bez
nawiązania z nim połączenia, zostanie utworzona druga aplikacja korzystająca z tej samej
kostki, a dodatkowo pojawi się komunikat o błędzie z informacją o tym, że logika
sprawdzania poprawności nie zadziałała poprawnie.
v Dodaj lub usuń kostki, wymiary, miary, poziomy lub atrybuty. Te zmiany są dokonywane
natychmiast na serwerze i nie można ich cofnąć.
v Dodaj lub usuń dane. Te zmiany są dokonywane natychmiast na serwerze i nie można ich
cofnąć.
Rozdział 12. Dla administratorów Cognos Express
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v Zmień układ obszaru roboczego. Po dokonaniu zmian w układzie należy ponownie
opublikować obszar roboczy, ponieważ zmiany takie nie są od razu wprowadzane na
serwerze.

Projektowanie środowiska analiz i planowania w środowisku Cognos
Express
Po wstępnym przygotowaniu aplikacji w produkcie IBM Cognos TM1 Performance Modeler
można ją dalej udoskonalać dla kontrybutorów i recenzentów w produkcie IBM Cognos
Insight.
Poniżej przedstawiono różne typy aplikacji, które można wykorzystać przy projektowaniu
środowiska analiz i planowania.

Typy aplikacji
Podczas projektowania aplikacji w programie Cognos TM1 Performance Modeler autor
modelu definiuje jej typ.
Odpowiedzialność
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości,
odzwierciedlającej np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, działu lub
instytucji. Zmian można dokonywać bez konieczności wprowadzania i
zatwierdzania. Aplikacje typu Odpowiedzialność są przeznaczone do realizacji
prognoz kroczących lub procesów planowania ciągłego, które nie mają
zdefiniowanej daty końcowej.
Centralna
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy na
równych prawach wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i
analizami. Przejmowanie prawa własności jest opcjonalne, a nie narzucane jak w
przypadku innych typów aplikacji. Nie ma możliwości blokowania zmian.
Zatwierdzanie
Aplikacja typu Zatwierdzanie bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, działu lub instytucji. Po wprowadzeniu
zmiany raport zostaje zablokowany, a ponadto nie ma możliwości wprowadzania
kolejnych zmian do czasu, aż osoba zatwierdzająca odrzuci zmianę.
Aplikacje tworzone w programie Cognos Insight mogą być aplikacjami typu
Odpowiedzialność albo aplikacjami centralnymi. W programie Cognos Insight nie można
tworzyć aplikacji typu Zatwierdzanie, można jednak używać programu Cognos Insight do
rozbudowywania takich aplikacji utworzonych w programie Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedura
1. Nawiąż połączenie z aplikacją IBM Cognos TM1 i zaloguj się jako administrator.
2. Na pierwszej karcie objaśnij plan i zakres obowiązków każdego z użytkowników, aby
ułatwić im wniesienie wkładu do planu.
Możliwe, że administrator udostępnił dodatkowe informacje na temat widoków zawartych
w planie w programie Cognos TM1 Performance Modeler. Aby wyświetlić te informacje,
kliknij opcję Pomoc, a następnie Wyświetl pomoc. Jeśli administrator nie dodał tekstu
pomocy w programie Cognos TM1 Performance Modeler, to okno dialogowe Wyświetl
pomoc będzie puste. W przypadku braku połączenia z serwerem IBM Cognos Express
opcja Wyświetl pomoc będzie niedostępna w menu Pomoc.
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3. Zaprezentuj swoje spostrzeżenia, które będą punktami wyjścia do pogłębionej analizy.
Dodaj swoje wymagania względem użytkowników wnoszących wkład do planu lub
analizy i wyjaśnij wyjątki wyróżnione w danych.
4. Dodaj kolejne karty potrzebne do realizacji planu oraz przyciski działań, które będą
prowadzić użytkowników przez kolejne karty lub procesy.
5. Dodaj teksty, obrazy i strony WWW stwarzające dodatkowy kontekst dla planu lub
analizy.
Jeśli użytkownicy aplikacji będą posługiwali się więcej niż jednym językiem, uwzględnij
widgety tekstowe i strony WWW we wszystkich używanych językach.
6. Aby uniemożliwić użytkownikom przesuwanie widgetów i aby ukryć przed nimi pasek
narzędzi, kliknij kanwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Zablokuj
wszystkie widgety.
7. Opublikuj obszar roboczy.

Wyniki
We wszystkich typach aplikacji użytkownicy mogą wykonywać następujące działania:
v Analizować dane poprzez sortowanie, zamianę miejscami wierszy i kolumn, pomijanie
pustych komórek, zmianę wielkości komórek i korzystanie z wykresów.
v Uruchamiać skrypty za pomocą przycisków działań, o ile przyciski takie zostały
udostępnione.
v Wprowadzać treść do wydzielonego fragmentu planu, do których mają dostęp.
v Używać punktów eksploracji do analizowania danych.
W przypadku aplikacji centralnych użytkownicy mogą także wykonywać następujące
działania:
v Projektować obszar roboczy; użytkownik może nawigować między widgetami, które
administrator dla niego przygotował, minimalizować je i maksymalizować, ale nie może
tworzyć własnej treści/
v Importować dane.
v Zmieniać strukturę danych.
W aplikacjach typu Zatwierdzanie i Odpowiedzialność użytkownicy nie mogą wykonywać
następujących działań:
v Projektować obszaru roboczego; użytkownicy mogą nawigować między widgetami,
minimalizować je i maksymalizować, ale nie mogą tworzyć własnych treści
v Importować danych, chyba że administrator udostępnił służący do tego przycisk działania.
v Zmieniać struktury danych, chyba że administrator udostępnił służący do tego przycisk
działania.

Tworzenie archiwum Cognos Planning Service w środowisku Cognos
Express
Jeśli wymagane jest przeniesienie serwera IBM Cognos Express, można utworzyć archiwum
katalogu danych i układu IBM Cognos Insight.

O tym zadaniu
Podczas tworzenia archiwum tworzone są następujące dwa pliki archiwum:
v Plik katalogu danych, który administrator systemu może przenieść na inny komputer i
uruchomić względem niego proces Cognos TM1
Rozdział 12. Dla administratorów Cognos Express
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v Plik aplikacji, który można zaimportować do portalu Cognos TM1 Applications.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Kliknij ikonę Działania
, a następnie opcję Publikuj.
Kliknij opcję Archiwum usługi IBM Planning Service.
W polu Katalog docelowy podaj miejsce, w którym zostanie zapisane archiwum.
Określ nazwę aplikacji, jaką zamierzasz utworzyć.

5. Aby zarchiwizować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który będzie
sterował dostępem do danych. Aby zarchiwizować aplikację centralną, nie należy
wybierać wymiaru.
Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej
np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie ma
zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz kroczących lub
procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.
Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy na
równych prawach wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.
Więcej informacji o typach aplikacji zawiera sekcja Rozdział 12, “Dla administratorów
Cognos Express”, na stronie 193.
6. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć treść, która zostanie zarchiwizowana.
7. Aby utworzyć dwa pliki archiwum, kliknij przycisk Zakończ.

Usuwanie obszarów roboczych przez administratora Cognos Express
Jeśli obszar roboczy IBM Cognos Insight nie jest już potrzebny, wówczas można usunąć
obszar roboczy, aplikację, serwer, źródło danych, pakiet i raport z serwera IBM Cognos
Express.

Procedura
Wykonaj wszystkie odpowiednie czynności:
v Jeśli obszar roboczy został zapisany na komputerze, należy usunąć z komputera obszar
roboczy lub plik CDD. Plik CDD zawiera model oraz dane obszaru roboczego, a także
układ konkretnego obszaru roboczego.
v Jeśli przeprowadzono publikowanie i dystrybucję obszaru roboczego, usuń aplikację z
portalu Cognos TM1 Applications i usuń instancję serwera z Cognos Express
Dodatkowe informacje zawiera dokumentacja dla posiadanego produktu i jego wersji,
która jest dostępna w Centrum wiedzy IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Zapamiętaj: Dane użytkowników dla obszarów roboczych Cognos Insight są zapisywane
osobno, poza obszarami roboczymi. Dane użytkowników obejmują między innymi: pliki
dzienników, kompozycje, obrazy PNG ostatnich obszarów roboczych, a także kostki Cognos
TM1 utworzone podczas tworzenia lub zmiany obszaru roboczego. Nie można usuwać
danych przeznaczonych dla jednego obszaru roboczego. Możliwe jest tylko jednorazowe
usunięcie wszystkich danych użytkownika. Jeśli wymagane jest usunięcie danych
użytkownika, np. podczas deinstalacji Cognos Insight, należy usunąć folder .CognosInsight
dla odpowiedniego środowiska:
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nazwa_użytkownika\.CognosInsight
v W systemie operacyjnym Microsoft Windows 7: C:\Users\nazwa_użytkownika\
.CognosInsight
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Dodatek A. Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu w programie IBM Cognos Insight ułatwiają obsługę oprogramowania
użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, np. niedowidzącym lub niepełnosprawnym
ruchowo.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów zalecamy następujące środowisko, w którym
możliwe jest pełne wykorzystanie ułatwień dostępu programu IBM Cognos Insight:
v System operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowsza wersja
v Przeglądarka WWW Internet Explorer 9 lub nowsza wersja
v Lektor ekranowy JAWS 14 lub nowsza wersja

Skróty klawiaturowe
IBM Cognos Insight udostępnia skróty klawiaturowe, które ułatwiają nawigowanie w Cognos
Insight i wykonywanie zadań przy użyciu samej klawiatury.
W systemie operacyjnym można również zwiększyć kontrast wyświetlania, aby zwiększyć
wyrazistość linii na schematach i wykresach w aplikacji.
Poniższe skróty klawiaturowe są przedstawione dla klawiatury zgodnej ze standardami USA.
v
v
v
v
v

“Importowanie danych”
“Ogólne” na stronie 202
“Karty” na stronie 204
“Kanwa” na stronie 204
“Pasek aplikacji” na stronie 205

v
v

“Panel treści” na stronie 206
“Widgety tabeli przestawnej i wykresu” na stronie 207

v
v
v
v
v

“Widgety kart wyników” na stronie 210
“Punkty eksploracji” na stronie 211
“Widgety przycisków czynności” na stronie 211
“Widgety tekstu” na stronie 211
“Edytor wymiarów” na stronie 212

v

“Kreator zapytań” na stronie 212

Importowanie danych
Tabela 18. Skróty klawiaturowe dla kreatora importu
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Etap
Odwzorow.
danych

Odwzorowanie elementu na wymiar.

Odwzorowanie elementu na wymiar
odbywa się w wielu krokach:
1. Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać
opcję Wymiar.
2. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać
Poziom, a następnie szybko naciśnij
strzałkę w lewo, aby wybrać Wymiar.
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Tabela 18. Skróty klawiaturowe dla kreatora importu (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Etap
Odwzorow.
danych

Odwzorowanie elementu na poziom.

Odwzorowanie elementu na poziom
odbywa się w wielu krokach:
1. Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać
opcję Wymiar.
2. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać
Poziom.

Etap
Odwzorow.
danych

Odwzorowanie elementu na miarę.

Etap
Odwzorow.
danych

Odwzorowanie elementu na atrybut.

Odwzorowanie elementu na miarę
odbywa się w wielu krokach:
1. Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać
Wymiar, a następnie szybko naciśnij
strzałkę w prawo, aby wybrać Miarę.
Odwzorowanie elementu na atrybut
odbywa się w wielu krokach:
1. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do
pola Nazwa atrybutu.
2. Naciśnij klawisze Shift+Tab, aby
wybrać Atrybut.
3. Naciśnij strzałkę w lewo, aby wybrać
Miarę, a następnie szybko naciśnij
strzałkę w prawo, aby wybrać
Atrybut.

Ogólne
Tabela 19. Ogólne skróty klawiaturowe
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Ogólne

Wykonanie komendy dla aktywnego
przycisku komendy.

Enter
Spacja
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Ogólne

Przechodzenie do przodu do następnego
elementu w kolejności w indeksie karty.
Po dojściu do końca następuje przejście
ponownie do pierwszego elementu
indeksu tabeli.

Tab

Ogólne

Przechodzenie do tyłu do poprzedniego
elementu w kolejności w indeksie karty.
Po dojściu do początku następuje
przejście ponownie do ostatniego
elementu indeksu tabeli.

Shift+Tab

Pola wyboru

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola
wyboru.

Spacja

Przełączniki

Przechodzenie do następnego przełącznika Strzałka w prawo, a następnie strzałka w
i wybranie go.
dół

Przełączniki

Przechodzenie do poprzedniego
przełącznika i wybranie go.

Strzałka w górę, a następnie strzałka w
lewo

Elementy
sterujące
drzewa

Przechodzenie do następnego węzła w
drzewie.

Strzałka w dół
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Jeśli naciśnięcie klawiszy Shift+Tab nie
działa, wówczas naciśnij klawisz Tab, aby
przejść do żądanego elementu, stosując
standardowe przechodzenie przy użyciu
klawisza Tab.

Tabela 19. Ogólne skróty klawiaturowe (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Elementy
sterujące
drzewa

Przechodzenie do poprzedniego węzła w
drzewie.

Strzałka w górę

Elementy
sterujące
drzewa

Rozwinięcie bieżącego węzła w drzewie.

Strzałka w prawo

Elementy
sterujące
drzewa

Zwinięcie bieżącego węzła w drzewie.

Strzałka w lewo

Elementy
sterujące
drzewa

Przechodzenie do pierwszego węzła w
elemencie sterującym drzewa.

Home

Elementy
sterujące
drzewa

Przechodzenie do ostatniego węzła w
elemencie sterującym drzewa.

End

Menu

Nawigując w dół menu, można wybrać
odpowiedni element.

Strzałka w dół, a następnie klawisz Enter

Menu

Nawigując w górę menu, można wybrać
odpowiedni element.

Strzałka w górę, a następnie klawisz Enter

Menu

Otwórz menu.

Shift+F10

Menu

Zamknij otwarte menu.

Esc

Przewijanie

Przewijanie w dół.

Strzałka w dół
Page Down

Przewijanie

Przewijanie w górę.

Strzałka w górę lub Page Up

Pasek
aplikacji

Aktywowanie paska aplikacji.

F6

Pasek
aplikacji

Nawigowanie do elementów na pasku
aplikacji.

Tab lub Shift-Tab

Pasek
aplikacji

Otwieranie elementów menu paska
aplikacji.

Spacja

Pasek
aplikacji

Zamykanie elementów menu paska
aplikacji.

Esc

Panel treści

Otwieranie i zamykanie panelu treści.

Ctrl+F4

Panel
eksploracji

Otwieranie i zamykanie panelu
eksploracji.

Ctrl+F3

Menu

Wyświetlanie menu okna.

Alt+Spacja

Okno
aplikacji

Przenoszenie okna aplikacji.

Przenoszenie menu aplikacji odbywa się
w kilku krokach:
1. Aby otworzyć menu okna, naciśnij
klawisze Alt+Spacja.
2. Wybierz Przenieś i naciśnij Enter.
3. Aby przenieść okno, użyj strzałek oraz
klawiszy Ctrl+strzałki.
4. Aby zatrzymać przenoszenie okna,
naciśnij Enter.
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Tabela 19. Ogólne skróty klawiaturowe (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Okno
aplikacji

Zmiana wielkości okna aplikacji.

Zmiana wielkości okna aplikacji odbywa
się w kilku krokach:
1. Aby otworzyć menu okna, naciśnij
klawisze Alt+Spacja.
2. Wybierz Wielkość i naciśnij Enter.
3. Aby zmienić wielkość okna, użyj
strzałek oraz klawiszy Ctrl+strzałki.
4. Aby zatrzymać zmianę wielkości
okna, naciśnij Enter.

Karty
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne po aktywowaniu kart.
Tabela 20. Skróty klawiaturowe dla kart
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Nawigacja

Przechodzenie do następnej karty.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Nawigacja

Przechodzenie do poprzedniej karty.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Nawigacja

Przechodzenie do karty po prawej lub po
lewej stronie.

Strzałki w prawo i w lewo

Zmiana
położenia

Przenoszenie bieżącej karty w prawo.

Shift+Page Up

Zmiana
położenia

Przenoszenie bieżącej karty w lewo.

Shift+Page Down

Zmiana
nazwy

Zmiana nazwy bieżącej karty.

F2

Kanwa
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne po aktywowaniu kanwy.
Tabela 21. Skróty klawiaturowe dla kanwy
Dotyczy

204

Działanie

Klawisze skrótu

Nawigacja po Przechodzenie do przodu do następnego
widgetach
widgetu na tym samym poziomie oraz w
obrębie kanwy, zgodnie z kolejnością
indeksu karty.

Strzałka w prawo

Nawigacja po Przechodzenie do tyłu do poprzedniego
widgetach
widgetu na tym samym poziomie oraz w
obrębie kanwy, zgodnie z kolejnością
indeksu karty.

Strzałka w lewo

Nawigacja po Przechodzenie do poziomu podrzędnego
widgetach
bieżącego widgetu (zawartość widgetu).

Tab

Pasek
narzędzi
widgetu

Przenoszenie aktywności na pasek
narzędzi na żądanie dla wybranego
widgetu.

F10

Tryb widgetu

Wyświetlenie elementów menu widgetu.

Shift+F10
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Tabela 21. Skróty klawiaturowe dla kanwy (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Tryb widgetu

Przenoszenie wybranego widgetu.

Przenoszenie widgetu odbywa się w kilku
krokach:
1. Aby otworzyć menu widgetu, naciśnij
klawisze Alt+Spacja.
2. Wybierz Przenieś i naciśnij Enter.
3. Aby przenieść widget, użyj strzałek
oraz klawiszy Ctrl+strzałki.
4. Aby zatrzymać przenoszenie widgetu,
naciśnij Enter.
Wskazówka: Aby przesunąć widget bez
automatycznego wyrównywania go z
innymi widgetami:
1. Kliknij ikonę Działania widgetu, a
następnie kliknij opcję Przenieś.
2. W celu przesunięcia widgetu użyj
klawiszy strzałek na klawiaturze.
3. Aby ustawić widget w wybranym
położeniu, naciśnij klawisze
Ctrl+Enter.

Tryb widgetu

Zmiana wielkości wybranego widgetu.

Zmiana wielkości widgetu odbywa się w
kilku krokach:
1. Aby otworzyć menu widgetu, naciśnij
klawisze Alt+Spacja.
2. Wybierz Wielkość i naciśnij Enter.
3. Aby zmienić wielkość widgetu, użyj
strzałek oraz klawiszy Ctrl+strzałki.
4. Aby zatrzymać zmianę wielkości
widgetu, naciśnij Enter.

Tryb widgetu

Zamknięcie trybu przenoszenia lub
zmiany wielkości.

Esc

Pasek aplikacji
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne po aktywowaniu paska aplikacji.
Tabela 22. Skróty klawiaturowe dla paska aplikacji
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Pasek
aplikacji

Tworzenie nowego obszaru roboczego.

Ctrl+N

Pasek
aplikacji

Otwieranie obszaru roboczego.

Ctrl+O

Pasek
aplikacji

Zamykanie obszaru roboczego.

Ctrl+F4

Pasek
aplikacji

Zapisanie obszaru roboczego.

Ctrl+S

Pasek
aplikacji

Zapisanie obszaru roboczego pod inną
nazwą lub w innej lokalizacji.

Ctrl+Shift+S

Pasek
aplikacji

Cofanie ostatniej czynności.

Ctrl+Z

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Tabela 22. Skróty klawiaturowe dla paska aplikacji (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Pasek
aplikacji

Przywrócenie ostatniej czynności.

Ctrl+Y

Pasek
aplikacji

Otwórz dokumentację komponentu
Cognos Insight.

F1

Pasek
aplikacji

Aktywowanie menu Pomoc.

Alt+H

Pasek
aplikacji

Przechodzenie do przodu do następnego
elementu sterującego na pasku aplikacji.

Tab

Pasek
aplikacji

Przechodzenie do tyłu do poprzedniego
elementu sterującego na pasku aplikacji.

Shift+Tab

Panel treści
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne po aktywowaniu panelu treści.
Tabela 23. Skróty klawiaturowe dla panelu treści
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Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Nawigacja

Otwieranie lub zamykanie panelu treści,
jeśli przycisk panelu treści na pasku
narzędzi aplikacji jest aktywny.

Enter

Pasek
narzędzi

Przechodzenie pomiędzy panelami Dane i Tab lub Shift-Tab
Panel narzędzi w obszarze panelu treści.

Pasek
narzędzi

Przechodzenie naprzód do elementu
sterującego następnego paska narzędzi.

Strzałka w prawo

Pasek
narzędzi

Przechodzenie wstecz do elementu
sterującego poprzedniego paska narzędzi.

Strzałka w lewo

Pasek
narzędzi

Wyświetlanie elementów menu dla
elementów sterujących paska narzędzi.

Strzałka w dół

Element
sterujący
drzewa

Przechodzenie naprzód do następnego
węzła w drzewie.

Strzałka w dół

Element
sterujący
drzewa

Przechodzenie wstecz do poprzedniego
węzła w drzewie.

Strzałka w górę

Element
sterujący
drzewa

Rozwinięcie bieżącego węzła w drzewie.

Strzałka w prawo

Element
sterujący
drzewa

Zwinięcie bieżącego węzła w drzewie.

Strzałka w lewo

Element
sterujący
drzewa

Przejście do pierwszego węzła w
elemencie sterującym drzewa.

Home

Element
sterujący
drzewa

Przejście do ostatniego węzła w elemencie End
sterującym drzewa.

Elementy
menu

Wyświetlanie listy elementów menu dla
elementów w panelu treści.
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Shift+F10

Tabela 23. Skróty klawiaturowe dla panelu treści (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Elementy
menu

Wstawienie punktu eksploracji w kanwie.

Wstawienie punktu eksploracji odbywa
się w kilku krokach:
1. W panelu treści za pomocą strzałek w
górę i w dół przejdź do wymiaru.
2. Aby wstawić wymiar jako punkt
eksploracji, naciśnij Shift+F10, a
następnie Enter.

Elementy
menu

Wstawianie wybranego elementu do
kanwy.

Wstawienie elementu odbywa się w kilku
krokach:
1. Po aktywowaniu elementu otwórz
menu, naciskając klawisze Shift+F10.
2. Aby wstawić element, naciśnij
przycisk Wstaw.

Widgety tabeli przestawnej i wykresu
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z widgetem tabeli
przestawnej lub wykresu.
Tabela 24. Skróty klawiaturowe dla widgetów tabeli przestawnej i wykresu
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Karty widoku Nawigowanie między kartami w widgecie Strzałka w lewo lub w prawo
tabeli przestawnej.
Tab lub Shift+Tab
Pasek
narzędzi na
żądanie

Przenoszenie aktywności na pasek
narzędzi na żądanie.

F10

Obszar
przeglądu

Przenoszenie z paska narzędzi na żądanie
do obszaru przeglądu.

Tab

Obszar
przeglądu

Przechodzenie między wymiarami w
obszarze przeglądu.

Strzałki w prawo i w lewo

Obszar
przeglądu

Lista elementów wymiaru aktywnego w
obszarze przeglądu. Lista zostanie
wyświetlona w postaci rozwijanej.

Alt+strzałka w dół

Obszar
przeglądu

Zamykanie menu rozwijanego,
zawierającego elementy wymiaru w
obszarze przeglądu.

Esc

Obszar
przeglądu

Przełączenie kontekstu wymiaru
aktywnego w obszarze przeglądu.

Strzałki w górę i w dół, a następnie Enter

Obszar
przeglądu

Przenoszenie wymiaru aktywnego w
obszarze przeglądu do kolumn.

Ctrl+C

Obszar
przeglądu

Przenoszenie wymiaru aktywnego w
obszarze przeglądu do wierszy.

Ctrl+R

Obszar
przeglądu

Przenoszenie wymiaru aktywnego w
obszarze przeglądu do kontekstu.

Ctrl+T

Obszar
przeglądu

Przenoszenie wybranego wymiaru w
lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Obszar
przeglądu

Przenoszenie wybranego wymiaru w
prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Tabela 24. Skróty klawiaturowe dla widgetów tabeli przestawnej i wykresu (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Tabela
przestawna

Przechodzenie z obszaru przeglądu do
tabeli przestawnej.

Tab

Tabela
przestawna

Wyświetlanie elementów menu dla
nagłówków wierszy lub kolumn.

Shift+F10

Tabela
przestawna

Dodanie powrotu linii w komórce.

Alt+Enter

Tabela
przestawna

Wyświetlanie elementów menu dla
komórek.

Shift+F10

Tabela
przestawna

Zwiększenie szerokości kolumny w tabeli
przestawnej.

Zmiana szerokości kolumny odbywa się w
kilku krokach:
1. Po aktywowaniu nagłówka kolumny
naciśnij Shift+F10.
2. Za pomocą strzałek w górę i w dół
wybierz Rozwiń do.
3. Naciśnij Enter.
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Tabela
przestawna

Rozwijanie lub zwijanie węzła w
nagłówkach kolumn lub wierszy.

Tabela
przestawna

Nawigowanie między komórkami w tabeli Strzałki lub Tab i Shift+Tab
przestawnej.

Tabela
przestawna

Edytowanie podpisów elementów
(nagłówki wierszy i kolumn).

F2

Wykres

Przechodzenie do wykresu z tabeli
przestawnej.

Ctrl+Tab
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Enter

Tabela 24. Skróty klawiaturowe dla widgetów tabeli przestawnej i wykresu (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Wykres

Zmiana typu wykresu.

Zmiana typu wykresu przebiega w wielu
krokach:
1. Aby otworzyć menu Działania
widgetu, naciśnij klawisz F10.
2. Aby przejść do ikony zmiany
wykresu, naciśnij klawisz strzałki w
prawo.
3. Aby otworzyć menu typów
wykresów, naciśnij klawisz strzałki
w dół.
4. Aby wybrać typ wykresu, naciśnij
klawisz strzałki w dół.
5. Aby nawigować wśród typów
wykresów, używaj klawiszy strzałek
w górę lub w dół.
6. Aby wybrać typ wykresu, naciśnij
klawisz Enter.
7. Aby przejść do listy wykresów dla
konkretnego typu wykresu, naciskaj
klawisz Tab.
8. Aby nawigować na liście wykresów,
naciśnij klawisz spacji.
9. Aby wybrać wykres, naciśnij klawisz
Enter.
10. Aby przejść do listy opcji wykresu,
naciskaj klawisz Tab.
11. Aby wyjść z menu typów wykresów,
naciśnij klawisz Esc.

Komórka

Wprowadzanie nowej wartości w
komórce.

Wpisanie wartości i naciśnięcie Enter

Komórka

Wprowadzenie wartości w postaci tysięcy. K
Na przykład, wprowadzenie wartości 5K
daje wartość 5000 w komórce.

Komórka

Wprowadzenie wartości w postaci
milionów.

M
Na przykład, wprowadzenie wartości 10M
daje wartość 10 000 000 w komórce.

Komórka

Dodawanie liczby do wartości komórki.

+, Add
Na przykład, wprowadzenie wartości +50
powoduje dodanie liczby 50 do wartości
komórki.

Komórka

Odejmowanie liczby od wartości komórki. -, Sub
Na przykład, wprowadzenie wartości
Sub50 powoduje odjęcie liczby 50 od
wartości komórki.

Komórka

Zwiększenie wartości komórki o
określoną wartość procentową.

Inc, Increase
Na przykład, wprowadzenie wartości Inc6
powoduje zwiększenie wartości komórki o
6%.
Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Tabela 24. Skróty klawiaturowe dla widgetów tabeli przestawnej i wykresu (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Komórka

Zmniejszenie wartości komórki o
określoną wartość procentową.

Dec, Decreases
Na przykład, wprowadzenie wartości
Dec6 powoduje zmniejszenie wartości
komórki o 6%.

Komórka

Rozmieszczanie wartości po prawej
stronie.

>
Na przykład, wprowadzenie wartości
1000> powoduje rozmieszczenie liczby
1000 we wszystkich kolumnach po prawej
stronie.

Komórka

Rozmieszczanie wartości w dół.

|
Na przykład, wprowadzenie wartości
1000| powoduje rozmieszczenie liczby
1000 we wszystkich wierszach w dół.

Komórka

Wstrzymanie wartości komórki wraz z
wykluczeniem jej z rozmieszczania
danych.

Hold, Hol

Komórka

Zwolnienie wstrzymanych komórek.

Release, Rel

Widgety kart wyników
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z widgetem kart
wyników.
Tabela 25. Skróty klawiaturowe dla widgetów metryk
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Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Pasek
narzędzi na
żądanie

Przenoszenie aktywności na pasek
narzędzi na żądanie.

F10

Obszar
przeglądu

Przenoszenie z paska narzędzi na żądanie
do obszaru przeglądu.

Tab

Obszar
przeglądu

Przechodzenie między wymiarami w
obszarze przeglądu.

Strzałki w prawo i w lewo

Obszar
przeglądu

Lista elementów wymiaru aktywnego w
obszarze przeglądu. Lista zostanie
wyświetlona w postaci rozwijanej.

Spacja

Obszar
przeglądu

Zamykanie menu rozwijanego,
zawierającego elementy wymiaru w
obszarze przeglądu.

Esc

Obszar
przeglądu

Przełączenie kontekstu wymiaru
aktywnego w obszarze przeglądu.

Strzałki w górę i w dół, a następnie Spacja

Obszar
przeglądu

Rozwijanie aktualnie wybranego elementu Strzałka w prawo
na liście rozwijanej.

Obszar
przeglądu

Zwijanie aktualnie wybranego elementu
na liście rozwijanej.

Strzałka w lewo

Obszar
przeglądu

Przejście z obszaru przeglądu do obszaru
graficznego wykresu interaktywnego.

Tab
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Punkty eksploracji
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z punktami eksploracji.
Tabela 26. Skróty klawiaturowe dla punktów eksploracji
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Panel treści

Wstawienie punktu eksploracji w kanwie
poprzez wybranie wymiaru w panelu
treści.

Wstawienie punktu eksploracji odbywa
się w kilku krokach:
1. W panelu treści za pomocą strzałek w
górę i w dół wybierz wymiar.
2. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze
Shift+F10.
3. Naciśnij Insert.

Elementy
menu

Wyświetlanie elementów menu dla
aspektu.

Shift+F10

Punkt
eksploracji

Nawigacja w liście elementów do punktu
eksploracji.

Strzałki w górę i w dół

Punkt
eksploracji

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia
elementu w punkcie eksploracji.

Ctrl+Spacja

Punkt
eksploracji

Wybieranie innego elementu w punkcie
eksploracji.

Strzałki w górę i w dół, a następnie
Ctrl+Spacja.

Punkt
eksploracji

Wybieranie elementu w punkcie
eksploracji, usuwanie wszystkich
wcześniejszych wyborów.

Spacja

Punkt
eksploracji

Wyświetlanie elementów punktu
eksploracji w trybie hierarchicznym.

Naciśnij Shift+F10 i wybierz czynność
Pokaż hierarchię

Punkt
eksploracji

Zwijanie lub rozwijanie węzła w aspekcie
w trybie hierarchicznym.

Enter

Widgety przycisków czynności
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne po aktywowaniu widgetu przycisku
czynności.
Tabela 27. Skróty klawiaturowe dla widgetów przycisków czynności
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Przycisk
czynności

Wywoływanie czynności.

Spacja

Widgety tekstu
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z widgetami tekstu.
Tabela 28. Skróty klawiaturowe dla widgetów tekstu
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Tekst

Podświetlenie tekstu w celu
sformatowania.

Shift+strzałka w prawo

Pasek
narzędzi

Po podświetleniu tekstu następuje
aktywacja paska narzędzi widgetu tekstu.

F10

Pasek
narzędzi

Przejście do głównych obszarów
początkowych paska narzędzi.

Tab

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Tabela 28. Skróty klawiaturowe dla widgetów tekstu (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Pasek
narzędzi

Przejście z głównego obszaru
początkowego do elementów na pasku
narzędzi.

Strzałka w lewo lub w prawo

Pasek
narzędzi

Wybór opcji z listy wielkości lub rodzaju
czcionki na pasku narzędzi widgetu
tekstu.

Strzałka w górę lub w dół

Pasek
narzędzi

Wybór ustawienia czcionki z listy
wielkości lub rodzaju czcionki.

Enter

Edytor wymiarów
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z edytorem wymiarów.
Tabela 29. Skróty klawiaturowe dla edytora wymiarów
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Element
sterujący
drzewa

Otwieranie węzła w hierarchii drzewa
edytora wymiarów.

Ctrl+strzałka w prawo

Element
sterujący
drzewa

Zamykanie węzła w hierarchii drzewa
edytora wymiarów.

Ctrl+strzałka w lewo

Uruchamianie Otwieranie edytora wymiarów, kiedy w
panelu treści aktywny jest wiersz lub
podpis elementu.

Shift+F10, a następnie wybierz opcję
Edytuj

Edytowanie

Otwieranie menu dla elementu drzewa.

Shift+F10

Edytowanie

Ustawienie elementu jako potomnego dla
innego.

Shift+F10, a następnie wybierz czynność
Degraduj wybrane elementy

Edytowanie

Ustawienie elementu jako macierzystego
dla innego.

Shift+F10, a następnie wybierz czynność
Awansuj wybrane elementy

Kreator zapytań
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne podczas pracy z kreatorem zapytań.
Tabela 30. Skróty klawiaturowe dla kreatora zapytań
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Elementy
menu

Otwórz menu, aby przejść do głównych
obszarów początkowych.

Ctrl+;

Elementy
menu

Aktywowanie głównego obszaru
początkowego diagramu zapytania z
głównego obszaru początkowego.

Ctrl+;

Widok danych Odświeżanie zawartości w widoku
danych.
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Za pomocą klawisza Tab przejdź do
przycisku odświeżania, a następnie
naciśnij Enter.

Tabela 30. Skróty klawiaturowe dla kreatora zapytań (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Kreator
zapytań

Dodawanie tabeli do zapytania.

Dodawanie tabeli do zapytania odbywa
się w kilku krokach:
1. Naciśnij klawisze Ctrl+; i wybierz
opcję Eksplorator metadanych.
2. Przejdź do tabeli za pomocą strzałek.
3. Naciśnij Shift+F10, aby wyświetlić
elementy menu dla tabeli.
4. Wybierz opcję Dodaj do zapytania.
5. Aby odświeżyć zawartość, za pomocą
klawisza Tab przejdź do przycisku
odświeżania i naciśnij Enter.

Diagram
zapytania

Otwieranie menu.

Shift+F10

Diagram
zapytania

Aktywowanie tabeli.

Aktywowanie tabeli odbywa się w kilku
krokach:
1. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze
Shift+F10.
2. Wybierz opcję Wybierz z diagramu,
a następnie opcję Wybierz tabelę.

Tabela

Wybór właściwości łączenia tabeli.

Wybór właściwości łączenia tabeli
odbywa się w kilku krokach:
1. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze
Shift+F10.
2. Wybierz opcję Wybierz z diagramu,
a następnie opcję Wybierz tabelę.
3. Naciskając klawisz Tab, przejdź do
nagłówka kolumny w tabeli.
4. Aby aktywować wiersz właściwości
łączenia, użyj strzałek w górę i w dół.
5. Aby aktywować właściwość łączenia,
użyj strzałek w prawo i w lewo.
6. Aby edytować właściwości łączenia
tabeli, naciśnij spację.
7. Aby wyświetlić listę opcji, naciśnij
Enter.
8. Aby przejść do listy, użyj strzałek w
górę i w dół.
9. Aby wybrać opcję z listy, naciśnij
Enter.

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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Tabela 30. Skróty klawiaturowe dla kreatora zapytań (kontynuacja)
Dotyczy

Działanie

Klawisze skrótu

Właściwości
łączenia

Edytowanie relacji pomiędzy kolumnami.

Edytowanie relacji pomiędzy kolumnami
odbywa się w kilku krokach:
1. Klawisz Tab umożliwia przejście do
czynności Określ relacje między
kolumnami.
2. Aby aktywować właściwości relacji,
użyj strzałek w górę i w dół.
3. Aby aktywować właściwość relacji,
użyj strzałek w prawo i w lewo.
4. Aby edytować właściwości relacji,
naciśnij spację.
5. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij
Enter.
6. Aby przejść do listy, użyj strzałek w
górę i w dół.
7. Aby wybrać opcję z listy, naciśnij
Enter.

Włączanie dodatkowych wskazówek dla lektorów ekranowych
W programie IBM Cognos Insight zmiana zawartości komórek w tabeli przestawnej
powoduje wyświetlenie treści komórki w innym kolorze. Dostępne są opcje umożliwiające
wyświetlanie kolorowego tekstu ze wskazówkami wizualnymi, a dodatkowo lektory
ekranowe mogą głosowo wypowiadać wskazówki.

Procedura
1. Kliknij ikonę Działania
, a następnie kliknij opcję Moje preferencje.
2. Aby określić, że kolorowy tekst będzie podświetlany w tabeli przestawnej w czasie
korzystania z lektora, zaznacz pole wyboru Dodaj wskazówki wizualne do tekstu
kolorowego.
3. Kliknij przycisk OK.

Problemy z lektorem ekranowym JAWS
IBM Cognos Insight udostępnia skróty klawiaturowe, które ułatwiają nawigowanie w Cognos
Insight i wykonywanie zadań przy użyciu samej klawiatury. Jednak niektóre lektory ekranowe
mogą nie działać z niektórymi skrótami klawiaturowymi. Problemy i ich rozwiązania zostały
przedstawione w tej sekcji.

JAWS informuje głosowo o przestarzałym stanie lub przestarzałej
wartości komórki
W widgecie tabeli przestawnej — po zmianie stanu komórki lub formatu komórki przy użyciu
elementów menu komórki, JAWS informuje głosowo o starym stanie komórki lub starej
sformatowanej wartości. Stan komórki można zmienić, wybierając opcję Wstrzymaj lub
Zwolnij w menu komórki. Ponadto wartości formatu komórki można zmienić, wybierając
inny format danych z menu komórki — np. procent sumy lub maksimum zestawienia.
Program JAWS poinformuje głosowo o nowym stanie komórki lub nowej sformatowanej
wartości dopiero, gdy użytkownik użyje klawisza strzałki w celu przejścia poza zmienioną
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komórkę, a następnie wróci do tej komórki. JAWS poinformuje głosowo o zaktualizowanym
stanie i sformatowanej wartości.

JAWS niepoprawnie odczytuje nazwę przycisku OK w niektórych
oknach kreatora zapytań
W niektórych sytuacjach podczas pracy w oknie Kreatora zapytań lektor JAWS odczytuje
nazwę przycisku OK, a następnie odczytuje nazwę innego elementu sterującego. W takiej
sytuacji można bezpiecznie zignorować informację o przycisku OK i wysłuchać wyłącznie
drugiej części informacji.

JAWS nie odczytuje wartości nowych komórek
Po wpisaniu nowej wartości do komórki tabeli przestawnej i naciśnięciu klawisza Enter
program JAWS nie odczytuje nowo wpisanej wartości. Ponadto jeśli po wprowadzeniu nowej
wartości do komórki użytkownik korzysta z klawiszy strzałek w celu nawigowania, program
nie odczytuje żadnych wartości.
Aby wymusić na programie JAWS odczytywanie wartości komórek, naciśnij klawisze
Ctrl+Tab w celu opuszczenia tabeli przestawnej, następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Tab
w celu powrotu do tabeli przestawnej. Po wykonaniu tych czynności program JAWS będzie
odczytywać wartości komórek, gdy użytkownik będzie nawigował przy użyciu klawiszy
strzałek albo klawisza Tab.

JAWS nie odczytuje nazw elementów w rozmieszczeniu
względnym proporcjonalnym
W oknie Rozmieszczenie danych, podczas przeglądania elementów, na których oparte jest
rozmieszczenie względne proporcjonalne, program JAWS nie odczytuje nazw elementów,
jeśli w celu nawigowania użytkownik korzysta z klawiszy strzałek.
W celu nawigowania do elementu naciśnij klawisz Tab, a program JAWS będzie odczytywał
nazwy elementów. Można również kliknąć odsyłacz Podgląd, aby przejrzeć podsumowanie
wymiarów i elementów. Jednak to podsumowanie jest dostępne tylko do odczytu. Elementy
mogą być edytowane tylko z okna Rozmieszczenie danych.

JAWS nie odczytuje dat ani elementów sterujących do nawigacji
w kalendarzu
Program JAWS nie odczytuje dat ani elementów sterujących do nawigacji w kalendarzach w
oknie Zestawienia czasu ani w komórkach tabeli przestawnej.
Aby przeprowadzić edycję daty w zestawieniu czasu:
1. W oknie Zestawienia czasu naciśnij klawisz Tab, aby wybrać opcję ustalonej daty.
2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć kalendarz.
3. Użyj strzałki w prawo, aby zmieniać datę o jeden dzień do przodu (program JAWS
poinformuje głosowo o wprowadzeniu nowego miesiąca), a następnie naciśnij klawisz
Enter, aby wybrać datę. JAWS odczyta nowo wybraną datę, a lista zakresów dat zostanie
zaktualizowana na podstawie nowo wybranej daty referencyjnej.
Aby edytować datę komórki tabeli przestawnej, wpisz nową datę do komórki. Format nowej
daty musi być zgodny z formatem istniejących dat.

Dodatek A. Ułatwienia dostępu
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JAWS nie wypowiada nazwy elementu sterującego drzewa
definicji zapytania
Podczas importowania pakietu do Cognos Insight, w kroku Wybierz źródło danych kreatora
importu, program JAWS nie identyfikuje sekcji Definicja zapytania jako elementu sterującego
drzewa.
W celu użycia elementu sterującego drzewa należy wykonać następujące czynności:
v Nawiguj w drzewie, korzystając ze strzałek w górę i w dół.
v Rozwiń i zwiń elementy drzewa, korzystając ze strzałki w prawo i w lewo.
v Za pomocą klawisza spacji wybierz jeden lub większą liczbę elementów drzewa. Wybranie
elementu powoduje automatyczne zapełnienie tabeli wybranych elementów.
v

JAWS 13 nie odczytuje nazw elementów, które zostały skasowane
i zamknięte w drzewie definicji zapytania
Podczas importowania pakietu do programu Cognos Insight, w kroku Wybierz źródło danych
kreatora importowania, w elemencie sterującym drzewa definicja zapytania, możliwe jest
wybieranie elementów w drzewie poprzez naciskanie klawisza spacji.
JAWS 13 informuje głosowo o tym, czy otwarte elementy drzewa są zaznaczone, czy nie są
zaznaczone. JAWS 13 informuje głosowo o tym, czy zamknięte elementy liści są zaznaczone,
czy nie są zaznaczone. Jednak w przypadku elementów, które są zamknięte i nie są
zaznaczone, JAWS 13 informuje głosowo tylko o tym, że element jest zamknięty, ale nie
informuje o tym, że element nie jest zaznaczony.

IBM i ułatwienia dostępu
Więcej informacji o zobowiązaniach firmy IBM dotyczących ułatwień dostępu można
uzyskać w centrum IBM Accessibility Center.
Centrum IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) jest dostępne online.
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Dodatek B. Informacje umożliwiające rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów stanowi systematyczne podejście do rozwiązania problemu.
Celem rozwiązywania problemów jest określenie przyczyny działania niezgodnego z
oczekiwaniami oraz sposobu rozwiązania danego problemu.
Zapoznanie się z poniższą tabelą ułatwi rozwiązanie problemu z IBM Cognos Insight
użytkownikowi lub działowi obsługi klienta.
Tabela 31. Czynności i opisy podczas rozwiązywania problemów
Czynności

Opis

Może być dostępna poprawka produktu, która
pozwoli rozwiązać problem.

Zastosuj wszystkie dostępne pakiety poprawek,
poziomy usługi lub poprawki tymczasowe (PTF).

Upewnij się, czy konfiguracja jest obsługiwana.

Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi
programu Cognos Insight w dokumencie Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0
(http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Wyszukaj komunikaty o błędach, wybierając
produkt w Portalu wsparcia IBM, a następnie
wpisując kod komunikatu o błędzie w polu
Search support (Wyszukaj wsparcie) po prawej
stronie pionowego paska menu
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/).

Komunikaty o błędach zawierają ważne
informacje, ułatwiające ustalenie komponentu,
który stanowi przyczynę problemu.

Powiel problem, aby upewnić się, że nie jest to po Jeśli wraz z produktem są udostępnione przykłady,
prostu zwykły błąd.
możesz spróbować powielić problem, stosując
dane przykładowe.
Upewnij się, czy instalacja zakończyła się
pomyślnie.

W miejscu instalacji musi znajdować się
odpowiednia struktura pliku oraz informacje o
uprawnieniach do pliku.
Na przykład, jeśli produkt wymaga uprawnienia
do zapisu w plikach dziennika, upewnij się, czy
katalog ma nadane właściwe uprawnienia.

Przejrzyj całą stosowną dokumentację, w tym
uwagi do wydania, noty techniczne oraz
dokumentację dotyczącą sprawdzonych procedur.

Przeszukaj bazy wiedzy IBM, aby ustalić, czy
problem jest już znany i znaleziono dla niego
obejście, czy też został już rozwiązany i
udokumentowany.

Przejrzyj ostatnie zmiany w środowisku
komputerowym.

Niekiedy zainstalowanie nowego oprogramowania
może powodować problemy z kompatybilnością.

Jeśli pozycje zawarte na liście kontrolnej nie doprowadziły do rozwiązania, konieczne może
okazać się zgromadzenie danych diagnostycznych. Są to dane niezbędne dla przedstawiciela
wsparcia technicznego IBM, umożliwiające skuteczne rozwiązanie problemu oraz wsparcie
użytkownika. Użytkownik może również zgromadzić dane diagnostyczne i przeprowadzić
własną analizę.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Wielokrotny wybór w punkcie eksploracji w niektórych komórkach
powoduje wyświetlenie wartości „Nie dotyczy”
W IBM Cognos Insight po wybraniu dwóch lub więcej elementów w punkcie eksploracji w
komórkach widgetów z tabelami przestawnymi czasami wyświetlane są wartości obliczone, a
czasami wartość Nie dotyczy.
Po wybraniu co najmniej dwóch elementów w punkcie eksploracji tabele przestawne w
obszarze roboczym „usiłują” wyświetlić wartości komórki obliczone na podstawie wybranych
elementów.

Obliczone wartości w komórkach są wyświetlane prawidłowo
Wartości obliczone mogą zostać wyświetlone po spełnieniu następujących warunków:
v Żaden element w wierszach, kolumnach lub w kontekście nie jest wykorzystywany w
obliczeniach lub ewentualne obliczenia są bardzo proste (np. dodawanie, odejmowanie,
dzielenie, mnożenie lub obliczanie wartości średniej).
v Jeśli w wierszach, kolumnach lub kontekście znajdują się wyliczane elementy wymiaru,
wówczas elementy te nie mogą się ze sobą przecinać. Na przykład, jeśli wyliczany element
wymiaru znajduje się w wierszu, wówczas w kolumnach żaden element nie może być
wyliczany.
Na przykład, tabela przestawna zawiera wymiar Linie produktów z elementami, takimi jak
Kuchenki mikrofalowe i Kuchenki, miarę Przychód oraz wymiar Marki, stanowiący kontekst
oraz punkt eksploracji. Po kliknięciu marki dane wyświetlane w tabeli przestawnej ulegną
zmianie i będzie wyświetlany jedynie przychód dla tej marki.

W komórkach wyświetlana jest wartość „Nie dotyczy”
Tekst „Nie dotyczy” jest wyświetlany w komórkach po wybraniu więcej niż jednego elementu
w punkcie eksploracji w następujących okolicznościach:
v Tabela przestawna zawiera co najmniej jeden wyliczany element wymiaru, który powstał w
wyniku skomplikowanych obliczeń.
v Wybrano więcej niż jeden element w punkcie eksploracji lub w tabeli przestawnej doszło
do skrzyżowania wyliczanych elementów wymiaru zawartych w kolumnach, wierszach lub
w kontekście.
W komórkach będzie wyświetlana wartość „Nie dotyczy”, jeśli w punkcie eksploracji
zostanie wybrany więcej niż jeden element lub tabela przestawna będzie zawierać co najmniej
jeden wyliczany element wymiaru, powstały w wyniku skomplikowanych obliczeń. Do
skomplikowanych obliczeń zalicza się wyznaczanie wartości minimalnej, maksymalnej,
porównanie lub odniesienie do bazy danych. Nawiązując do wcześniejszego przykładu, do
tabeli przestawnej dodano wiersz podsumowania, aby wyznaczyć minimalną wartość w
kolumnie. Wartość minimalna stanowi złożony wyliczany element wymiaru. W takim
przypadku po wybraniu w punkcie eksploracji dwóch lub więcej marek wartości w tabeli
przestawnej zmienią się na „Nie dotyczy”.
W komórkach jest wyświetlana wartość „Nie dotyczy”, jeśli w punkcie eksploracji wybrano
więcej niż jeden element lub w tabeli przestawnej doszło do skrzyżowania wyliczanych
elementów wymiaru zawartych w kolumnach, wierszach lub w kontekście. Nawiązując do
wcześniejszego przykładu, dodano nową kolumnę i nowy wiersz do obliczania wartości
średniej. W takim przypadku po wybraniu w punkcie eksploracji dwóch lub więcej marek
wartości w tabeli przestawnej zmienią się na „Nie dotyczy”.
Zadania pokrewne:
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“Filtrowanie wg wymiarów i atrybutów” na stronie 55
Za pomocą punktów eksploracji oraz panelu eksploracji można filtrować dane przeznaczone
do wyświetlania w tabelach przestawnych i wykresach w obszarze roboczym IBM Cognos
Insight. Punkty eksploracji i panel eksploracji umożliwiają również identyfikowanie relacji
między wymiarami i atrybutami oraz identyfikowanie miejsc ich połączeń.

Zasoby do rozwiązywania problemów
Zasoby do rozwiązywania problemów to źródła informacji, które mogą być pomocne w
rozwiązywaniu problemu dotyczącego produktu IBM Cognos Insight. Łącza do zasobów,
udostępnione w tej sekcji, są również przedstawione w krótkiej prezentacji wideo.
Aby wyświetlić wersję wideo, wyszukaj “IBM Cognos troubleshooting” za pośrednictwem
internetowego mechanizmu wyszukiwania lub społeczności YouTube.

Portal wsparcia
Portal wsparcia IBM zawiera zunifikowany, scentralizowany widok wszystkich narzędzi
wsparcia technicznego oraz informacje na temat wszystkich systemów, usług oraz programów
IBM, w tym również programu IBM Cognos Insight.
Portal wsparcia IBM umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów wsparcia IBM z
jednego miejsca. Można dostosowywać strony, podkreślając informacje i zasoby potrzebne do
uniknięcia i szybszego rozwiązania problemu. Zapoznaj się z Portalem wsparcia IBM,
wyświetlając filmy demonstracyjne.
Wymaganą treść dotyczącą programu Cognos można wyszukać, wybierając produkty w
Portalu wsparcia IBM.

Wyszukiwanie i nawigowanie wśród informacji na temat
produktów IBM Cognos Insight
Dostęp do informacji o produktach IBM Cognos można teraz skonfigurować w Portalu
wsparcia IBM, który umożliwia wyświetlanie wszystkich odsyłaczy na jednej stronie.
Sprawdzone procedury dotyczące wyszukiwania informacji o produktach IBM Cognos i
nawigowania po nich są dostępne na stronie IBM dotyczącej sprawdzonych procedur
przeszukiwania Portalu wsparcia i not technicznych Cognos.

Gromadzenie informacji
Przed skontaktowaniem się z działem wsparcia IBM konieczne jest zgromadzenie danych
diagnostycznych (informacje o systemie, objawy, pliki dziennika, informacje o śledzeniu itp.),
które są niezbędne do rozwiązania problemu w IBM Cognos Insight. Zgromadzenie tych
informacji pozwoli zaznajomić się użytkownikowi z procesem rozwiązywania problemów
oraz zaoszczędzić czas.
Informacje na temat danych, jakie użytkownik musi zgromadzić, są dostępne w postaci not
technicznych MustGather.

Określanie problemu
IBM Cognos udostępnia kilka narzędzi do określania problemów, które pozwalają
diagnozować i rozwiązywać powszechne problemy.
Narzędzia te można pobrać ze strony dotyczącej narzędzi diagnostycznych Cognos. Narzędzie
IBM Education Assistant udostępnia pliki wideo oraz inne materiały szkoleniowe dotyczące
narzędzi diagnostycznych na stronie WWW dotyczącej określania problemu za pomocą
narzędzia IBM Education Assistant.
Dodatek B. Informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów
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Zgłoszenia serwisowe
Zgłoszenia serwisowe są również znane jako raporty zarządzania problemami (PMR). Istnieje
kilka metod przekazywania informacji diagnostycznych do działu wsparcia technicznego
IBM.
Aby otworzyć raport PMR lub wymienić informacje z działem wsparcia technicznego, należy
przejść do Działu Wsparcia IBM dla Oprogramowania (strona dotycząca wymiany informacji
i wsparcia technicznego). Raporty PMR można również przekazywać w sposób bezpośredni,
korzystając z narzędzia Zgłoszenia serwisowe (PMR) lub z jednej z metod, opisanych
szczegółowo na stronie dotyczącej wymiany informacji.

Cognos Customer Center
IBM Cognos Customer Center udostępnia informacje, aktualizacje i zasoby dotyczące
rozwiązywania problemów, charakterystyczne dla produktów Cognos.
Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów dla produktów
Cognos, odwiedź Cognos Customer Center i wyświetl informacje zamieszczone w obszarze
„Contacting Support” (Kontakt z działem wsparcia) lub „Troubleshooting Tips” (Wskazówki
dotyczące rozwiązywania problemów).

Serwis Fix Central
Serwis Fix Central oferuje poprawki i aktualizacje dla oprogramowania, sprzętu oraz systemu
operacyjnego.
W serwisie Fix Central dostępne jest menu rozwijane, które umożliwia przejście do poprawek
właściwych dla danego produktu. Można również wyświetlić pomoc serwisu Fix Central.

Bazy wiedzy
Sposoby na rozwiązywanie problemów można znaleźć, przeszukując bazy wiedzy IBM.
Dostępna jest funkcja wyszukiwania IBM, polegająca na wpisaniu łańcucha wyszukiwania w
polu Search (Wyszukiwanie) w górnej części każdej strony ibm.com.

Centrum wiedzy IBM
Centrum wiedzy IBM zawiera dokumentację dla każdej wersji dowolnego produktu IBM.
Centrum wiedzy IBM wraz z przetłumaczoną dokumentacją jest dostępny pod adresem
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Aby znaleźć łącza do najnowszych znanych problemów i raportów APAR, przejdź uwag do
wydania dla odpowiedniego produktu i wersji.

Dokumentacja techniczna IBM (Redbooks)
Dokumentacja techniczna (IBM Redbooks) jest opracowywana i publikowana przez
organizację IBM International Technical Support Organization (ITSO).
Dokumentacja techniczna IBM (Redbooks) oferuje dogłębne wsparcie w zakresie instalacji i
konfigurowania oraz wdrażania danego rozwiązania.

Sprawdzone procedury — dokumentacja
Dokumentacja Sprawdzone procedury opracowana przez ekspertów w dziedzinie produktów
IBM Cognos w oparciu o doświadczenia klientów udostępnia zweryfikowane informacje
techniczne dotyczące środowisk stosujących technologie analiz biznesowych.
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Dokumentacja Sprawdzone procedury to źródło informacji na temat rozwiązywania
problemów z dziedziny analiz biznesowych, zapewniające łatwy dostęp do dziesięciu
najczęściej stosowanych procedur dotyczących inteligentnego zarządzania finansami (oprócz
materiałów wideo i innych informacji): Cognos — Sprawdzone procedury.

Wsparcie dla oprogramowania i kanały informacyjne RSS
Kanały informacyjne RSS Działu Wsparcia IBM dla Oprogramowania stanowią narzędzie do
szybkiego i łatwego monitorowania nowych treści dodanych do stron WWW w lekkim
formacie.
Po pobraniu wtyczki programu czytającego RSS lub przeglądarki można subskrybować
kanały informacyjne dot. produktów IBM (kanały informacyjne RSS Działu Wsparcia IBM
dla Oprogramowania).

Fora i społeczności
Fora związane z produktem IBM Cognos to miejsce, w którym użytkownicy mogą
udostępniać pomysły i rozwiązania innym użytkownikom, należącym do społeczności IBM
Cognos.
W Internecie funkcjonują też aktywne fora i społeczności Cognos.
AnalyticsZone.com udostępnia dodatkowe fora dla użytkowników IBM Cognos Insight, a
także kursy i pliki przykładowe (https://www.analyticszone.com/wikis/home?lang=en_US#/
wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM%20Cognos%20Tutorial%20and
%20Samples).

Dodatek B. Informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów

221

222

IBM Planning Analytics Wersja 2.0.0: Cognos Insight

Uwagi
Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych na
całym świecie.
IBM może udostępniać ten materiał w innych językach. Jednak warunkiem uzyskania dostępu
do określonej wersji językowej może być posiadanie egzemplarza lub wersji produktu w tym
właśnie języku.
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. Niniejszy dokument może zawierać opisy 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
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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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.
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.
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W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe
ilustracje mogą nie być wyświetlane.
Niniejsza oferta dotycząca oprogramowania nie korzysta z informacji cookie ani innych
technologii w celu gromadzenia danych osobowych.

Znaki towarowe
IBM, logo IBM i 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 i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
v Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych.

Uwagi
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kolory 98
obrazy 98
TM1
Patrz Cognos TM1
tryb bez połączenia 165, 176, 190
tryb połączony 165
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
tryb rozproszony 165
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
tworzenie
listy wyboru 106
typ aplikacji centralnej
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
typ aplikacji Odpowiedzialność
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
typ aplikacji zatwierdzania
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
typy aplikacji
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184

U
udostępnianie
Cognos Insight

13

Indeks
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udostępnianie innym osobom
w Cognos Express 199
w Cognos TM1 186
udział
do planu w Cognos Express 189
przywracanie w Cognos Express 189
przywracanie w Cognos TM1 166
w tworzeniu planu w Cognos TM1 165
wprowadzanie danych 53
wprowadzanie w Cognos Express 190
wprowadzanie w Cognos TM1 166, 167
zatwierdzanie w Cognos Express 189
zatwierdzanie w Cognos TM1 166
układanie w warstwy
widgety 98
ukrywanie
kolumny 83
obliczenia 83
wiersze 83
wykresy 95
ułatwienia dostępu
diagramy niestandardowe 210
diagramy oddziaływania 210
edytor wymiarów 212
elementy sterujące drzewa 202
funkcje 201
importowanie danych 201
kanwa 204
karty 204
kreator zapytań 212
lektory ekranowe 214
menu 202
odwzorowania strategii 210
okno aplikacji 202
panel eksploracji 202
panel treści 202, 206
pasek aplikacji 205
pola wyboru 202
przełączniki 202
przewijanie 202
przycisk czynności, widgety 211
punkty eksploracji 211
rozwiązywanie problemów 214
skróty klawiaturowe 201
tabele przestawne 207
w IBM 216
widgety 204
widgety kart wyników 210
widgety metryk 210
widgety tekstu 211
wykresy 207
unieruchamianie
wierszy lub kolumn 83
uruchamianie
Cognos Insight 13
uruchamianie skryptów 95
ustawienia narodowe 15
usuwanie
aplikacje z Cognos Express 200
aplikacje z Cognos TM1 187
elementy 111
karty 87
komentarze 110
obszary robocze z Cognos Express 191
obszary robocze z Cognos TM1 177
obszary robocze z komputera 116
pakiety z Cognos Express 200
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usuwanie (kontynuacja)
raporty z Cognos Express 200
serwery z Cognos Express 200
serwery z Cognos TM1 187
wykresy 95
wymiary 111
źródła danych z Cognos Express 200
uzyskiwanie szczegółowych informacji
z innej kostki 176

W
w wersji 10.2.2 5
w wersji 10.2.2.1 4
w wersji 10.2.2.3 3
wariancja 67
wartości dynamiczne
wstawianie 96
wartości na wykresach 94
widgety
dodawanie 98
dodawanie obrazów 97
karty 87
opis 118
przenoszenie do tyłu 98
przyciski działań 95
ramki 98
skróty klawiaturowe 204
strona WWW 97
synchronizacja 99
tabela przestawna 87
tekst 96
tytuły 98
widgety kart wyników
skróty klawiaturowe 210
widgety metryk
skróty klawiaturowe 210
widgety tekstu
skróty klawiaturowe 211
widoki kostki
importowanie 38
wiersze
nagłówki 93
pokazywanie ukrytych 83
ukrywanie 83
unieruchamianie 83
wprowadzanie wkładu
w Cognos Express 190
w Cognos TM1 166
wprowadzenie vii
wskazówki wizualne dla tekstu 214
wsparcie dla oprogramowania i kanały informacyjne RSS
wykresy
bąbelkowe 90
dane inne niż w tabeli przestawnej 88
dodawanie 89
dopasowanie danych 83
etykiety 94
filtrowanie 124
formatowanie 93, 94
kolumna 90
koło 90
legendy 94
linia 90
mapy drzewa 90
oś 94
podsumowania 93
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wykresy (kontynuacja)
przegląd 89
punkt 90
punktowe 90
skróty klawiaturowe 207
słupek 90
tworzenie 131, 134
typy 90
ukrywanie 95
warstwa 90
wykresy złożone 90
zmiana 93
wykresy bąbelkowe 90
wykresy kolumnowe 90
wykresy kołowe 90
wykresy liniowe 90
wykresy macierzowe 93
wykresy punktowe 90
wykresy słupkowe 90
wykresy warstwowe 90
wykresy złożone 90
wymagania wstępne 117
wymiary
atrybuty 103
edytowanie 103
filtrowanie wg 55
grupowanie 109
hierarchia 109
importowanie 42
kopiowanie 102
tworzenie 101
usuwanie 111
uwzględnianie istniejącego 50
zmiana w tabelach przestawnych 131, 134
zmiana w wykresach 131, 134
wyrażenia 60
wyróżnianie
używanie stylów warunkowych 84
wysokie i niskie wartości 128
wyróżnianie wyjątków 66
wyszukiwanie 57
usuwanie
element z konsolidacji 104

wyszukiwanie (kontynuacja)
wymiary 104
Wyświetl pomoc, komenda
w Cognos Express 189
w Cognos TM1 165

Z
zabezpieczenie hasłem 99
w Cognos Express 198
w Cognos TM1 184
zagnieżdżanie
dane 55
zakresy danych 53
zakresy dla danych 53
zamienianie miejscami
dane 55
zapytania wielowątkowe 8
zarządzanie
obszary robocze 99
zasoby do rozwiązywania problemów
zatwierdzanie wkładów
w Cognos Express 189
w Cognos TM1 166
zera
formatowanie wyświetlania 104
zestawienia
tworzenie zestawień czasu 71
zgłoszenia serwisowe
PMR 220
zliczanie komórek niepustych 68
zmiana nazwy elementu danych
oddziaływanie 103, 108
zmienianie struktury
dane 101
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Ź
źródła danych
usuwanie z Cognos Express
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