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Introdução
Este documento destina-se ao uso com o IBM® Cognos Express Xcelerator.
O CXL Web é um produto baseado na Web que estende o poder analítico do IBM
Cognos Xcelerator permitindo que você visualize, analise, edite e crie gráficos de
dados do Xcelerator em um navegador da Web. Os administradores também
podem usar o CXL Web para executarem algumas tarefas de administração do
Xcelerator.

Localizando Informações
Para localizar a documentação do produto IBM Cognos na web, incluindo toda a
documentação traduzida, acesse um dos Centros de Informações do IBM Cognos
(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). As Notas
sobre a Liberação são publicadas diretamente nos Centros de Informações e
incluem links para as notas técnicas e APARs mais recentes.

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia das Grandes Aventuras, Vendas GA, qualquer variação do nome
Grandes Aventuras e Amostra de Planning representam operações de negócios
fictícias com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra
para a IBM e clientes da IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra
para transações de vendas, distribuição de produtos, e recursos humanos e
financeiros. Qualquer semelhança com nomes, endereço, números de contato ou
valores de transações reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras
podem conter dados ficcionais gerados manualmente ou por máquinas, dados
fatuais compilados de origens acadêmicas ou públicas, ou ainda dados usados com
a permissão do portador dos direitos autorais, para uso como dados de amostra a
fim de desenvolver aplicativos de amostras. Os nomes de produtos a que são feitas
referências podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. A cópia
não autorizada é proibida.

Recursos de Acessibilidade
Este produto não suporta atualmente os recursos de acessibilidade que ajudam os
usuários com alguma deficiência física, como mobilidade reduzida ou visão
limitada, a usar este produto.

Instruções prospectivas
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Pode-se incluir
referências aos itens que não estão disponíveis atualmente. Não se deve inferir
implicações de qualquer disponibilidade futura. Quaisquer dessas referências não
são um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material,
código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização de
recursos ou funcionalidade permanecem conforme critérios exclusivo da IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Capítulo 1. Visão Geral do CXL Web
O IBM Cognos CXL Web estende o poder analítico do CXL Web oferecendo
inúmeras tarefas em um navegador da Web.
v Analisar dados do cubo
v Visualizar e editar dados em relatórios formatados do Excel
v Fazer drill nos dados, torná-los dinâmicos, selecioná-los e filtrá-los
v Construir gráficos a partir de dados do cubo
v Executar algumas tarefas de administração do IBM Cognos Analytic Server
(ICAS)

Iniciando o CXL Web
As seguintes etapas ilustram como efetuar login no IBM Cognos CXL Web.

Procedimento
1. Inicie um navegador da Internet.
2. Insira o Localizador Uniforme de Recursos fornecido pelo administrador do
CXL Web, usando o seguinte exemplo.
http://machine_name/virtual_directory/TM1Weblogin.aspx

em que:
v
machine_name é o nome do servidor da Web usado para entregar as
páginas do CXL Web.
v O virtual_directory é o nome do diretório virtual que o servidor da Web
usa para localizar as páginas do CXL Web. O nome de diretório virtual
padrão é CXL Web.
A página de Login do CXL Web é aberta.
3. Insira as informações de login.
v Host do Administrador - o nome do host administrador do IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) que você utiliza para localizar um ICAS ativo em sua
rede.
v ICAS - O nome do ICAS que você deseja acessar no CXL Web. Clique na
seta para baixo para selecionar um dos ICASs disponíveis na rede. Clique em
Atualizar para atualizar a lista de servidores disponíveis em sua rede.
Nota: Se o parâmetro AdminSvrSSLCertID no arquivo .config do CXL Web
estiver configurado incorretamente, o menu do servidor poderá estar vazio.
Consulte o capítulo "Running Xcelerator in Secure Mode using SSL" do IBM
Cognos Xcelerator Installation and Configuration Guide para obter detalhes
sobre esse parâmetro.
v Nome do Usuário - Seu nome de usuário no ICAS selecionado.
v Senha - Sua senha no ICAS selecionado.
4. Clique em Efetuar Login.
A página Principal do CXL Web é aberta.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Usando o CXL Web
A página principal do CXL Web contém a área de janela de Navegação à esquerda
e uma área de janela de Conteúdo à direita.

Área de Janela de Navegação
A área de janela de Navegação contém os seguintes itens:
v Aplicativos - Exibe uma lista de aplicativos que podem ser acessados por meio
do CXL Web. Esses aplicativos podem conter atalhos para planilhas da Web,
cubos e visualizações do CXL.
v Visualizações - Exibe uma lista de cubos e visualizações no ICAS.
v Administração - Exibe uma lista de propriedades de objeto do servidor. É
possível modificar algumas destas propriedades diretamente do CXL Web.
Nota: O módulo Administração é visível apenas para usuários que são membros
do grupo ADMIN no ICAS.
O CXL Web não suporta o uso dos botões Voltar e Avançar de seu navegador. Use
os controles oferecidos na área de janela de Navegação para manter as
visualizações de dados consistentes.

Área de Janela de Conteúdo
A área de janela de Conteúdo exibe as visualizações do cubo e planilhas da Web
que você abre. Cada objeto aberto é exibido em uma guia separada.

Tarefas de Navegação e Análise de Dados
O CXL Web fornece ferramentas para trabalhar com planilhas da Web,
visualizações do cubo, gráficos e subconjuntos do CXL.
Para obter detalhes, consulte as seguintes seções:
v Trabalhando com Planilhas da Web - Descreve como visualizar, editar e exportar
planilhas da Web.
v Trabalhando no CXL Web Cube Viewer - Descreve como visualizar, editar,
configurar e exportar visualizações do cubo, revisar e salvar mudanças de dados
e criar novas visualizações.
v Trabalhando com Gráficos do CXL Web - Fornece detalhes sobre como usar
gráficos com as Visualizações de Cubos do CXL Web, alterar propriedades do
gráfico, expandir e reduzir consolidações em um gráfico e realizar drill a partir
de um gráfico.
v Editando Subconjuntos no CXL Web - Descreve como usar o Editor de
Subconjunto do CXL Web para criar e gerenciar listas de elementos que
identificam os dados que deseja analisar.

Tarefas de Administrador
Como administrador do CXL Web, é possível usar o CXL Web para executar tarefas
de administração.
v Visualizar e editar algumas das propriedades para processos, tarefas de
organização de processos, clientes, cubos e dimensão.
v Alterar a senha do usuário atual.
v Configurar uma página inicial customizada para CXL Web.
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v Modificar os parâmetros de configuração do CXL Web no arquivo web.config.
v Executar manutenção de pastas da Web.
v Usar os arquivos de log do CXL Web para monitorar a atividade e os erros do
CXL Web.
Para obter detalhes, consulte Administrando o CXL Web no Guia de Operações do
IBM Cognos Xcelerator .

Capítulo 1. Visão Geral do CXL Web
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Capítulo 2. Trabalhando com Planilhas da Web
Esta seção descreve o uso de planilhas da Web.

Visão Geral de Planilha da Web
Uma planilha da Web é uma planilha do Microsoft Excel (arquivo .xls) com dados
do IBM Cognos Xcelerator que pode ser visualizada em um navegador da Web. Ao
publicar uma planilha do Excel a partir do software IBM Cognos em uma pasta de
aplicativos, outros usuários poderão visualizar sua planilha usando seus
navegadores da Web.
Com uma planilha da Web, é possível executar as seguintes tarefas.
v Inserir dados em células para as quais você tem acesso de gravação (consulte o
Guia de Operações do IBM Cognos Xcelerator). O Web client do IBM Cognos não
identifica quais células são graváveis, portanto, você deve ter alguma
familiaridade com seus dados para inserir dados com êxito na planilha da Web.
Para obter detalhes sobre como inserir dados em células, consulte “Editando
Dados em uma Planilha da Web” na página 8.
v Usar a difusão de dados para inserir ou modificar muitos valores de planilha da
Web de uma vez. A difusão é frequentemente usada para teste de cenário e
análise what-if durante um processo de orçamento ou de planejamento
financeiro.
v Fazer drill para tabelas relacionais ou outros cubos. Se a fatia publicada na Web
contiver uma célula com uma regra de drill through definida, essa função de
drill estará disponível a partir de sua planilha da Web.
v Visualizar gráficos do Excel. Se a fatia publicada na Web contiver um gráfico, o
gráfico aparecerá em sua planilha da Web. Se a fatia a partir da qual você
construiu o gráfico tiver uma regra de drill through definida, será possível fazer
drill through para informações relacionadas a partir do gráfico de planilha da
Web.
v Manipular subconjuntos de elementos do título no Editor de Subconjunto.
Observe que, neste momento, as bordas diagonais não são suportadas em planilhas
da Web do CXL.

Diferenças Visuais Entre Planilhas da Web e Planilhas Excel
Esta seção descreve algumas das diferenças visuais que podem ser observadas ao
usar uma planilha da Web do CXL em comparação com uma planilha do Excel.

Bordas Diagonais
Neste momento, as bordas diagonais não são suportadas em planilhas da Web do
CXL.

Exibição de Linhas de Grade nas Planilhas da Web do CXL
Se as linhas de grade forem ativadas em uma planilha do Excel, elas também serão
exibidas na planilha da Web associada do CXL, exceto nos seguintes cenários que
envolvem cor de plano de fundo (sombreamento de célula):

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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v Se as linhas de grade forem ativadas no Excel e uma cor do plano de fundo for
aplicada à planilha inteira, as linhas de grade não serão exibidas no Excel ou na
planilha da Web associada.
v Se as linhas de grade forem ativadas no Excel e uma cor do plano de fundo for
aplicada apenas a um intervalo de células em uma planilha, as linhas de grade
para essas células ficarão ocultas no Excel, mas permanecerão visíveis na
planilha da Web associada.

Visualizando uma Planilha da Web
Qualquer planilha do Excel que existe em um aplicativo do CXL é
automaticamente disponibilizada por meio do CXL Web. Para obter detalhes sobre
como criar e gerenciar aplicativos, consulte o Guia para Desenvolvedores do IBM
Cognos Xcelerator.

Procedimento
1. No navegador, clique em um aplicativo na área de janela de navegação
esquerda.
As planilhas da Web no aplicativo aparecem como links na lista.
Nota: Os aplicativos podem conter referências a vários objetos, tais como,
cubos, dimensões, subconjuntos e visualizações. Os aplicativos no CXL Web
exibem atalhos apenas para planilhas da Web, cubos e visualizações.
2. Clique em um link de planilha.
A planilha da Web é exibida no navegador.

Usando a Barra de Ferramentas da Planilha da Web
A barra de ferramentas da planilha da Web na parte superior da página do CXL
Web contém botões para trabalhar com as planilhas da Web.
A tabela a seguir descreve os botões da barra de ferramentas da planilha da Web.
Ícone

Nome

Descrição

Enviar Mudanças de Dados Envia as modificações de dados da planilha
da Web para o IBM Cognos Analytic Server
(ICAS).
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Revisar Mudanças em
Dados

Exibe as modificações de dados feitas na
planilha da Web.

Exportar

Exporta a planilha da Web atual para uma
fatia do Microsoft Excel, uma captura
instantânea do Excel ou um PDF Adobe.
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Ícone

Nome

Descrição

Recalcular Planilha da Web
Atual

Se os valores dos dados na planilha da Web
foram editados, essa opção envia as
modificações de dados para o ICAS e, em
seguida, atualiza os dados na planilha da
Web.
Se você não editou qualquer valor de dados
na planilha da Web, esta opção recuperará
os valores atuais a partir do ICAS e
atualizará os dados na planilha da Web.

Reconstruir Formulário
Ativo

Reconstrói o formulário ativo atual.

Cálculo Automático
Ativado

Ativa ou desativa a opção de cálculo
automático.

Cálculo Automático
Desativado

Quando ativada, esta opção recalcula
automaticamente valores de planilha da
Web quando você reconfigura uma planilha
da Web.

Ajustar Automaticamente a
Largura da Coluna
Selecionada

Ajusta a largura da coluna selecionada no
momento.

Aumentar Zoom

Aumenta o fator de ampliação da planilha
da Web.

Diminuir Zoom

Reduz o fator de ampliação da planilha da
Web.

Visualização Normal

Retorna ao nível de ampliação padrão de
100%.

Fechar Planilha da Web

Fecha a planilha da Web. CXL Web exibe
uma página em branco ou a última planilha
da Web aberta.

Usando a Barra de Ferramentas de Paginação de Planilha da Web
Use a barra de ferramentas de paginação de planilha da Web para navegar em
planilhas da Web que contêm um grande número de linhas. Esta barra de
ferramentas permite que você se mova página por página por meio de um
intervalo de linhas na planilha da Web ou vá para um intervalo de linhas
especificado.

Nota: A barra de ferramentas de paginação da planilha da Web somente estará
disponível se essa opção foi ativada pelo administrador do CXL Web.
Capítulo 2. Trabalhando com Planilhas da Web
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A tabela a seguir descreve os botões da barra de ferramentas da planilha da Web.
Ícone

Descrição
Ativa/desativa a barra de ferramentas de
paginação da planilha da Web. É possível
ativar/desativar de forma independente a
barra de ferramentas para cada planilha da
Web que for aberta.
Mostra o intervalo das linhas exibidas no
momento e o número total de linhas na
planilha da Web. Navega para um intervalo
de linhas inseridas.
Clique no botão Aplicar Intervalo de
Páginas Manual
para mover para o
intervalo de células especificado.
Move para cima/para baixo nas páginas de
linhas na planilha da Web.

Editando Dados em uma Planilha da Web
É possível editar os dados em uma planilha da Web.
v Insira e edite valores diretamente nas células folha de uma planilha da Web
v Use a difusão de dados para distribuir valores numéricos em uma planilha da
Web

Editando Dados em Células da Planilha da Web
É possível editar dados nas células folha de uma planilha da Web, desde que você
tenha acesso de gravação a essas células. O cliente CXL Web não identifica quais
células são graváveis, portanto, você deve ter alguma familiaridade com seus
dados para inseri-los com sucesso na planilha da Web.

Procedimento
1. Edite um valor em uma célula de uma das duas maneiras a seguir.
v Substituir o Valor - Dê um clique único em um valor em uma célula. CXL
Web exibe o valor atual na célula conforme realçada, indicando que a célula
está no modo de Edição. É possível então sobrepor diretamente um valor
existente na célula, substituindo-o totalmente.
Editar o Valor - Dê um clique duplo em um valor em uma célula. CXL Web
exibe o valor atual na célula com um cursor intermitente. Isto indica que é
possível editar o valor existente de modo seletivo, usando as teclas de seta
para a esquerda e para a direita no teclado para posicionar o cursor dentro
do valor. Também é possível usar as teclas Backspace e Delete para remover
números únicos do valor.
2. Depois de inserir um novo número, pressione Enter ou clique em outra célula.
O novo número é exibido em negrito e itálico, que indica que há um novo
valor nesta célula. Você deve enviar as mudanças de dados para o IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) para que a mudança que você fez persista.
v
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Importante: Se você efetuar logout do CXL Web sem enviar o novo valor, a
mudança feita será perdida.
.
3. Clique em Revisar Mudanças de Dados
A caixa de diálogo Revisar Mudanças em Valores de Células se abre.
4. Faça mudanças adicionais, conforme necessário.
5. Faça o seguinte:
v Clique em Enviar para salvar as alterações no ICAS.
v Clique em Pronto para manter as alterações na Visualização de planilha da
Web, mas não enviá-las para o ICAS.
na barra de
Também é possível clicar em Enviar Mudanças de Dados
ferramentas da planilha da Web para enviar suas mudanças de dados sem
revisá-las.
Depois de enviar as mudanças, a planilha da Web exibe os valores atualizados
em uma fonte normal, indicando que você salvou as mudanças.

Usando a Difusão de Dados em uma Planilha da Web
A difusão de dados pode ser usada para inserir ou editar dados numéricos em
uma planilha da Web usando um método de distribuição predefinido, chamado de
método de difusão de dados. Por exemplo, é possível distribuir um valor de
maneira uniforme entre um intervalo de células, ou incrementar todos os valores
em um intervalo de células em uma porcentagem.
Nota: O CXL Web salva os valores de difusão na cópia de um arquivo Excel
transferido por upload no ICAS ou no local original de um arquivo Excel anexado,
dependendo de como o arquivo foi incluído no Xcelerator. Você não precisa enviar
os dados após o CXL Web concluir a difusão.

Procedimento
1. Para difundir dados em uma planilha da Web, clique com o botão direito do
mouse em uma célula e selecione Difusão de Dados.
2. No menu Difusão, selecione qualquer método de difusão de dados.

Excluindo Células da Difusão de Dados
É possível aplicar uma suspensão nas células para evitar que elas sejam afetadas
pela difusão de dados. Ainda é possível editar células suspensas. As suspensões se
aplicam apenas ao usuário iniciando o recurso; os outros usuários podem editar
células retidas.

Aplicar uma Suspensão em uma Única Célula ou Intervalo
É possível aplicar uma suspensão em uma única célula ou intervalo de células.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Folhas.
Cada célula suspensa exibe um triângulo vermelho no canto inferior esquerdo
como uma indicação visual de que você aplicou uma retenção a essa célula ou
intervalo. Ao efetuar logoff, o CXL Web libera todas as suspensões.

Capítulo 2. Trabalhando com Planilhas da Web
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Liberar uma Retenção em uma Única Célula ou Intervalo
É possível liberar uma retenção em uma única célula ou intervalo de células.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Folhas Retidas.
As células liberadas podem aceitar os valores de operações de difusão de
dados.
Nota: Para liberar todas as retenções aplicadas em uma planilha da Web, clique
com o botão direito do mouse em qualquer célula na planilha da Web e clique
em Retenções, Liberar Todas Retenções.

Excluindo Consolidações da Difusão de Dados
É possível suspender o valor de uma constante de consolidação enquanto ajusta os
valores de folha subjacentes. Por exemplo, talvez você queira manter um valor
constante enquanto altera os valores das folhas para executar uma análise what-if.
Quando você aplica uma suspensão de consolidação e altera o valor de seus
elementos folha, o CXL Web aplica a difusão proporcional aos valores de folha
restantes para que o valor da consolidação permaneça inalterado.

Aplicar uma Retenção de Consolidação a uma Única Célula ou
Intervalo
É possível aplicar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo ou células.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Consolidação.
Cada consolidação suspensa exibe um triângulo vermelho no canto inferior
esquerdo de uma célula como uma indicação visual de que você aplicou uma
retenção a essa célula ou intervalo. Ao efetuar logoff, o CXL Web libera todas as
suspensões.

Liberar uma Consolidação Retida em uma Única Célula ou
Intervalo
É possível liberar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Consolidação.
O valor consolidado agora pode refletir as mudanças feitas nos valores de folha
subjacentes.
Nota: Para liberar todas as retenções aplicadas em uma planilha da Web, clique
com o botão direito do mouse em qualquer célula na planilha da Web e clique
em Retenções, Liberar Todas Retenções.
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Alterando Propriedades de Planilha da Web
As propriedades de planilha da Web determinam como um arquivo do Excel é
exibido e se comporta quando visualizado como uma planilha da Web no CXL
Web. Todos os usuários podem visualizar propriedades de planilha da Web, mas
você deve ter acesso de gravação a um arquivo do Excel em um aplicativo para
editar as propriedades de planilha da Web.
Nota: Também é possível apenas gerenciar as propriedades da Planilha da Web
utilizando o Server Explorer - a interface com o usuário onde você inclui arquivo
do Excel em aplicativos do CXL. A capacidade de gerenciar as propriedades da
planilha da Web não está disponível diretamente no CXL Web.

Procedimento
1. Na área de janela em árvore do Server Explorer, localize o aplicativo do
Xcelerator que contém o arquivo Excel para a planilha da Web correspondente.
Nota: O Server Explorer pode ser acessado a partir de qualquer Cliente
Xcelerator.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo do Excel e clique em
Propriedades.
A caixa de diálogo Propriedades do CXL Web se abre, com duas guias:
v Geral
v Propriedades de Exibição
3. Se necessário, clique na guia Geral para alterar as propriedades gerais,
conforme descrito na tabela a seguir.
Opção

Descrição

Hosts Administrador ICAS

Mostra o(s) host(s) administrador(es) no(s) qual(is) seu
servidor foi registrado durante a geração de uma fatia do
Excel. É possível conectado a um ou mais hosts
administradores e especificar mais de um host
administrador. Delimite cada entrada na lista com um ponto
e vírgula (;).

Permitir Writeback da Web

Permite que os usuários modifiquem dados do Xcelerator
inserindo valores na planilha da Web. Desative esta opção
para tornar a planilha da Web somente leitura.

Propriedades de Impressão

Define um limite no número de páginas que os usuários
podem imprimir a partir desta planilha da Web. O padrão
do sistema é 100. Este número pode ser definido como
qualquer valor que seja apropriado para esta planilha da
Web. Por exemplo, para definir o número máximo de
páginas que os usuários podem imprimir como 110, na seção
Propriedades de Impressão, insira 110 na caixa Limitar
Número de Folhas em.

4. Clique na guia Propriedades de Exibição para alterar as propriedade de
exibição, conforme descrito na tabela a seguir.

Capítulo 2. Trabalhando com Planilhas da Web
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Opção

Descrição

Exibir Seletores do Elemento
do Título

Ative esta opção para exibir os botões do Editor de
Subconjunto para as dimensões de título na planilha da
Web. Quando esta opção for ativada, será possível usar a
opção Exibir Seletor (descrita abaixo) para mostrar/ocultar
seletivamente o botão do Editor de Subconjunto para
dimensões de título individuais.
Limpe esta opção para ocultar os botões do Editor de
Subconjunto para todas as dimensões de título na planilha
da Web.

Dimensões de Título

A grade de Dimensões de Título lista todas as dimensões de
título na planilha da Web. Existem três colunas na grade:
Dimensão - O nome da dimensão de título.
Endereço - O endereço da célula da dimensão de título na
planilha da Web.
Exibir Seletor - Quando a opção Exibir Seletores do
Elemento do Título (consulte acima) for ativada, esta opção
permitirá mostrar ou ocultar de modo seletivo o botão do
Editor de Subconjunto para uma determinada dimensão de
título na planilha da Web.
Para mostrar o botão do Editor de Subconjunto para uma
dimensão de título, selecione a caixa de seleção
correspondente na coluna Exibir Seletor.
Para ocultar o botão do Editor de Subconjunto para uma
dimensão de título, limpe a caixa de seleção correspondente
na coluna Exibir Seletor.

Reconhecendo Recursos do Excel Herdados em Planilhas da Web
Uma planilha da Web herda os seguintes recursos do Excel:
v Ocultar colunas
v
v
v
v

Formatação condicional
Hyperlinks suportados
Congelar áreas de janela
Proteção de Célula (mas não proteção com senha)

Ocultar Colunas
Se você ocultar colunas na planilha do Excel, essas colunas também ficarão ocultas
na planilha da Web. CXL Web calcula as cél ulas de dados caso elas estejam ou não
visíveis na planilha da Web. Se houver muitas células ocultas que contenham
cálculos, o desempenho de sua planilha da Web poderá ser mais lento do que o
esperado.

Formatação Condicional
O CXL Web suporta a formatação condicional do Excel. A imagem a seguir mostra
uma planilha com formatação condicional.
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Ao visualizar essa planilha no CXL Web, a formatação condicional é exibida na
Planilha, conforme mostrado na seguinte imagem:
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Hyperlinks
O Microsoft Excel suporta vários tipos de hyperlinks. Os seguintes hyperlinks do
Excel funcionam em planilhas da Web:
v Outra célula na pasta de trabalho atual
v Intervalo nomeado definido na pasta de trabalho atual
v Marcador na pasta de trabalho atual
v Localizador Uniforme de Recursos para um FTP ou Web site
v Outra pasta de trabalho do Excel. A pasta de trabalho de destino pode ser um
arquivo na rede ou um arquivo transferido por upload para o IBM Cognos
Analytic Server (ICAS).
Se a pasta de trabalho de destino for um arquivo em sua rede, o hyperlink deverá
conter o caminho de rede completo para o arquivo de destino que usa o formato
Convenção Universal de Nomenclatura (UNC):
\\ComputerName\SharedFolder\FileName

Por exemplo:
\\sytem123\MyReports\hyperlink_target.xls

Se o hyperlink apontar para um arquivo transferido por upload para o ICAS, o
link deve usar o nome designado de Xcelerator para o arquivo transferido. Para
obter detalhes adicionais, consulte o Guia para Desenvolvedores IBM Cognos
Xcelerator.
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Congelar Áreas de Janela
Se você congelar áreas de janela em usa planilha Excel, a planilha da Web herdará
as áreas de janela congeladas. Ao rolar vertical ou horizontalmente na planilha da
Web, as linhas ou colunas congeladas permanecerão visíveis.
Se você rolar verticalmente nesta planilha, as linhas na área de janela congelada
permanecerão no local, enquanto a parte inferior da planilha é rolada.

Usando o ClearType para Aprimorar a Exibição e Renderização
de Planilhas da Web
Para melhorar a exibição de planilhas da Web, especialmente aquelas que incluem
uma combinação de áreas de janela congeladas e descongeladas com texto
quebrado nas células, consulte o seu administrador sobre a instalação do Microsoft
ClearType Tuner. Essa ferramenta ajuda o CXL Web a manter a mesma altura de
linha entre áreas de janela congeladas e descongeladas em planilhas da Web.
Para obter detalhes, consulte a seção sobre como administrar o CXL Web no IBM
Cognos Xcelerator Operation Guide.

Medida de Sequência para Colunas Largas no CXL Web
StringMeasurement é um parâmetro web.config que determina como o conteúdo
de uma planilha da Web é ajustado nas colunas. Quando a largura de uma coluna
resulta em uma célula menor do que seu conteúdo pode exibir, o conteúdo é
ajustado nessa célula com base nesta configuração e no tipo de célula. Um novo
método para calcular quando truncar células foi apresentado na versão 9.5.1 para
trabalhar melhor com o Microsoft Internet Explorer. Se você editou a largura das
colunas, você poderá configurar esse parâmetro de volta para a configuração do
9.5.1 para preservar suas larguras pré-9.5.1.
Em todas as configurações, quando o conteúdo é ajustado, os dígitos são
substituídos por caracteres "#" para que o número não seja lido incorretamente
como um número diferente.
Se uma quantidade desproporcionalmente pequena de conteúdo for mostrada nas
células da planilha da Web, para um determinado espaço disponível, você poderá
usar o cálculo legado configurando StringMeasurement=0 no arquivo web.config.
Se muito conteúdo for mostrado na sua planilha da Web para o espaço disponível,
possivelmente causando desalinhamento, use as configurações de 1 até 3,
dependendo do tipo de célula.
StringMeasurement

Resultado

0

Determina onde truncar a sequência e o conteúdo da
célula de tipo numérico como era feito na versão anterior
à 9.5.1.

1

A medida da célula de sequência usa o novo cálculo.

2

A medida da célula de número usa o novo cálculo.

3

Ambos conteúdos de número e sequência usam o novo
cálculo.
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Usando Proteção de Célula e Senha nas Planilhas da Web
As planilhas da Web do CXL suportam proteção de célula usando o recurso
Proteger Planilha no Microsoft Excel, mas não suportam proteção de senha. É
possível usar o recurso Proteger Planilha do Excel para proteger sua planilha da
Web contra entrada de dados, mas não inserir senha.
Como uma planilha da Web é uma versão do navegador da Web de uma pasta de
trabalho do Excel, a integridade e o layout da pasta de trabalho não podem ser
alterados quando a planilha da Web é acessada por meio de um navegador da Web
no CXL Web. Esse tipo de acesso significa que a proteção com senha geralmente
não é necessária em uma planilha da Web.

Gerando um Relatório a partir de uma Planilha da Web
É possível gerar relatórios de estilo 'livro de sínteses' no CXL Web de duas
maneiras:
v Planilha da Web - Selecionar os subconjuntos de dimensões de título a serem
incluídos no relatório.
v Cube Viewer - Selecionar os subconjuntos de dimensões de título e o número
de linhas a serem incluídos no relatório. Para obter detalhes, consulte “Gerando
um Relatório a partir de uma Visualização do Cubo” na página 38.
Nota: Se a sua instalação do CXL Web estiver configurada para ser executada sem
o Microsoft Excel no servidor da Web, algumas limitações podem se aplicar ao
exportar as planilhas da Web. Para obter detalhes, consulte “Limitações de
Exportação de Planilha da Web” na página 18.

Procedimento
1. Clique em Exportar
.
2. Selecione um formato de exportação para o relatório.
v Fatia para Excel - Documentos do Excel que retêm um link para o IBM
Cognos Analytic Server (ICAS) por meio das funções. Quando você
conectar-se ao servidor ao qual a fatia está associada, a fatia exibirá os
valores do cubo atuais.
v Captura Instantânea para Excel - Documentos do Excel que contêm valores
numéricos refletindo os valores do cubo no momento em que a exportação
ocorreu. Como as capturas instantâneas não retêm um link para o IBM
Cognos Analytic Server (ICAS), os valores são estáticos, representando uma
captura instantânea de valores do cubo no momento da exportação.
v Exportar para PDF - Documentos em PDF que exibem valores do cubo no
momento em que a exportação ocorreu.
A caixa de diálogo Exportação de Planilha da Web se abre. A caixa de diálogo
relata o número de elementos em cada subconjunto de dimensões de título.
3. Selecione as dimensões de título que deseja incluir no relatório.
Conforme você seleciona as dimensões, a caixa de diálogo indica o número de
planilhas que serão geradas. No exemplo a seguir, no qual as dimensões de
título actvsbud e região são selecionadas, o relatório gerará 96 planilhas (3
elementos x 32 elementos).
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Nota: O CXL Web determina o número de elementos para cada dimensão de
título pelo número de elementos no subconjunto de dimensões de título atual.
Se você editar um subconjunto de dimensões de título, o número de elementos
para a dimensão de título será alterado de forma apropriada.
4. Clique em OK na caixa de diálogo Exportação de Planilha da Web para criar o
relatório.
O CXL Web gera planilhas de relatório (ou páginas, para um PDF) percorrendo
as dimensões de título selecionadas na ordem em que elas aparecem na caixa
de diálogo Exportação de Planilha da Web. No exemplo, o CXL Web gera as
planilhas da seguinte maneira:
v Para qualquer dimensão de título não selecionada na caixa de diálogo
Exportação de Planilha da Web, o CXL Web usa o elemento do título atual na
planilha da Web em todas as planilhas de relatório. No exemplo, a dimensão
do modelo não é selecionada, portanto, o CXL Web usa o elemento do título
atual em todas as planilhas de relatório.
v O CXL Web começa a gerar planilhas usando o primeiro elemento do
subconjunto atual da dimensão de título actvsbud.
v Mantendo o elemento do título actvsbud constante, o CXL Web gera
planilhas, percorrendo todos os elementos do subconjunto atual da dimensão
de título de região.
v O CXL Web gera as planilhas usando o segundo elemento a partir do
subconjunto de dimensões de título actvsbud.
v Mantendo o segundo elemento do subconjunto de dimensões de título
actvsbud constante, o CXL Web gera planilhas percorrendo novamente todos
os elementos do subconjunto atual da dimensão de título de região.
v Por último, mantendo o terceiro elemento do subconjunto de dimensões de
título actvsbud constante, o CXL Web novamente gera as planilhas
percorrendo todos os elementos do subconjunto atual da dimensão de título
de região.
Depois que o CXL Web gerar todas as planilhas, será possível abrir ou salvar o
relatório.
5. Faça o seguinte:
v Clique em Abrir para abrir o relatório em uma nova janela do navegador.
v Clique em Salvar para salvar o relatório no disco rígido.
Nota: Por padrão, a exportação de um relatório de fatia ou de captura
instantânea para o Excel exibe o relatório em uma janela do navegador da Web.
Para obter detalhes sobre como configurar o computador para abrir relatórios
na versão completa e independente do Excel, consulte o Web site de suporte da
Microsoft.
Além disso, se você deseja usar a funcionalidade do Xcelerator com uma fatia
exportada para o Excel, você deverá abrir a fatia na versão independente do
Excel e possuir uma versão local do IBM Cognos Xcelerator instalado em seu
computador.
Capítulo 2. Trabalhando com Planilhas da Web
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Nota: Se tiver problemas ao exportar arquivos do Excel ou PDF do CXL Web, e
o CXL Web estiver em execução em um servidor WAN (Rede de Longa
Distância), talvez seja necessário reconfigurar as configurações de segurança no
Internet Explorer. Para obter detalhes, consulte o Guia de Operações do IBM
Cognos Xcelerator.

Limitações de Exportação de Planilha da Web
Quando o Microsoft Excel não estiver presente no servidor CXL Web, as seguintes
limitações se aplicarão para exportar uma planilha da Web.

Fatia para Excel/Captura Instantânea para Excel
v Os controles OLE presentes na planilha da Web são convertidos em imagens
v O layout pode ficar inconsistente entre a planilha da Web e a planilha/pasta de
trabalho do Excel resultante.
v Os cabeçalhos e rodapés na Planilha não são exportados
v Os estados de controle de formulário não são atualizados/exibidos na planilha
resultante

Exportar para PDF
v As imagens presentes na planilha da Web não são exportadas
v Os gráficos presentes na planilha da Web são exportados para uma página
separada no arquivo PDF resultante
v Os controles OLE e de formulário não são exportados
v Os cabeçalhos e rodapés não são exportados
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Capítulo 3. Trabalhando no CXL Web Cube Viewer
Esta seção descreve o trabalho com um cubo no CXL Web.

Abrindo um Cube View no CXL Web
Siga estas etapas para abrir uma visualização do cubo no CXL Web.

Procedimento
1. Efetue login no CXL Web.
2. Abra o nó de Visualizações na área de janela de Navegação esquerda.
Todos os cubos aos quais você tem acesso aparecem em ordem alfabética.
junto a qualquer cubo para exibir as visualizações
3. Clique no ícone Expandir
disponíveis através do CXL Web.
4. Clique em uma visualização na lista.
A visualização se abre na área de janela de Conteúdo à direita. A barra de
ferramentas do Cube Viewer é exibida diretamente acima da visualização.
Nota: Se você clicar duas vezes em um cubo na lista para abrir uma
visualização do cubo, o CXL Web não abre o cubo.
5. Clique em outra visualização na área de janela de Navegação.
A visualização se abre na área de janela de Conteúdo e aparecem duas guias
Visualização acima da barra de ferramentas do Cube Viewer. Cada guia
Visualização contém o nome de uma visualização aberta. A guia de
visualização atual exibe uma borda, indicando que a visualização está visível
na área de janela de conteúdo.
O exemplo a seguir mostra duas guias de visualização: Preço e Região. Neste
exemplo, a guia Região é exibida com uma borda, indicando que a visualização
Região é exibida na área de janela de Conteúdo.

Sempre que você abrir uma visualização a partir da área de janela de
Navegação o CXL Web exibirá uma guia Visualização correspondente acima da
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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barra de ferramentas do Cube Viewer. Quando você abrir várias visualizações
as guias Visualização serão organizadas horizontalmente em uma única linha
com um conjunto de botões de seta que rolam para a esquerda e para a direita
por meio das guias abertas.
O exemplo a seguir mostra várias guias de visualização com sales1qtr como a
guia de visualização atual.

6. Use as guias Visualização para exibir e fechar visualizações:
v Clique em qualquer guia Visualização para exibir a visualização
correspondente na área de janela de Conteúdo.
v Clique em Fechar
correspondente.

em uma guia Visualização para fechar a visualização

na barra de
v Clique nas setas Rolar para Esquerda e Rolar para Direita
rolagem da guia Visualização para navegar pelas guias abertas de
Visualização.

Usando a Barra de Ferramentas do CXL Web Cube Viewer
Os botões da barra de ferramentas do CXL Web Cube Viewer fornecem atalhos
para comandos comumente usados.
A tabela a seguir descreve cada botão na barra de ferramentas.
Ícone
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Nome do
Botão

Descrição

Salvar
Visualização

Salva a visualização atual para o IBM Cognos Analytic
Server (ICAS).

Salvar como

Salva a visualização do cubo atual com um novo nome.

Recarregar
Visualização

Atualiza os dados do Cube Viewer. É possível salvar ou
descartar as mudanças feitas nos dados.
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Ícone

Nome do
Botão

Descrição

Exportar

Exporta dados do Cube Viewer nos seguintes formatos:
Fatia para Excel - Exporta os dados do Cube Viewer e as
fórmulas do Xcelerator (funções SUBNM e DBRW) para uma
nova planilha do Excel. A planilha mantém uma conexão
com o servidor ICAS.
Captura Instantânea para Excel - Exporta apenas os dados
do Cube Viewer para uma nova planilha do Excel, excluindo
as fórmulas ICAS (funções SUBNM e DBRW). A planilha
não mantém uma conexão ao servidor ICAS.
Exportar para PDF - Exporta os dados do Cube Viewer para
um arquivo PDF. Você deve instalar uma impressora
PostScript durante a instalação do CXL Web para que a
opção Exportar para PDF funcione. Para obter detalhes,
consulte o Installation Guide.
Para obter detalhes sobre a geração de relatórios a partir de
um CXL Web Cube Viewer, consulte “Gerando um Relatório
a partir de uma Visualização do Cubo” na página 38.

Enviar
Envia as mudanças feitas em dados no Cube Viewer para o
Mudanças de servidor ICAS.
Dados
Revisar
Lista as modificações feitas em dados do Cube Viewer e
Mudanças em permite fazer mais modificações nos dados dessas células.
Dados
Para obter detalhes, consulte “Revisando Mudanças em
Dados” na página 24.
Recalcular

Atualiza a configuração do Cube Viewer e recalcula dados
na visualização. Se alguma célula foi editada, todas as
edições serão submetidas automaticamente para o servidor
ICAS.

Cálculo
Automático

Com a opção Cálculo Automático desativada, o CXL Web
não recalculará automaticamente o Cube Viewer quando a
configuração de visualização for alterada.
Por exemplo, se você editar um subconjunto de linhas ou
mover uma dimensão dos títulos para as colunas, essas
mudanças não serão exibidas imediatamente no Cube
Viewer; é necessário clicar no botão Recalcular para ver as
mudanças.
Com a opção Cálculo Automático ativada, o CXL Web
recalculará automaticamente o Cube Viewer quando a
configuração de visualização for alterada.

Suprimir
Zeros

Existem três opções para Suprimir Zeros:
v Suprime zeros em linhas e colunas
v Suprime zeros em linhas
v Suprime zeros em colunas

Capítulo 3. Trabalhando no CXL Web Cube Viewer
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Ícone

Nome do
Botão

Descrição

Visualizar
Gráfico

Exibe os dados do Cube Viewer em um formato de gráfico.

Visualizar
Gráfico e
Grade

Exibe os dados do Cube Viewer em formatos de grade e de
gráfico.

Visualizar
Grade

Exibe os dados do Cube Viewer em um formato de grade.

Propriedades
do Gráfico

Exibe as opções do menu Propriedades do Gráfico:
v Tipo de Gráfico
v Paleta de Cores
v Alternar Legenda de Gráfico
v Alternar Visualização 3D
v Propriedades do Gráfico

Fechar
Visualização

Fecha o Cube Viewer.

Navegando nas Páginas
É possível se mover de uma parte de um grande modo de visualização do cubo
para outro navegando pelas páginas.
Uma barra de ferramentas Paginação é fornecida com os botões de navegação e
um indicador de Página, localizado no canto inferior direito. Na seguinte
visualização do cubo, a parte visível da grade é a primeira de sete páginas.
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A tabela a seguir contém os botões da barra de ferramentas de Paginação e um
indicador com suas descrições.
Botão ou
Indicador

Nome

Descrição

Exibir Páginas

Exibe a caixa de diálogo Layout da Página de
Visualização do CXL com um layout de todas as
páginas. Clique em uma página e clique em Ir
para Página para navegar em uma página
específica. Por exemplo, clique em Página 4 e
clique em Ir para Página para navegar na página
4.

Página Anterior
(Linhas)

Mostra a página anterior de linhas.

Página Seguinte
(Linhas)

Mostra a página seguinte de linhas.

Página Seguinte
(Colunas)

Mostra a página seguinte de colunas.

Página Anterior
(Colunas)

Mostra a página anterior de colunas.

Indicador de Página Exibe a página atual e o número total de páginas
de células na visualização.

Capítulo 3. Trabalhando no CXL Web Cube Viewer
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Revisando Mudanças em Dados
É possível revisar as mudanças feitas em dados no Cube Viewer e fazer mais
mudanças nos dados nessas células.
Se estiver trabalhando em um ambiente de simulação, as mudanças em dados
serão exibidas com uma cor diferente até que sejam confirmadas.

Procedimento
1. Clique em Revisar Mudanças de Dados
.
A caixa de diálogo Revisar Mudanças em Valores de Células se abre, mostrando
todos os valores de células editados.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
v Digite novos valores na coluna Novo Valor.
v Clique em Desfazer para desfazer qualquer edição individual.
O CXL Web reverte o novo valor para o antigo valor. Por exemplo, se você
clicar em Desfazer para a célula R2:C1 que contém um valor de 0,55, o CXL
Web alterará o valor na célula Novo Valor para 0,54, que é o valor antigo.
v Se você clicar em Desfazer, poderá clicar em Refazer para cancelar a
operação desfazer.
Por exemplo, se você clicar em Refazer para a célula R2:C1 que contém um
valor 0,54, o CXL Web reverterá para o novo valor original de 0,55.
3. Quando concluir a revisão das mudanças em dados, execute um dos seguintes
procedimentos:
v Clique em Submeter para recalcular os dados do Cube Viewer e enviar as
mudanças para o servidor.
v Clique em Pronto para atualizar os dados do Cube Viewer. CXL Web não
envia os novos valores para o servidor.
v Clique em Cancelar para descartar as mudanças feitas nos valores de células
e retornar ao Cube Viewer.

Salvando Dados em uma Visualização do Cubo
É possível salvar as mudanças de dados do CXL Web para o servidor.

Procedimento
1. Clique em Salvar Visualização
ou Recalcular
para salvar as mudanças
nos dados.
Se você clicar em Salvar Visualização, o CXL Web exibirá uma mensagem
perguntando se deseja salvar as mudanças nos dados do Cube Viewer.
2. Clique em um dos seguintes:
v Sim - Envia a(s) mudança(s) de dados para o servidor, recalcula a
visualização e retorna ao Cube Viewer. Se você alterou a configuração de
visualização, a configuração também será salva.
v Não - Descarta as mudanças de dados e retorna ao Cube Viewer.
v Cancelar - Retorna ao Cube Viewer. As mudanças em dados permanecem
visíveis no Cube Viewer.
3. Clique em Enviar Mudanças de Dados
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para salvar as mudanças.

Configurando uma Visualização do Cubo
É possível reconfigurar o Cube Viewer de várias maneiras para chegar em uma
visualização que atenda as suas necessidades de relatório ou de análise.
v Expandir e reduzir consolidações
v Tornar dimensões dinâmicas
v Ocultar dimensões
v Filtrar dados de visualização
v Editar subconjuntos
v Fazer drill through em dados associados

Expandindo e Reduzindo Consolidações
É possível clicar no controle próximo de um nome de elemento para expandir ou
reduzir uma consolidação no Cube Viewer.
- Um sinal de mais próximo a um nome de elemento identifica o
Expandir
elemento como uma consolidação. Para fazer drill down em consolidações em uma
dimensão e visualizar o detalhe subjacente, clique no sinal de mais. O sinal de
mais é alterado para um sinal de menos.
- Um sinal de menos junto a um nome de elemento indica uma
Reduzir
consolidação expandida. Para rolar os elementos folha em uma dimensão, clique
no sinal de menos. O sinal de menos é alterado para um sinal de mais.

Tornando Dimensões Dinâmicas
É possível tornar as dimensões dinâmicas no Cube Viewer para alterar a
apresentação de dados do cubo. Para tornar as dimensões dinâmicas, use a
operação arrastar e soltar.
v Arraste uma dimensão para a posição da coluna.
v Arraste uma dimensão para a posição de linha.
v Arraste uma dimensão para a posição de título.
Também é possível arrastar uma dimensão para a posição oculta, conforme
descrito em “Ocultando Dimensões” na página 26.
Ao arrastar uma dimensão para uma nova posição, três opções possíveis ficam
disponíveis ao soltar a dimensão. As opções variam pela posição de seu cursor. Os
exemplos a seguir usam as dimensões chamadas Dimensão1 e Dimensão2.
v Ao arrastar Dimensão1 e posicionar o cursor no centro de Dimensão2, soltar a
dimensão trocará as posições das duas dimensões.

v Ao arrastar Dimensão1 e posicionar o cursor à esquerda de Dimensão2,
Dimensão1 será solta imediatamente à esquerda de Dimensão2.
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v Ao arrastar Dimensão1 e posicionar o cursor à direita de Dimensão2, Dimensão1
será solta imediatamente à direita de Dimensão2.

Ao arrastar uma dimensão e soltá-la imediatamente à esquerda ou à direita de
uma dimensão da coluna ou da linha existente, é possível ver mais detalhes nas
colunas ou linhas de uma visualização. Por exemplo, é possível arrastar a
dimensão plan_time para a posição anterior a dimensão plan_department nas
colunas de uma visualização para ver o detalhe para tempo e departamentos nas
colunas.

Ocultando Dimensões
Para economizar espaço de tela importante, use a guia Oculto para ocultar
dimensões das posições de coluna, de linha e de título no Cube Viewer.
As dimensões ocultas ainda são aplicáveis aos dados exibidos na visualização, mas
não ocupam espaço de tela.
A guia Oculto é exibida na parte inferior do Cube Viewer, em um modo fechado
ou aberto.

É possível usar as operações arrastar e soltar para mover dimensões da
visualização atual para a guia Oculto.
Quando uma dimensão for movida para a guia Oculto, ela ficará visível apenas
quando a guia Oculto for aberta, conforme mostrado na figura a seguir.
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É possível executar as seguintes tarefas com a guia Oculto:
v Abrir e fechar a guia Oculto - Clique na guia Oculto para abrir a guia e exibir
as dimensões que estão ocultas no momento. Clique na guia Oculto novamente
para fechar a guia.
v Mover dimensões para e a partir da guia Oculto - Use uma operação arrastar e
soltar para mover dimensões para ou a partir da guia Oculto.
Ao arrastar uma dimensão para a guia Oculto, a guia pode estar aberta ou
fechada.
Para arrastar uma dimensão da guia Oculto de volta para a visualização, a guia
deve ser aberta antes. Ao mover dimensões da guia Oculto, é possível trocar
uma dimensão oculta com a posição de uma dimensão exibida, ou soltar a
dimensão oculta à esquerda ou à direita de uma dimensão exibida.
Nota: Se a guia Oculto estiver aberta quando você arrastar uma dimensão para
ela ou a partir dela, a guia será fechada automaticamente após a conclusão da
operação arrastar e soltar.
v Editar uma dimensão oculta - É possível usar o Editor de Subconjunto com
uma dimensão oculta para selecionar um novo elemento de dimensão ou definir
um novo subconjunto de dimensões.
próximo a um nome de
Clique no botão Abrir Editor de Subconjunto
dimensão na guia Oculto para abrir o Editor de Subconjunto. Depois de editar
uma dimensão oculta com o Editor de Subconjunto, a dimensão permanece
oculta e as mudanças são aplicadas à visualização atual. Para obter detalhes
sobre o Editor de Subconjunto, consulte “Filtrando um Modo de Visualização do
Cubo”.

Filtrando um Modo de Visualização do Cubo
É possível filtrar dados em um modo de visualização do cubo que contém uma
única dimensão de linha e uma ou mais dimensões de coluna.
Quando tem duas ou mais dimensões ao longo das colunas, você pode filtrar
apenas a partir da dimensão mais interna, que é aquela mais próxima da grade de
visualização.
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Procedimento
1. Clique no elemento de coluna que contém os valores que você quer filtrar.
2. Selecione um filtro.
v Filtro Pré Definido - 10 Primeiros, 10 Últimos, Percentual dos 10 Primeiros,
Percentual dos 10 Últimos. O filtro é imediatamente aplicado à visualização.
v Avançado - É possível definir um filtro customizado configurando
parâmetros de filtro na caixa de diálogo Filtro, conforme descrito nas etapas
a seguir.
3. Selecione um tipo de Filtro.
Tipo de Filtro

Descrição

Contagem dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os n maiores
elementos, em que n é um número especificado na opção
Valor.

Contagem dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os n menores
elementos, em que n é um número especificado na opção
Valor.

Soma dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os maiores elementos
cuja soma é maior que ou igual a n, em que n é um número
especificado na opção Valor.

Soma dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os menores elementos
cuja soma é maior que ou igual a n, em que n é um número
especificado na opção Valor.

Percentual dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os maiores elementos
cuja soma é maior que ou igual a n, em que n é a
porcentagem da dimensão total especificada na opção Valor.

Percentual dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os menores elementos
cuja soma é maior que ou igual a n, em que n é a
porcentagem da dimensão total especificada na opção Valor.

4. Insira um valor numérico na caixa Valor.
5. Selecione uma ordem de Classificação para exibir os elementos de dimensão no
Cube Viewer em ordem crescente ou decrescente.
6. Clique em OK.

Resultados
Um pequeno ícone de funil é exibido próximo do elemento da coluna para o qual
você criou um filtro.
Nota: Para remover um filtro, clique no elemento da coluna para o qual o filtro foi
criado e clique em Remover Filtro.

Selecionando Elementos de um Subconjunto
É possível selecionar um ou mais elementos de um subconjunto e visualizar os
elementos, juntamente com dados associados, no Cube Viewer.
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Procedimento
1. Clique no botão Abrir Editor de Subconjunto
junto a qualquer subconjunto.
A janela do Editor de Subconjunto se abre no navegador.
2. Selecione o(s) elemento(s) que você deseja ver no Cube Viewer.
3. Clique em OK.

Fazendo Drill de uma Visualização do Cubo
Em Perspectives e Architect, é possível definir processos de drill e designações de
drill para acessar informações relacionadas nas visualizações do cubo.
Quando estes processos de drill e regras estiverem no local, eles estarão
disponíveis no CXL Web. Estes processos de drill e regras podem ser usados para
fazer drill para outra visualização do cubo ou para um banco de dados relacional.

Procedimento
1. Para fazer drill para outra visualização do cubo, clique com o botão direito do
mouse em uma célula e clique em Fazer Drill.
A visualização do cubo de destino contendo informações relacionadas à célula
se abre.
2. Para fazer drill through de uma visualização do cubo para outra, clique com o
botão direito do mouse em uma célula e clique em Fazer Drill.
O Cube Viewer de destino se abre em uma nova guia.

Editando Dados em uma Visualização do Cubo
É possível editar dados no CXL Web Cube Viewer.
v Insira e edite valores diretamente nas células folha de uma visualização de cubo
v Use a difusão de dados para distribuir valores numéricos em uma visualização
do cubo

Editando Dados em Células de Visualização do Cubo
É possível editar dados em células folha, desde que você tenha acesso de gravação
a essas células.
As células folha aparecem com um plano de fundo branco no Cube Viewer.
Se estiver trabalhando em um ambiente de simulação, é possível salvar o ambiente
de simulação para armazenar seus valores nas sessões. Consulte o capítulo
"Writeback and Sandbox" do IBM Cognos Xcelerator User Guide para obter mais
informações sobre como trabalhar com ambientes de simulação.

Procedimento
1. Edite um valor em uma célula branca de uma das seguintes maneiras.
v Substituir o Valor - Dê um clique único em um valor em uma célula em
branco. CXL Web exibe o valor atual na célula conforme realçada, indicando
que a célula está no modo de Edição. É possível então sobrepor diretamente
um valor existente na célula, substituindo-o totalmente.
v Editar o Valor - Clique duas vezes em um valor em uma célula em branco.
CXL Web exibe o valor atual na célula com uma borda, um plano de fundo
branco e um cursor intermitente. Isto indica que é possível editar o valor
existente de modo seletivo, usando as teclas de seta para a esquerda e para a
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direita no teclado para posicionar o cursor dentro do valor. Também é
possível usar as teclas Backspace e Delete para remover números únicos do
valor.
2. Depois de inserir um novo número, pressione Enter ou clique em outra célula.
Nota: Ao inserir um número em uma célula consolidada no Web Cube Viewer,
o valor será difundido proporcionalmente na consolidação. Por exemplo, se
você inserir 50 em uma célula consolidada no Web Cube Viewer, o valor será
difundido na consolidação como se você tivesse inserido o código de difusão
de 50p. Este comportamento ocorre apenas no Web Cube Viewer. No
Architect/Server Explorer Cube Viewer e em fatias do Perspectives e em
planilhas da Web, você deve inserir o código de difusão para obter o valor a
ser difundido proporcionalmente nas células consolidadas.
O novo número é exibido em negrito e itálico, que indica que há um novo
valor nesta célula. Você deve submeter a visualização para o servidor para que
a mudança feita possa persistir.
Importante: Se você efetuar logout do CXL Web sem enviar o novo valor, a
mudança feita será perdida.
3. Faça mudanças adicionais, conforme necessário.
.
4. Clique em Revisar Mudanças de Dados
A caixa de diálogo Revisar Mudanças em Valores de Células se abre.
5. Faça o seguinte:
v Clique em Submeter para salvar as mudanças no servidor.
v Clique em Pronto para salvar as mudanças no Cube Viewer, mas não
submetê-las no servidor.
na barra de
Também é possível clicar em Enviar Mudanças de Dados
ferramentas do Cube Viewer para enviar suas mudanças de dados sem
revisá-las.
O Cube Viewer exibe os valores atualizados. Todos os valores aparecem em
uma fonte normal, indicando que as mudanças foram salvas.

Usando a Difusão de Dados
É possível utilizar difusão de dados para inserir ou editar dados numéricos
utilizando um método de distribuição predefinido chamado método de difusão de
dados.
Por exemplo, é possível distribuir uniformemente um valor em um intervalo de
células ou incrementar todos os valores em um intervalo de células por
porcentagem. Para obter detalhes sobre os métodos de difusão de dados, consulte
"Using Data Spreading" no IBM Cognos Xcelerator User Guide.

Procedimento
1. Para difundir dados, clique com o botão direito do mouse em uma célula e
clique em Difusão de Dados.
2. No , selecione qualquer método de difusão de dados.

Comandos de Entrada de Dados Rápidos
Digitar um comando de entrada de dados em uma célula executa uma ação no
valor da célula.
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Os comandos de entrada de dados são processados quando a tecla Enter é
pressionada. Estes comandos são aplicáveis apenas à grade atual.
Estes comandos não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Estes comandos podem ser usados entre duas dimensões, mas não entre páginas.
A tabela a seguir lista os comandos de entrada de dados rápidos.
Comando

Descrição

Ação

K

Insere o valor em milhares.

Exemplo: 5K
Insere 5.000

M

Insere o valor em milhões.

Exemplo: 10M
Insere 10.000.000

Add, +

Inclui um número no valor da célula. Exemplo: Add50
Inclui 50 do valor da célula

Subtract, Sub, ~

Subtrai um número do valor da
célula.

Exemplo: sub8
Subtrai 8 do valor da célula

Importante: Um sinal de menos (-)
não é permitido para subtração,
porque isto indica um número
negativo.
Percent, per

Multiplica o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Exemplo: per5
Fornece 5% do valor da célula
original

Increase, Inc

Aumenta o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Decrease, Dec

Reduz o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Exemplo: decrease6

Expande células por uma
porcentagem.

Exemplo: GR>150:10

GR

Hold, Hol, H, HC

Suspende o valor da célula de
cálculos de espalhamento. HC
suspende o nível consolidado.

Release, Rel, RH,
RC

Libera células suspensas.

Reduz o valor da célula em 6%

Aumenta o valor em 10 por
cento, começando com um
valor de 150.
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Comando

Descrição

Ação

RA

Libera todas as células suspensas.

Usando Atalhos em Clientes Diferentes
Há teclas de atalho disponíveis no cliente IBM Cognos Express Planner Application
Web.
A tabela a seguir mostra as teclas de atalho disponíveis no cliente IBM Cognos
Express Planner Application Web e no Cognos Xcelerator. Observe que nem todos
os atalhos disponíveis no IBM Cognos Business Intelligence Planning Contributor
também estão disponíveis no Cognos Xcelerator. Consulte também as notas no
final da tabela para obter informações importantes sobre como usar teclas de
atalho.
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Cognos Express Planner Application
Web

Xcelerator

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> ou >Add10

R+>10

Sub10> ou >Sub10

R~>10

Increase10> ou >Increase10

P%+>10

Decrease10> ou <Decrease10

P%~>10

Percent10> ou >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100
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Cognos Express Planner Application
Web

Xcelerator

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (O número que termina com K é multiplicado
por 1000 na extremidade do cliente e retornado ao
servidor)

1M

1000000 (O número que termina com M é
multiplicado por 1000000 na extremidade do
cliente e retornado ao servidor)

v Quando é inserido um atalho, como 10K, os números são multiplicados por 1000
ou 1000000 na extremidade do cliente e, em seguida, o atalho é convertido no
código de difusão equivalente.
v Os códigos de difusão do Cognos Xcelerator não podem ser usados em
combinação com os atalhos do Cognos Business Intelligence Planning
Contributor. Por exemplo, P%Add10 ou RPAdd10 não são permitidos. Além disso,
atalhos do Cognos Planning Contributor não podem ser usados em combinação
com atalhos do Cognos Xcelerator. Por exemplo, Add10Sub20 é uma entrada
inválida.
v Os atalhos do Cognos Business Intelligence Planning Contributor de Multiply,
Divide, Power e Reset não estão disponíveis no Xcelerator.
v Todos os comandos de crescimento, sejam Compostos ou Lineares, são
convertidos nos comandos de difusão GR do Cognos Xcelerator GR. O comando
GR pode apenas executar um Crescimento Linear.
v A direção da difusão pode ser inserida no início ou no final do atalho. As
sequências de atalho com a direção no meio são inválidas. Por exemplo, Add10>
ou >Add10 estão corretas, mas Add>10 ou Add1>0 é inválida.
v Todos os códigos de atalho não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, add10, Add10 ou aDD10 produz o mesmo resultado.

Inserindo Dados em Células Consolidadas no Web Cube
Viewer
Ao inserir um número em uma célula consolidada no Web Cube Viewer, o valor
será difundido proporcionalmente na consolidação.
Por exemplo, se você inserir 50 em uma célula consolidada no Web Cube Viewer, o
valor será difundido na consolidação como se você tivesse inserido o código de
difusão de 50p. Este comportamento ocorre apenas no Web Cube Viewer. No
Architect/Server Explorer Cube Viewer e em fatias do Perspectives e em planilhas
da Web, você deve inserir o código de difusão para obter o valor a ser difundido
proporcionalmente nas células consolidadas.
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Excluindo Células da Difusão de Dados
É possível aplicar uma suspensão nas células para evitar que elas sejam afetadas
pela difusão de dados. Ainda é possível editar células suspensas.
As suspensões se aplicam apenas ao usuário iniciando o recurso; os outros
usuários podem editar células retidas.

Aplicação de uma Suspensão em uma Única Célula ou um Único
Intervalo
É possível aplicar uma suspensão em uma única célula ou um único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Folhas.

Resultados
Cada célula retida exibe um triângulo vermelho no canto inferior esquerdo como
uma indicação visual de que você aplicou uma suspensão nessa célula ou
intervalo. Quando você efetua logoff, todas as suspensões são liberadas.

Liberação de uma Suspensão em uma Única Célula ou um Único
Intervalo
É possível liberar uma suspensão em uma única célula ou um único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Folhas Retidas.

Resultados
As células liberadas podem aceitar os valores de operações de difusão de dados.
Nota: Para liberar todas as suspensões aplicadas a todos os cubos, clique com o
botão direito do mouse em qualquer célula de qualquer cubo, clique em
Suspensões, Liberar Todas as Suspensões.

Excluindo Consolidações da Difusão de Dados
É possível suspender o valor de uma constante de consolidação enquanto ajusta os
valores de folha subjacentes. Por exemplo, ao executar uma análise what-if, você
pode suspender uma constante de valor enquanto altera os valores das folhas.
Ao aplicar uma suspensão de consolidação e alterar o valor de seus elementos
folha, a difusão proporcional é aplicada aos valores de folha restantes, para que o
valor de consolidação permaneça inalterado.

Aplicação de uma Suspensão de Consolidação em uma Única
Célula ou um Único Intervalo
É possível aplicar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo.
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Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Consolidação.

Resultados
Cada suspensão de consolidação exibe um triângulo vermelho no canto inferior
esquerdo de uma célula como uma indicação visual de que você aplicou uma
suspensão nessa célula ou intervalo. Quando você efetua logoff, todas as
suspensões são liberadas.

Liberação de uma Suspensão de Consolidação em uma Única
Célula ou um Único Intervalo
É possível liberar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Consolidação.

Resultados
O valor consolidado agora pode refletir quaisquer mudanças feitas nos valores de
folha subjacentes.
Nota: Para liberar todas as suspensões aplicadas a todos os cubos, clique com o
botão direito do mouse em qualquer célula de qualquer cubo, clique em
Suspensões, Liberar Todas as Suspensões.

Criando uma Nova Visualização do Cubo
Se as visualizações para um cubo não atenderem aos requisitos de análise, será
possível criar uma nova visualização, usando o Assistente do View Builder. O
assistente orienta-o nas seguintes etapas para criar uma nova visualização:
v Definir o local de dimensões na visualização
v Selecionar os elementos a serem usados na visualização
v Salvar a visualização particular no servidor ao qual você está conectado

Procedimento
1. Clique em Nova Visualização abaixo do cubo a partir do qual você deseja
construir uma visualização.
O CXL Web exibe o Assistente do View Builder com sua visualização padrão na
área de janela de Conteúdo. CXL Web determina a visualização padrão, da
seguinte maneira:
v Se você tiver uma visualização padrão nomeada particular do cubo, o CXL
Web a exibirá no View Builder.
v Se você não tiver uma visualização padrão nomeada particular do cubo, mas
existir uma visualização padrão nomeada pública, o CXL Web exibirá a
visualização pública no View Builder.
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v Se você não tiver uma visualização padrão nomeada particular nem uma
visualização padrão nomeada pública do cubo, o CXL Web exibirá a
visualização padrão do sistema no View Builder. Na visualização padrão do
sistema, a última dimensão na definição do cubo é a dimensão da coluna, a
próxima até a última dimensão na definição do cubo será a dimensão da
linha, e as demais dimensões serão dimensões de título.

2. Definir o local de dimensões na nova visualização. Existem quatro possíveis
locais de dimensão em uma visualização:
v Títulos - Clique no botão na interseção do nome da dimensão e da coluna
Títulos no painel de local da dimensão.
v Linhas - Clique no botão na interseção do nome da dimensão e da coluna
Linhas.
v Colunas - Clique no botão na interseção do nome da dimensão e da coluna
Colunas.
v Ocultar - Clique no botão na interseção do nome da dimensão e da coluna
Ocultar.
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Conforme você define locais de dimensões, o CXL Web insere as dimensões no
local apropriado na seção Descrição de Visualização do View Builder.
Nota: É possível colocar várias dimensões em um único local na visualização.
Ao colocar várias dimensões em um local, o CXL Web coloca as dimensões na
ordem em que você as seleciona.
O exemplo a seguir mostra duas dimensões da linha: modelo foi selecionado
primeiro, account1 foi selecionado em segundo lugar.

3. Para cada dimensão na visualização, clique no botão Abrir o Editor de
Subconjunto

para abrir o Editor de Subconjunto.

para revelar todos os elementos na
4. Clique em Subconjunto Todos
dimensão.
5. Selecione os elementos que deseja usar na nova visualização.
v Dimensões Ocultas e Título - Selecione um único elemento.
v Dimensões de Linhas e Coluna - Selecione qualquer combinação de
elementos.
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Para selecionar vários elementos adjacentes, clique no primeiro elemento e
pressione SHIFT-clique no último elemento. Para selecionar vários elementos
não adjacentes, pressione CTRL-clique em cada elemento.
6. Clique em OK para salvar as seleções de elementos e fechar o Editor de
Subconjunto.
7. Execute um dos seguintes procedimentos para concluir a criação de uma
visualização:
v Para salvar e abrir simultaneamente a nova visualização, insira um nome no
campo Nome da Visualização e clique em Salvar & Visualização.
O CXL Web salva a nova visualização como uma visualização particular no
servidor ao qual você está conectado e ativa as opções Recálculo Automático
e Suprimir Zeros para a visualização.
v Para abrir a nova visualização no CXL Web sem salvar a visualização, clique
em Visualizar.
A visualização se abre como uma visualização sem nome e não salva no CXL
Web. Você deve clicar em Salvar Visualização
para acesso posterior.

para salvar a visualização

8. Se você salvar a visualização agora, também poderá definir as seguintes opções:
v Particular - Salvar a visualização como uma visualização particular ou
pública.
v

Padrão - Salvar a visualização como a visualização Padrão ou uma
visualização nomeada.

Importante: Se você não salvar a visualização, o CXL Web descartará a
visualização quando você fechar a visualização ou encerrar a sua sessão do
CXL Web.

Gerando um Relatório a partir de uma Visualização do Cubo
É possível gerar relatórios de estilo 'livro de sínteses' de duas maneiras:
v Cube Viewer - Selecionar os subconjuntos de dimensões de título e o número
de linhas a serem incluídos no relatório.
v Planilha da Web - Selecionar os subconjuntos de dimensões de título a serem
incluídos no relatório. Para obter detalhes, consulte Capítulo 2, “Trabalhando
com Planilhas da Web”, na página 5.
Nota: Se a sua instalação do CXL Web estiver configurada para ser executada sem
o Microsoft Excel no servidor da Web, algumas limitações podem se aplicar ao
exportar a partir de um Cube Viewer. Para obter detalhes, consulte “Limitação de
Exportação do Cube Viewer” na página 39.

Procedimento
1. Clique em Exportar
.
2. Selecione um formato de exportação para o relatório:
v Fatia para Excel - Documentos do Excel que retêm um link para o servidor
por meio de funções do Xcelerator. Quando você abre a fatia e se conecta ao
servidor com o qual a fatia é associada, a fatia exibe os valores de cubo
atuais, contanto que você esteja executando o Excel com o suplemento
Perspectivas ativado.
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Captura de Tela para Excel - Documentos do Excel que contêm valores
numéricos refletindo os valores do cubo no momento em que a exportação
ocorreu. Como as capturas instantâneas não retêm um link com o servidor,
os valores são estáticos, representando uma captura instantânea de valores
do cubo no momento da exportação.
v Exportar para PDF - Documentos em PDF que exibem valores do cubo no
momento em que a exportação ocorreu.
A caixa de diálogo Exportar é aberta.
3. Selecione o número de linhas para exportar:
v Exportar linhas da página atual - Exporta todas as linhas da página atual.
v Exportar linhas do início até a página atual - Exporta a partir da primeira
linha da primeira página até a última linha da página atual.
v Exportar todas as linhas da visualização - Exporta todas as linhas de todas
as páginas.
v

4. Selecione as dimensões de título que deseja incluir no relatório.
5. Clique em OK para criar o relatório.
As planilhas de relatório são geradas e solicitam que abra ou que salve o
relatório.
6. Faça o seguinte:
v Clique em Abrir para abrir o relatório em uma nova janela do navegador.
v Clique em Salvar para salvar o relatório no disco.
Nota: Por padrão, a exportação de um relatório de fatia ou de captura
instantânea para o Excel exibe o relatório em uma janela do navegador da Web.
Para obter detalhes sobre como configurar o computador para abrir relatórios
na versão completa e independente do Excel, consulte o Web site de suporte da
Microsoft.
Além disso, se desejar usar a funcionalidade do Xcelerator com uma fatia
exportada para o Excel, você deverá abrir a fatia na versão independente do
Excel e possuir uma versão local de Perspectivas ou do Cliente instalada no
computador.
Nota: Se você tiver problemas ao exportar arquivos do Excel ou PDF e estiver
usando um servidor WAN (Rede de Longa Distância), talvez seja necessário
refazer as configurações de segurança no Internet Explorer. Para obter detalhes,
consulte o capítulo "Administrating CXL Web" no IBM Cognos CXL Web Guide.

Limitação de Exportação do Cube Viewer
Quando o Microsoft Excel não aparecer no servidor CXL Web e você exportar um
Cube Viewer usando as opções Fatia para Excel ou Captura Instantânea para Excel,
os gráficos presentes no Cube Viewer não serão exportados para a planilha
resultante.
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Capítulo 4. Trabalhando com Gráficos
Esta seção ilustra como visualizar um gráfico em um cliente baseado na Web.

Procedimento
1. Abra uma visualização.
2. Execute um dos seguintes procedimentos para visualizar um gráfico:
v Clique em Visualizar Gráfico para visualizar dados do cubo apenas em
formato de gráfico.
Um gráfico de colunas, o tipo de gráfico padrão, é exibido.
v Clique em Visualizar Gráfico e Grade para visualizar dados do cubo em
formato de gráfico e de grade.
É exibida uma grade na parte superior, e um gráfico de colunas, o tipo de
gráfico padrão, é exibido na parte inferior.
v Clique em Visualizar Grade para visualizar dados do cubo apenas em
formato de grade.

Alterando o Tipo de Gráfico, Cores, Legenda e Visualização 3D
É possível alterar os elementos tipo de gráfico, cores, legenda e visualização 3D on
the fly a partir do menu Propriedades do Gráfico.
Siga as etapas abaixo para alterar o tipo de gráfico, cores, legenda e visualização
3D.

Procedimento
1. Clique em Propriedades do Gráfico na barra de ferramentas.
2. Selecione qualquer um dos seguintes comandos de menu para alterar o gráfico.
Opção de Menu

Descrição

Tipo de Gráfico

O gráfico padrão é um gráfico de colunas. Selecione um tipo de
gráfico diferente.

Paleta de Cores

A paleta de cores padrão é vermelho, verde claro, azul e
amarelo com um plano de fundo azul claro. Selecione uma
paleta de cores diferente.

Alternar Legenda de
Gráfico

Por padrão, é exibida uma legenda, que pode ser ocultada.

Alternar Visualização 3D Por padrão, um gráfico é bidimensional. É possível alternar para
uma visualização tridimensional do gráfico.

Alterando Propriedades do Gráfico
É possível editar e formatar as seguintes propriedades do gráfico para dar ao
gráfico uma aparência profissional.
v Gráfico - Aparência, tipo de gráfico, título e disposição do título
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Legenda - Estilo, exibir ou ocultar a legenda, exibir legendas dentro da área de
plot e disposição
v 3D - Exibir ou ocultar a visualização em 3D, eixos de ângulo reto, espessura da
série, rotação e perspectiva
v Rótulos - Tipo, ângulo, fonte, cor, posição, formato e precisão
v Eixo X e Y - Exibir ou ocultar o eixo, grades, faixas, reverso, margem lateral,
título, formato e precisão
v

v

Aparência - Cor do plano de fundo e padrão do gráfico, borda e estilo da linha

Siga as etapas para alterar qualquer elemento do gráfico.

Procedimento
1. Clique no botão Propriedades do Gráfico.
2. Clique na opção de menu Propriedades do Gráfico.
A caixa de diálogo Propriedades do Gráfico se abre com sete guias: Gráfico,
Legenda, 3D, Rótulos, Eixo X, Eixo Y e Aparência.
3. Clique em qualquer guia e altere as opções do gráfico.
4. Clique em OK.
O gráfico é atualizado para refletir as opções selecionadas.
Nota: Se não desejar salvar as mudanças feitas no gráfico, clique em Cancelar.

Alterando Propriedades Básicas do Gráfico
É possível alterar as opções de gráfico através da caixa de diálogo Propriedades do
Gráfico.
Estilo da Aparência - Por padrão, o esquema de cores de um gráfico é verde
escuro, azul, púrpura e verde claro. É possível selecionar um esquema de cores
diferente.
v Tipo de Gráfico - O tipo de gráfico padrão é um gráfico de colunas. É possível
selecionar um tipo de gráfico diferente.
v Título - É possível incluir um título ao gráfico e colocá-lo em um dos 12 locais
do gráfico.

v

As etapas a seguir ilustram como alterar o estilo de aparência, tipo de gráfico e
título através da guia Gráfico na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico:

Procedimento
1. Clique na guia Gráfico na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
2. Na lista Estilo de Aparência, selecione um esquema de cores que seja mais
apropriado para os dados na grade e seu aplicativo.
3. Na lista Tipo de Gráfico, selecione um tipo de gráfico.
4. Digite o texto para seu título na caixa Título.
Nota: O tamanho do gráfico determina o comprimento do título. Pode ser
necessário reduzir o título ou posicioná-lo em um local no gráfico em que o
título inteiro possa ser exibido.
5. Clique em um botão de posicionamento do título para selecionar uma posição
para seu título.
Os botões de opção de posicionamento do título à direita do controle da caixa
Título determinam onde o título será exibido no gráfico. Por padrão, o título é
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exibido na metade superior do gráfico. Use os botões de opção de
posicionamento do título para posicionar o título em uma das 12 posições no
gráfico.
6. Clique em OK para salvar suas mudanças.

Alterando a Legenda do Gráfico
As opções de legenda do gráfico podem ser alteradas para se adequarem às suas
preferências.
v Estilo - Exibe a legenda no formato de uma coluna, linha ou tabela.
v Genérico - Por padrão, a legenda é exibida no gráfico. É possível ocultar a
legenda. Também por padrão, a legenda é exibida fora da área de plot. É
possível colocar a legenda dentro da área de plot.
v

Disposição - Por padrão, a legenda é exibida no canto superior direito do
gráfico. É possível colocar a legenda em um dos 12 locais no gráfico.

As etapas a seguir ilustram como alterar as opções na guia Legenda na caixa de
diálogo Propriedades do Gráfico:

Procedimento
1. Clique na guia Legenda na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
A guia Legenda contém três opções: Estilo, Genérico e Posicionamento.
2. Selecione uma das seguintes opções de Estilo.
v Coluna- Organiza as chaves da legenda no formato de uma coluna vertical.
v Linha - Organiza as chaves da legenda no formato de uma linha horizontal.
v Tabela - Organiza as chaves da legenda no formato de uma tabela, com
colunas e linhas.
3. Selecione uma opção Genérico.
v Mostrar Legenda - Por padrão, uma legenda é exibida no gráfico. Limpar
esta opção oculta a legenda.
v Colocar Dentro da Área de Plotagem - Por padrão, a legenda é exibida fora
da área de plotagem do gráfico. Se você selecionar esta opção, a legenda será
exibida dentro da área de plot do gráfico.
4. Clique em uma opção Posicionamento para posicionar a legenda em uma das
12 posições no gráfico.

Alterando o Estilo 3D
As opções podem ser alteradas na visualização em 3D.
v Genérico - Exibe ou oculta a visualização em 3D e exibe o gráfico em um
formato de eixos de ângulo reto (oblíquo).
Série em 3D - Exibe a série em um acordo em cluster e especifica a diferença e
a espessura da diferença da série.
v Rotação - Especifica os graus horizontal e vertical de rotação dos eixos do
gráfico.

v

v

Outro - Especifica a perspectiva para aumentar partes do gráfico que estejam
mais próximas a você e reduzir as partes que estão mais distantes.

As etapas a seguir ilustram como alterar a visualização em 3D através da caixa de
diálogo Propriedades do Gráfico:
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Procedimento
1. Clique na guia 3D na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
As opções da guia 3D incluem: Genérico, Série 3D, Rotação e Perspectiva.
2. Selecione a caixa de seleção Ativar 3D para exibir o gráfico em um formato 3D.
3. Se você limpar a caixa de seleção Em Cluster na seção Série 3D, as colunas que
representam a série de dados não estarão mais em cluster juntas.
4. Selecione a caixa de seleção Em Cluster e insira valores nas caixas Espessura e
Espessura do Intervalo.
O valor-padrão para a espessura é 100 e o valor-padrão para a espessura do
intervalo é 100.
5. Altere os valores na seção Rotação para alterar os eixos horizontal e vertical do
gráfico.
O valor de rotação padrão Horizontal é 10. O valor de rotação padrão Vertical
é 15.
6. Altere o valor na caixa Perspectiva para alterar a perspectiva do gráfico.
O valor-padrão para a perspectiva do gráfico é 10. Conforme você aumenta a
configuração da perspectiva, as partes do gráfico que estão mais próximas de
você são ampliadas, enquanto as partes que estão mais distantes são reduzidas.

Alterando Rótulos do Gráfico
É possível alterar as opções Rótulo do Gráfico para customizar a sua visualização
através da caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
Genérico - Exibe rótulos de pontos de dados e rótulos inteligentes. Alterar o
ângulo, fonte e cor dos rótulos.
v Posição - Permite posicionar os dados automaticamente ou especificar onde
você deseja que eles apareçam na série de dados no gráfico.
v Formato e Precisão - Especifica o formato e as casas decimais para os números
do rótulo.
v

As etapas a seguir ilustram como alterar as opções de rótulo através da guia
Rótulos na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico:

Procedimento
1. Clique na guia Rótulos na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
2. Selecione a caixa de seleção Mostrar Rótulos de Ponto para exibir rótulos para
o valor associado à série de dados.
3. Se você selecionar a caixa de seleção Ativar Rótulos Inteligentes, será inserida
uma seta para qualquer valor de rótulo de ponto ambíguo para uma série de
dados. A seta facilita descrever qual valor de rótulo de ponto está associado a
uma série de dados.
4. Digite um valor na caixa Ângulo para alterar o ângulo de rótulos de ponto no
gráfico.
Por padrão, o valor do ângulo de zero exibe os rótulos horizontalmente. É
possível inserir um valor de -360 a 360 graus. Um ângulo de 90 graus exibe os
rótulos verticalmente, voltados para a esquerda. Um ângulo de -90 graus exibe
os rótulos verticalmente, voltados para a direita.
5. Alterar a fonte para os rótulos:
v Selecione Clique para Selecionar na caixa Fonte.
A caixa de diálogo Fonte do Gráfico se abre.
v Selecione uma fonte, estilo de fonte, tamanho e efeitos.

44

IBM Cognos Express Xcelerator Versão 10.1.0: Guia do Usuário da Web

v Clique em OK.
6. Na lista Cor, selecione uma cor para alterar a cor dos rótulos:
7. Clique em uma opção Posição para colocar os rótulos relativos à parte superior
da série de dados no gráfico.
A opção Automático coloca os rótulos na parte superior de uma série de dados.
8. Altere o formato e número de casas decimais para os rótulos.
Por padrão, o formato é Número e a precisão é 0 casas decimais. Se você
selecionar Moeda 2, os rótulos serão exibidos com um cifrão e duas casas
decimais.
v Na lista Formato, selecione o formato que corresponde a seus dados
numéricos.
v Na lista Precisão, selecione o número de casas decimais para seus dados
numéricos.

Alterando o Eixo X e o Eixo Y
As opções podem ser alteradas para a exibição de eixo X e eixo Y.
v Eixo - Exibe ou oculta o eixo X ou o eixo Y, linhas de grades maiores, linhas de
grade menores, faixas entrelaçadas e margem lateral. Reverte os rótulos do eixo
X.
v Título - Permite incluir um título no eixo X ou no eixo Y e selecionar uma fonte
para o título.
v Formato e Precisão do Rótulo - Permite especificar o formato numérico e casas
decimais para os números do eixo X ou eixo Y.
As etapas a seguir ilustram como alterar o formato do eixo X e do eixo Y na caixa
de diálogo Propriedades do Gráfico:

Procedimento
1. Clique na guia Eixo X ou na guia Eixo Y na caixa de diálogo Propriedades do
Gráfico.
2. Selecione ou limpe as seguintes opções de Eixo.
v Visível - Exibe ou oculta o rótulo do eixo X ou do eixo Y. Insira o texto do
rótulo do eixo X ou do eixo Y no campo Título.
v
v

Grades Principais - Exibe ou oculta as linhas de rede principais.
Grades Secundárias - Exibe ou oculta as linhas de rede secundárias.

v Faixas Entrelaçadas - Exibe ou oculta as faixas entrelaçadas.
v Revertido - Move os rótulos do eixo Y para o lado oposto do gráfico.
v Margem Lateral - Exibe ou oculta uma margem lateral.
3. Inclua um título no eixo X ou no eixo Y e altere a fonte para o título.
v Digite um título na caixa Título.
v Selecione Clique para Selecionar na caixa Fonte.
A caixa de diálogo Fonte do Gráfico se abre.
v Selecione uma fonte, estilo de fonte, tamanho da fonte e efeitos. Clique em
OK.
Nota: O rótulo do eixo X substitui o nome do gráfico que é, geralmente, o
nome da visualização.
4. Altere o formato e número de casas decimais para os rótulos do eixo X ou do
eixo Y.
Capítulo 4. Trabalhando com Gráficos
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Por padrão, o formato é Geral e a precisão é 0 casas decimais. Se você
selecionar Moeda e 2, os rótulos serão exibidos com um cifrão e duas casas
decimais.
v Na lista Formato, selecione um formato que corresponde a seus dados
numéricos.
v Na lista Precisão, selecione o número de casas decimais para seus dados
numéricos.

Alterando a Aparência de seu Gráfico
As opções de aparência do gráfico podem ser alteradas para se adequarem a suas
preferências.
v Plano de Fundo - Altera a cor do plano de fundo e o padrão do gráfico.
v Borda e Linha - Altera o estilo, a cor e a largura das linhas e bordas do gráfico.
Siga as etapas abaixo para alterar a aparência de seu gráfico.

Procedimento
1. Clique na guia Aparência na caixa de diálogo Propriedades do Gráfico.
2. Na lista Cor, selecione uma cor do plano de fundo para seu gráfico.
3. Na lista Matiz, selecione um matiz de plano de fundo para seu gráfico.
4. Na lista Hachura, selecione um padrão de plano de fundo para seu gráfico.
5. Na lista Cor nº 2, selecione uma cor para definir uma cor secundária para o
plano de fundo.
6. Altere o estilo, cor e largura da borda fora da área de plot do gráfico.
v Na seção Borda e Linha, na lista Estilo, selecione o tipo de padrão de linha
desejado para a borda.
v Na lista Cor, selecione uma cor para a borda.
v Insira uma largura para a borda na caixa Largura.

Expandindo e Reduzindo Consolidações em um Gráfico
Ao exibir um gráfico em sua visualização, é possível expandir e reduzir
consolidações no gráfico.
Expandir - Clique com o botão direito do mouse em uma série de dados
consolidados e clique em Fazer Drill Down para revelar os filhos imediatos do
elemento consolidado no gráfico.
v Reduzir - Clique com o botão direito do mouse em uma série de dados
consolidados e clique em Fazer Drill Up para ocular os filhos imediatos do
elemento consolidado no gráfico.
v

Fazendo Drill de um Gráfico
Se seu administrador tiver definido processos de drill through e regras para células
do cubo representadas em um gráfico, você poderá fazer drill through para dados
associados a partir do gráfico.
Para obter detalhes sobre como criar processos e regras de drill through, consulte o
IBM Cognos Xcelerator Developer Guide.
Se um componente do gráfico estiver associado a uma única origem de dados
associados, os dados serão abertos imediatamente em uma nova guia Visualizar. Se

46

IBM Cognos Express Xcelerator Versão 10.1.0: Guia do Usuário da Web

o componente do gráfico estiver associado a várias origens de dados associados,
será solicitado que selecione uma única origem.
Por exemplo, esta seção ilustra como executar um drill.

Procedimento
1. Clique em Visualizar Gráfico para exibir o gráfico.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no gráfico e clique em
Fazer Drill Through.
Se a célula estiver vinculada a duas ou mais origens de dados associados, a
caixa de diálogo Fazer Drill será aberta, listando as origens de dados associadas
ao componente do gráfico.
3. Selecione a origem que deseja visualizar e clique em Selecionar.

Resultados
Os dados selecionados são abertos em uma nova guia Visualizar.

Capítulo 4. Trabalhando com Gráficos
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Capítulo 5. Editando os Subconjuntos no CXL Web
Esta seção descreve como usar o Editor de Subconjuntos do IBM Cognos CXL Web
para criar e gerenciar listas de elementos que identificam os dados que você deseja
analisar.

Visão Geral da Edição de Subconjuntos
A ferramenta Editor de Subconjunto permite definir um subconjunto para qualquer
dimensão para limitar o número de elementos usados em uma visualização.
Uma dimensão pode ter milhares de elementos. Entretanto, é improvável que
alguma visualização requeira todos os elementos de todas as dimensões. Na
maioria dos casos, é necessário limitar os elementos usados em uma visualização
que são necessários para uma análise específica de seus dados.
Para melhores resultados, limite o número de elementos que aparecem como
elementos do título. Dessa forma, se você visualizar os dados em conexões de
Internet mais lentas, seus dados serão exibidos de maneira mais eficiente.

Tipos de Editores de Subconjunto
É possível executar o Editor de Subconjunto em dois modos:
Simples - Permite limitar o número de elementos em um subconjunto.
Avançado - Permite executar tarefas avançadas, tais como, filtragem e classificação
de elementos. Para obter detalhes, consulte “Exibindo o Editor de Subconjunto
Avançado” na página 51.

Subconjuntos Dinâmicos Versus Estáticos
Ao abrir um subconjunto dinâmico no CXL Web, uma mensagem de aviso é
exibida informando que o subconjunto dinâmico será convertido em um
subconjunto estático: "Este subconjunto foi criado com o uso de uma expressão. A
modificação deste subconjunto excluirá a expressão e converterá o subconjunto em
um subconjunto estático."
Depois que você faz mudanças e salva o subconjunto, o CXL Web substitui o
subconjunto dinâmico por um subconjunto estático.
Para editar um subconjunto dinâmico sem convertê-lo em um subconjunto estático,
use o Editor de Subconjunto do Server Explorer.

Abrindo o Editor de Subconjunto
É possível abrir um Editor de Subconjunto a partir de uma planilha da Web ou do
Cube Viewer.

Procedimento
1. Em uma planilha da Web, clique em Abrir Editor de Subconjunto
extremidade direita de uma dimensão de título.
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2. Em um Cube Viewer, clique em Abrir Editor de Subconjunto
extremidade direita de um subconjunto.

na

Construindo um Subconjunto Simples
Use o modo simples do Editor de Subconjunto para alterar os elementos em um
subconjunto, e para visualizar esses elementos imediatamente.

Procedimento
1. Clique em Abrir Editor de Subconjunto
ao lado de qualquer dimensão.
O Editor de Subconjunto simples se abre.
Os botões a seguir estão disponíveis no Editor de Subconjunto.
Botão

Nome

Posição

Subconjunto
Todos

Exibe todos os elementos na
dimensão. A lista de todos os
elementos em uma dimensão é
conhecida como o subconjunto
Todos.

Manter
Elemento(s)
Selecionado(s)

Exibe apenas os elementos
selecionados, e remove os demais
elementos de subconjunto atual. No
entanto, os elementos removidos
ainda existem na dimensão.

Excluir
Elemento(s)
Selecionado(s)

Remove os elementos selecionados
do subconjunto atual.

Localizar no
Subconjunto

Permite procurar elementos no
subconjunto atual com base no texto
de procura inserido.

Subconjunto

Exibe uma lista de subconjuntos e
exibe o subconjunto selecionado com
os elementos desse subconjunto.

2. Na lista Subconjunto, execute um dos seguintes procedimentos:
v Selecione um subconjunto nomeado.
para visualizar todos os elementos da
v Clique em Subconjunto Todos
dimensão.
Os elementos que são membros do subconjunto selecionado são exibidos.
3. Selecione um ou mais elementos e clique em Manter Elemento(s)
.
Selecionado(s)
Os elementos selecionados permanecem na lista, os demais elementos são
removidos.
4. Selecione um ou mais elementos e clique em Excluir Elemento(s)
Selecionado(s)
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5. Para procurar elementos no subconjunto atual, clique em Localizar no
e digite a frase de procura. Para obter detalhes sobre como
Subconjunto
usar Localizar no Subconjunto, consulte “Localizando Elementos” na página 57.
6. Clique em OK.

Resultados
Sua visualização é atualizada para incluir apenas os elementos selecionados em seu
subconjunto.

Exibindo o Editor de Subconjunto Avançado
Se você desejar executar tarefas de edição avançadas em um subconjunto, deverá
usar o Editor de Subconjunto avançado, em vez do Editor de Subconjunto simples.

Procedimento
1. Clique em Editor de Subconjunto
ao lado de qualquer dimensão.
O Editor de Subconjunto simples se abre.
2. Clique em Avançado na parte inferior do Editor de Subconjunto simples.

Resultados
O Editor de Subconjunto avançado contém duas áreas de janela.
v Elementos Disponíveis (painel à esquerda) - Exibe todos os elementos que
estão disponíveis para inclusão no subconjunto.
v Subconjunto (área de janela à direita) - Exibe apenas os membros reais do
subconjunto. Ao salvar um subconjunto, apenas os elementos na área de janela
do Subconjunto são salvos no subconjunto.

Usando a Barra de Ferramentas do Editor de Subconjunto
Avançado
As tarefas de edição disponíveis no Editor de Subconjunto Avançado são acessadas
a partir dos botões da barra de ferramentas.
A tabela a seguir descreve os botões da barra de ferramentas do Editor de
Subconjunto Avançado:
Botão

Nome

Descrição

Salvar Subconjunto

Salva apenas os elementos que aparecem na
lista Subconjunto para o subconjunto.

Salvar Subconjunto
como

Salva apenas os elementos que aparecem na
lista Subconjunto para o subconjunto com um
nome diferente.

Recarregar
Subconjunto

Recarrega o subconjunto original.

Subconjunto Todos

Exibe todos os elementos na dimensão-pai.
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Botão

Nome

Descrição

Recortar, Copiar e
Colar

Recorta, copia e cola os elementos selecionados
de um subconjunto.

Manter Elementos
Selecionados

Mantém os elementos selecionados para o
subconjunto.

Excluir Elementos
Selecionados

Remove os elementos selecionados do
subconjunto.

Filtrar Subconjunto

Permite selecionar um grupo de elementos em
um subconjunto que possuem características
relacionadas. É possível filtrar elementos
destas maneiras:
v Filtrar por Nível
v Filtrar por Atributo
v Filtrar por Expressão

Classificar
Subconjunto

Permite classificar um subconjunto de várias
maneiras:
v Classificar em Ordem Crescente
v Classificar em Ordem Decrescente
v Classificar Hierarquicamente
v Classificar por Índice Crescente
v Classificar por Índice Decrescente

Expandir Árvore

Expande a árvore de várias maneiras:
v Fazer Drill Down de Consolidações
Selecionadas - Expande a consolidação
selecionada em um nível.
v Expandir Consolidações Selecionadas Expande a consolidação selecionada,
mostrando todos os descendentes.
v Expandir Totalmente a Árvore - Expande a
hierarquia inteira, mostrando todos os filhos
de todos os pais.

Reduzir Árvore

Reduz a árvore de duas maneiras:
v Reduzir Consolidações Selecionadas - Reduz
a consolidação expandida, ocultando todos
os descendentes.
v Reduzir Totalmente a Árvore - Reduz a
hierarquia inteira.

Inserir Pais de
Elementos
Selecionados

Insere o pai do elemento selecionado
imediatamente acima desse elemento na árvore
de hierarquia.

Criar Consolidação
Customizada

Permite construir elementos consolidados on
the fly ao trabalhar com uma visualização.
Para obter detalhes, consulte “Criando
Consolidações Customizadas” na página 60.
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Movendo Elementos
É possível mover elementos da área de janela Elementos Disponíveis para a área
de janela Subconjunto usando uma operação arrastar e soltar.
Neste exemplo, se você clicar em Outra Receita na área de janela Elementos
Disponíveis, poderá arrastar o elemento para ficar abaixo de Vendas na área de
janela Subconjunto.

A linha abaixo do elemento Vendas indica que o elemento Outra Receita aparecerá
abaixo de Vendas.

Movendo Consolidações
É possível mover uma consolidação da área de janela Elementos Disponíveis para
a área de janela Subconjunto usando uma operação arrastar e soltar.
Ao mover um elemento consolidado, os filhos da consolidação também serão
movidos.
Para este exemplo, suponha que você tenha um elemento de consolidação
chamado Receita.
Se selecionar Receita e arrastar para a área de janela Subconjunto, uma
consolidação reduzida será incluída na área de janela Subconjunto.

Se você expandir Receita na área de janela Elementos Disponíveis e selecionar a
consolidação e seus filhos, poderá arrastar a consolidação para a área de janela do
Subconjunto. A consolidação expandida será incluída na área de janela
Subconjunto.
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Em dois dos exemplos acima, a consolidação Receita e seus filhos são incluídos na
lista Subconjunto. Entretanto, o estado da consolidação, na lista Subconjunto,
reflete a forma na qual a consolidação será exibida. No primeiro exemplo, Receita é
exibida como uma consolidação reduzida. No segundo exemplo, Receita é exibida
como uma consolidação expandida e seus filhos ficarão visíveis.

Mantendo Elementos
É possível reduzir a lista de elementos na área de janela Subconjunto apenas aos
elementos que você deseja manter no subconjunto.
Nesse caso, todos os outros elementos serão removidos do subconjunto.
Nota: É possível reduzir o tamanho da lista Elementos Disponíveis para limitar a
procura por elementos para inclusão no subconjunto, mas isso não tem efeito sobre
os elementos da lista Subconjuntos.

Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja manter na lista Subconjunto.
.
2. Clique em Manter Elemento(s) Selecionado(s)
Apenas os elementos selecionados para permanecerem visíveis na lista
Subconjunto.
3. Clique em Salvar Subconjunto

para salvar o subconjunto.

Excluindo Elementos
É possível remover elementos selecionados da área de janela Subconjunto.

Procedimento
1. Selecione um ou mais elementos na área de janela Subconjunto.
2. Clique em Excluir Elemento(s) Selecionado(s)

.

Resultados
Os elementos selecionados são removidos da área de janela Subconjunto. Os
elementos removidos ainda existem na dimensão.
Nota: Para exibir todos os elementos de subconjunto removidos, clique em Todo o
Subconjunto
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Filtrando Elementos
É possível filtrar elementos no área de janela de Elementos Disponíveis ou na área
de janela de Subconjuntos.
Use essas opções:
v Filtrar por Atributo - Exibe apenas os elementos que correspondem a um
atributo especificado.
v Filtrar por Nível - Exibe apenas os elementos que correspondem a um nível da
hierarquia de elementos.
v Filtrar por Expressão - Exibe apenas os elementos que correspondem a um
padrão.

Filtrando por Atributo
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos por valor de atributo.

Procedimento
1. Clique em Filtrar Subconjunto,
e clique em Filtrar por Atributo.
2. Na lista Selecionar Atributo, selecione um atributo.
3. Na lista Selecionar Valor para Correspondência, selecione um valor.
4. Clique em OK.

Resultados
Todos os elementos de subconjunto cujo atributo corresponde a este valor
permanecem na lista de elementos. Todos os elementos de subconjunto cujo
atributo selecionado não corresponde ao valor são removidos da lista de
elementos.

Filtrando por Nível
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos para que permaneçam apenas os
elementos pertencentes a um ou mais níveis de hierarquia especificados.
Considere o seguinte exemplo de uma hierarquia de três níveis.
Neste exemplo, você inicia com o subconjunto mostrado na figura e, em seguida,
elimina todos os elementos de subconjunto, exceto os do Nível 1.
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Procedimento
1. Clique em Filtrar Subconjunto
e clique em Filtrar por Nível.
2. Clique em um nível na lista e clique em OK.
Por exemplo, se você filtrou por Nível 1, os seguintes elementos de
subconjunto do nível 1 permanecerão na lista Subconjunto:
v Receita
v COS

Filtrando por Expressão
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos para que permaneçam apenas os
elementos correspondentes a um padrão de procura especificado.
Por exemplo, suponha que você tenha a seguinte lista de elementos na área de
janela Elementos Disponíveis ou na área de janela Subconjunto.
v Vendas
v Outra Receita
v Custo Direto
v Outros Custos
v Tarifas Bancárias
v
v
v
v
v
v

Conselho de Administração
Relacionamentos de Funcionários
Imprimindo
Seminários e Ed. Contínua
Impostos e Licenças
Despesas do Escritório

v Postagem
v Aluguel
Agora, suponha que deseja reduzir essa lista àqueles elementos que contêm a
palavra 'custo'.

Procedimento
1. Clique em Filtrar Subconjunto

e clique em Filtrar por Curinga.

2. Insira um padrão de caracteres alfanuméricos na caixa Inserir Expressão.
É possível usar os dois seguintes caracteres curinga na caixa Inserir Expressão.
v Ponto de interrogação (?) - Marcador para um único caractere
v Asterisco (*) - Marcador para um ou mais caracteres
Para isolar todos os elementos cujos nomes contêm o padrão de sequência cost,
digite a expressão ’cost’ na caixa de diálogo que se abre.
3. Clique em OK.

Resultados
A lista de elementos é cortada para conter somente aqueles elementos que
correspondem a esse padrão.
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Localizando Elementos
É possível procurar elementos na área de janela Elementos Disponíveis ou na área
de janela do Subconjunto usando a barra de ferramentas Localizar no Subconjunto.
Este recurso executa uma procura de texto simples de elementos que
correspondem a um padrão de ortografia inserido. Isto é útil, principalmente
quando você deseja localizar um elemento específico em uma grande lista de
elementos.
Nota: O recurso Localizar no Subconjunto não suporta caracteres curinga, como
ponto de interrogação (?) ou asterisco (*), no texto de procura. Em vez disso, um
caractere curinga asterisco (*) é inserido no início e no fim do padrão de ortografia
inserido, para que procure qualquer ocorrência do padrão na lista de elementos.
Por exemplo, se inserir o padrão de ortografia ost, isso será convertido para *ost* e
correspondências como Cost e Boston serão localizadas.

Procedimento
1. Clique em Localizar no Subconjunto
ou pressione CTRL+F.
A barra de ferramentas Localizar no Subconjunto se abre no Editor de
Subconjunto.
2. Digite um padrão de ortografia na caixa de procura.
Um padrão de ortografia pode incluir um ou mais caracteres alfanuméricos,
mas não deve incluir caracteres curinga, conforme descrito acima.
A lista de elementos é procurada conforme você digita um padrão de
ortografia.
v Se forem localizados um ou mais elementos correspondentes, o primeiro
elemento correspondente será localizado e realçado na lista.
v Se não for localizado um elemento correspondente, a caixa de procura exibirá
temporariamente um plano de fundo vermelho.
Também é possível iniciar sua procura em qualquer local na lista de elementos,
clicando em um elemento nessa seção da lista. A procura começa a partir desse
novo ponto de início quando você continua a procura.
3. Clique em Localizar Próximo ou em Localizar Anterior para navegar pela lista
de elementos quando for localizado mais de um elemento correspondente.
Também é possível usar os seguintes comandos do teclado para navegar:
v Pressione F3 ou pressione ENTER para localizar o próximo elemento
correspondente.
v Pressione SHIFT+F3 ou pressione SHIFT+ENTER para localizar o elemento
anterior.
Se não for localizado um elemento correspondente próximo ou anterior, a caixa
de procura exibirá temporariamente um plano de fundo vermelho e a procura
percorrerá a lista novamente.
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4. Clique em Fechar Barra de Localização
Localizar no Subconjunto.

para fechar a barra de ferramentas

Classificando Elementos
É possível classificar todos os elementos na área de janela Elementos Disponíveis
ou na área de janela Subconjunto.

Procedimento
Para classificar elementos de subconjunto, clique em Classificar Subconjunto
e selecione uma opção de classificação.
Opção de Classificação

Ordem de Classificação

Classificar em Ordem Crescente

Ordem crescente de A a Z, 0-9.

Classificar em Ordem
Decrescente

Ordem decrescente de Z a A, 9-0.

Classificar Hierarquicamente

Todos os filhos aparecem abaixo de seus pais.

Classificar por Índice Crescente

Índice de dimensão, iniciando em 1.

Classificar por Índice
Decrescente

Índice de dimensão, iniciando no índice mais alto na
dimensão.

Expandindo e Reduzindo Consolidações
Uma consolidação pode ser expandida no Editor de Subconjunto para exibir os
filhos imediatos ou todos os descendentes da consolidação.
Os seguintes procedimentos podem ser aplicados a elementos na área de janela
Elementos Disponíveis ou na área de janela do Subconjunto do Editor de
Subconjunto.

Expandindo uma Consolidação
É possível expandir uma consolidação.

Procedimento
1. Selecione as consolidações que você deseja expandir.
.
2. Clique em Expandir Árvore
3. Selecione um dos seguintes:
v Clique em Fazer Drill Down de Consolidações Selecionadas para visualizar
os filhos imediatos de uma consolidação. A figura a seguir mostra o
resultado de drill down na consolidação Unidade de Negócios Total.
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v Clique em Expandir Consolidações Selecionadas para visualizar todos os
descendentes de uma consolidação. A figura a seguir mostra o resultado da
expansão da consolidação Unidade de Negócios Total.

v Clique em Expandir Totalmente a Árvore para visualizar todos os
descendentes de todos os pais na hierarquia da dimensão.

Reduzindo uma Consolidação
É possível reduzir as consolidações expandidas usando uma consolidação
selecionada ou é possível fechar todas as consolidações expandidas no
subconjunto.

Procedimento
1. Selecione as consolidações expandidas que você deseja reduzir.
.
2. Clique em Reduzir Árvore
3. Clique em Reduzir Consolidações Selecionadas.
Nota: Para fechar todas as consolidações expandidas no subconjunto, clique em
Reduzir Árvore,

e em Reduzir Árvore Completamente.

Inserindo Pais
É possível inserir o pai imediato de um elemento selecionado diretamente acima
desse elemento no Editor de Subconjunto.
Por exemplo, considere o seguinte exemplo que mostra vários elementos folha.
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Se você selecionar todos os elementos e clicar em Inserir Pais de Elementos
, os pais imediatos de todos os elementos selecionados serão
Selecionados
inseridos, conforme mostrado no seguinte exemplo.

Criando Consolidações Customizadas
Ao trabalhar com uma visualização, é possível criar consolidações customizadas a
partir de conjuntos existentes ou a partir de elementos de subconjunto
selecionados.

Criando uma Consolidação Customizada a partir de um
Subconjunto Existente
É possível criar uma consolidação customizada inserindo um subconjunto existente
no subconjunto atual.
O subconjunto existente torna-se então uma consolidação customizada no
subconjunto atual.

Procedimento
1. Abra o Editor de Subconjunto para uma dimensão.
2. Na janela Editor de Subconjunto simples, clique em Avançado para abrir o
Editor de Subconjunto avançado.
3. Defina um subconjunto na área de janela Subconjunto.
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4. Clique em Criar Consolidação Customizada
e clique em Criar
Consolidação a partir de um Subconjunto.
5. Selecione o subconjunto existente que você deseja inserir no subconjunto atual
como uma consolidação customizada.
O subconjunto selecionado é inserido no subconjunto atual como uma
consolidação customizada.
6. Se necessário, clique em Salvar Subconjunto

ou em Salvar Subconjunto

para salvar o subconjunto atual.
Como
7. Clique em OK.

Resultados
O subconjunto com a nova consolidação customizada se abre.

Criando uma Consolidação Customizada a partir de
Elementos Selecionados
É possível criar uma consolidação customizada a partir de elementos selecionados
no Editor de Subconjunto.

Procedimento
1. Abra o Editor de Subconjunto para uma dimensão.
2. Na janela Editor de Subconjunto simples, clique em Avançado para abrir o
Editor de Subconjunto avançado.
3. Na área de janela Subconjunto, selecione os elementos que você deseja incluir
na consolidação customizada.
e clique em Criar
4. Clique em Criar Consolidação Customizada,
Consolidação a partir de Elementos Selecionados.
Agora você criou uma consolidação customizada que contém os elementos
selecionados na etapa 2.
O nome da consolidação customizada }ROLLUP_ # é designado, em que #
começa em zero e aumenta em um para cada consolidação customizada criada
durante uma sessão do servidor.
5. Clique em OK para visualizar a nova consolidação customizada.
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Capítulo 6. Modos de Write-back e Ambientes de Simulação
O IBM Cognos Xcelerator oferece maneiras diferentes de trabalhar com mudanças
de dados.
O modo de Write-back em combinação com o tipo de Ambiente de simulação
determina como as mudanças nos dados do servidor são gerenciadas. Essas opções
diferentes permitem que o administrador combine e corresponda uma variedade
de recursos para que cada instalação e cada grupo de usuários possa trabalhar
como for melhor para eles. Xcelerator também oferece Enfileiramento de Tarefas
para processar de forma mais eficiente envios de mudança de dados para o
servidor.
Se você não entender os ambientes de simulação do Xcelerator, consulte Usando
uma Área de Trabalho Pessoal ou Ambientes de Simulação para obter detalhes
completos.

Modos de Write-back
No IBM Cognos Xcelerator é possível reter as mudanças em uma área particular
para que você possa decidir manualmente quando gravar as mudanças de dados
de volta no servidor e, assim, disponibilizá-las para outros. Essa área particular é
denominada Área de Trabalho Pessoal ou Ambiente de simulação, dependendo da
extensão de seus recursos. Ao confirmar as mudanças em dados que estavam na
sua área particular para os dados base, os valores alterados serão gravados no
servidor.
Se preferir trabalhar diretamente com os dados base sem uma área de trabalho
particular, você poderá escolher um método de write-back direto. Outra opção que
o seu administrador pode oferecer é a capacidade de nomear e armazenar
mudanças em dados em um Ambiente de simulação nomeado.
Quando você trabalha em um ambiente de simulação ou na Área de Trabalho
Pessoal, o Xcelerator usa uma mudança na coloração da célula para lembrá-lo de
quando seus dados ainda não estão fundidos com a base. Ao confirmar o ambiente
de simulação ou Área de Trabalho Pessoal, a cor da célula será restaurada para
preto. Consulte Entendendo a Coloração de Células para Valores dos Dados
Alterados para obter informações adicionais.
O Administrador designa os recursos para cada grupo de usuários. Como é
possível ser um membro de mais de um grupo, suas opções de área de trabalho
podem ser diferentes dependendo do seu login, do cliente usado e da combinação
de configurações. Apenas Administradores têm acesso às Designações de Recursos.
Solicite de seu administrador os detalhes sobre como o sistema foi projetado para
funcionar. Consulte Entendendo Diferentes Opções de Barra de Ferramentas para
aprender como determinar sua configuração no modo writeback e o ambiente de
simulação usando a barra de ferramentas. Consulte o IBM Cognos Xcelerator
Operation Guide para obter detalhes sobre Designações de Recursos.
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Definindo o Modo de Writeback
A Recurso Modo de Write-back determina como é efetuado o write-back dos dados
para o servidor. O modo de writeback é determinado se um usuário tiver o recurso
Área de Trabalho Pessoal ativado ou desativado.
Modo de Área de
Trabalho Pessoal
Descrição

Recurso

Mudanças feitas diretamente na base.

Desativado

As mudanças são suspensas em uma área temporária e são
gravadas manualmente na base usando o botão ou a opção
Confirmar. A coloração de células é alterada quando os dados são
alterados mas ainda não confirmados. É possível continuar usando
a Fila de Tarefas.

Ativado

O Recurso de Ambiente de Simulação determina se você pode nomear ambientes
de simulações ou se possui um ambiente de simulação padrão:
Ambiente de
Simulação
Descrição

Recurso

É possível nomear o ambiente de simulação e gerenciar vários
ambientes de simulações.

Ativado

Apenas um ambiente de simulação padrão está disponível.

Desativado

A combinação destas configurações determina como as mudanças em dados são
armazenadas e processadas.
Por exemplo, seu grupo de usuários pode oferecer writeback direto com ambientes
de simulações nomeados. Este é o design de trabalho padrão usado pelo
Xcelerator. Isso significa não possuir uma Área de Trabalho Pessoal (ao invés disso,
possuir um write-back direto para o servidor), mas também existe a opção de
nomear um conjunto de mudanças e submetê-las manualmente. Com esta
configuração, quando abrir uma visualização pela primeira vez, você estará na
base e as mudanças feitas são gravadas diretamente na base. Mas, se decidir salvar
suas mudanças em um ambiente de simulação nomeado, será possível usar o botão
Confirmar quando estiver pronto para enviar manualmente essas mudanças para
atualizar a base.
Considere o caso em que geralmente você deseja enviar os dados diretamente para
o servidor. E possui um conjunto de mudanças que deseja reunir em um grupo
antes de atualizar o servidor. É possível usar as opções Criar ambiente de
simulação para salvar as alterações de dados atuais em um ambiente de simulação
privado chamado Melhores casos. Quando estiver no ambiente de simulação Melhor
Caso, você precisará usar Confirmar para enviar as mudanças para a base e
disponibilizá-las para outros. Quando Melhor Caso for confirmado, essas
mudanças serão mescladas com a base para que outros possam vê-las e agora você
está na base recém-atualizada. Se estiver trabalhando em um ambiente de
simulação, é importante lembrar que você deve Confirmar manualmente o
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ambiente de simulação para que outros vejam suas mudanças. Certifique-se de que
está pronto para tornar públicas essas mudanças e que elas devem ser mescladas
na base.
Se retornar à base, voltará a usar o write-back direto. Essa configuração oferece
bastante flexibilidade. Usuários com essa configuração precisam lembrar quando
estão atualizando a base e quando o botão Confirmar é necessário para
disponibilizar as mudanças para outros.
Ou, seu administrador pode decidir que você deseja a flexibilidade para trabalhar
em modo de writeback de Área de Trabalho Pessoal, mas não deseja a
complexidade de criar ambientes de simulações nomeados. Nesta caso, o
Administrador pode conceder o modo de write-back da Área de Trabalho Pessoal
mas negaria o recurso Ambiente de simulação.

Entendendo Diferentes Opções da Barra de Ferramentas
É possível determinar como seu grupo de usuários foi projetado para operar com
base nas opções apresentadas na barra de ferramentas. Por exemplo, se você tiver
o Ambiente de Simulação concedido, terá acesso às opções Criar e Excluir
Ambiente de Simulação. Quando não aparecer uma lista de ambientes de
simulações, isto indica que você tem o Modo de Writeback de Área de Trabalho
Pessoal.

Usando Writeback Direto e ambientes de simulações
nomeados
Por padrão, o IBM Cognos Xcelerator é configurado para usar um writeback direto
com ambientes de simulação especificados. O Administrador pode ter configurado
suas opções de trabalho para algo diferente.

Você deseja
Que as mudanças em dados atualizem o servidor
imediatamente. Ocasionalmente, você deseja salvar um
conjunto de mudanças e nomeá-las antes de
confirmá-las para o servidor.

Modo de Área de
Trabalho Pessoal

Ambiente
de
Simulação

Desativado

Ativado

Quando você tiver writeback direto e ambientes de simulações nomeados, a barra
de ferramentas será iniciada com os botões Confirmar e Redefinir Dados
esmaecidos, o botão Ambientes de Simulações disponível e a área da lista de
ambientes de simulações exibida [Base]:

O botão Ambiente de Simulação indica que é possível criar e excluir ambientes de
simulações. O botão Confirmar está esmaecido, mas está presente, porque ainda
não há nada a ser confirmado. Se você fez uma mudança em dados e decidiu
salvá-la em um ambiente de simulação nomeado, Confirmar e Reconfigurar Dados
ficarão disponíveis. A coloração de células seria alterada apenas se você tivesse
nomeado um ambiente de simulação. Até que nomeie um ambiente de simulação,
você está operando na base.
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Se Fila de Tarefas estiver ativado, o envio do ambiente de simulação para o
servidor estará sujeito ao processamento de fila antes da confirmação das
mudanças em dados.

Usando uma Área de Trabalho Pessoal e Ambientes de
Simulações Nomeados
A Área de Trabalho Pessoal fornece uma área de trabalho particular em que os
usuários podem avaliar as mudanças antes de confirmá-las para a base. Quando os
dados forem confirmados, eles serão mesclados com a base e ficarão disponíveis
para outros usuários.
O uso de uma Área de Trabalho Pessoal geralmente oferece uma melhoria no
desempenho sobre o modo de Write-back Direto, pois os usuários podem avaliar
suas mudanças em dados antes de fazerem uma Confirmação, por isso, geralmente
há menos processamentos do servidor. Quando a Fila de Tarefas estiver ativado,
sua Área de Trabalho Pessoal estará sujeita a processamento na fila antes de as
mudanças confirmadas serem mescladas com a base.
Na Área de Trabalho Pessoal, inicia-se com os dados base. Conforme você faz
mudanças na entrada de dados, o conteúdo que é alterado, incluindo células
dependentes, tais como, consolidações ou valores gerados por regras, muda a cor
para azul para lembrá-lo de que estas mudanças ainda não foram mescladas com o
modelo base. Quando Confirmar a Área de Trabalho Pessoal e o processamento
estiver concluído, a cor será alterada de volta para preto e você estará trabalhando
novamente na Base. Consulte Entendendo a Coloração de Células para Valores dos
Dados Alterados.
Quando tiver a Área de Trabalho Pessoal concedida e a capacidade para nomear
ambientes de simulações também concedida, o ponto de início para dados do
ambiente de simulação será identificado na barra de ferramentas como [Padrão].
Você possui acesso aos botões Confirmar e Reconfigurar Dados ao trabalhar na
Área de Trabalho Pessoal.

Você deseja

Modo de Área
de Trabalho
Pessoal

Ativado
Trabalhar sempre em uma área particular e decidir
quando confirmar suas mudanças no servidor
manualmente. Ocasionalmente, você deverá salvar um
conjunto de mudanças e nomeá-las, por exemplo,
como "Melhor Caso" antes de confirmá-las no
servidor.

Ambiente de
Simulação
Ativado

Quando possuir a Área de Trabalho Pessoal e os ambientes de simulação
nomeados, a barra de ferramentas incluirá os botões Confirmar, Reconfigurar
Dados e Ambiente de simulação e o ponto de início do ambiente de simulação será
chamado [Padrão]:
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Você possui os botões Confirmar e Redefinir Dados porque está trabalhando em
uma Área de Trabalho Pessoal. O ambiente de simulação [Padrão] é a maneira de
identificar o ambiente de simulação inicial até que um ambiente de simulação seja
nomeado.

Área de Trabalho Pessoal sem Ambientes de Simulações
Nomeados
Se você tiver acesso a uma Área de Trabalho Pessoal mas não tiver a capacidade
para nomear um ambiente de simulação, não verá os botões Criar e Excluir
Ambiente de Simulação e não haverá nenhuma área para listar ambientes de
simulações, já que está sempre trabalhando na mesma (e única) Área de Trabalho
Pessoal.

Você deseja
Trabalhar sempre em uma área particular e decidir
quando confirmar suas mudanças no servidor
manualmente. Você não deseja permitir a nomeação
de vários ambientes de simulações.

Modo de Área
de Trabalho
Pessoal

Ambiente de
Simulação

Ativado

Desativado

Quando você possuir uma Área de Trabalho Pessoal mas não possuir a capacidade
para criar ambientes de simulação nomeados, a barra de ferramentas oferecerá
Confirmar e Reconfigurar Dados mas nenhuma área de listagem de ambiente de
simulação:

Como você sempre trabalha na mesma Área de Trabalho Pessoal, não há nomes de
ambiente de simulação a serem listados, mas você tem acesso a Confirmar e
Reconfigurar Dados.

Writeback Direto sem Ambientes de Simulações
Este é o modo de writeback direto clássico do IBM Cognos Xcelerator. Neste modo
você não tem acesso a ambientes de simulação nomeados ou a uma Área de
Trabalho Pessoal. Você não tem acesso aos botões Confirmar ou Reconfigurar
Dados, nem a capacidade para usar a Fila de Tarefas. As mudanças em dados não
são identificadas por mudanças de cores nesta opção. As mudanças em dados
nesse modo atualizam o servidor imediatamente.
Para usar o write-back direto em toda a instalação, é possível usar a configuração
DisableSandboxing=T no arquivo de configuração do servidor. Quando a criação
de ambiente de simulação estiver desativada no servidor com esta definição de
configuração, as Designações de Recursos serão ignoradas.

Você deseja
Que suas mudanças entrem em vigor
imediatamente no servidor. Todas as mudanças
ficam disponíveis imediatamente para outros
usuários.

Modo de Área de
Trabalho Pessoal

Ambiente de
Simulação

Desativado

Desativado
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Neste caso, a barra de ferramentas não possui nenhum dos botões do ambiente de
simulação, Confirmar ou Reconfigurar Dados:

Você não tem acesso a nenhum tipo de ambiente de simulação. A única maneira de
recuperar mudanças em dados neste modo é usar Desfazer/Refazer.

Usando uma Área de Trabalho Pessoal ou Ambientes de Simulações
É útil entender como o IBM Cognos Xcelerator implementa o conceito de ambiente
de simulação. Esta seção descreve os ambientes de simulação e as Área de
Trabalho Pessoais em detalhes.
O recurso de ambiente de simulação permite criar sua própria área de trabalho
pessoal ou ambiente de simulação nos quais é possível inserir e armazenar as
mudanças em valores de dados separadas dos dados base. Um ambiente de
simulação não é uma cópia dos dados base, mas uma sobreposição ou camada
separada de seus próprios valores dos dados, inseridos na parte superior dos
dados base. Esta distinção oferece uma melhoria no desempenho significativa e é
importante entender conforme você faz mudanças em seus dados.
v Dados base são os dados que todos os usuários podem acessar. Quaisquer
edições feitas nos dados base serão submetidas ao write-back direto para o
banco de dados.
v

Dados do ambiente de simulação são sua própria área de trabalho pessoal na qual
você pode editar os valores dos dados quantas vezes desejar e manter os dados
alterados separados dos dados base. Os Ambientes de Simulações e Áreas de
Trabalho Pessoais são particulares para cada usuário e não podem ser vistos por
outros usuários. Seus valores dos dados podem ser visualizados por outros
apenas quando você enviá-los de volta para os dados base. Uma Área de
Trabalho Pessoal é um ambiente de simulação especial, padrão, que não tem
nome e sempre está onde você trabalha, se esse recurso estiver ativado.

Os ambientes de simulação não são armazenados no cliente. Eles consistem em
uma área separada e particular do servidor. Ao trabalhar em um ambiente de
simulação, pense nos dados do modelo base fluindo pelo ambiente de simulação.
Quando é feita uma mudança em dados no ambiente de simulação, é como se o
valor dos dados do modelo base estivessem temporariamente bloqueados pelo
valor inserido no ambiente de simulação. Para que o modelo base assuma os
valores no ambiente de simulação, você deve Confirmar o ambiente de simulação.
Quando os valores de dados do ambiente de simulação estiverem confirmados,
serão mesclados com a base para que os valores alterados sejam atualizados e
tornem-se os valores base.
Os recursos dos Ambientes de Simulação e Áreas de Trabalho Pessoais incluem:
v Mudanças em dados particulares.
Ambientes de Simulação e Áreas de Trabalho Pessoais permitem tentar
mudanças diferentes nos dados antes de tornar essas mudanças públicas para
outros usuários e antes de confirmá-las nos dados base.
v Coloração de Célula.
As mudanças em valores de células em um ambiente de simulação ou Área de
Trabalho Pessoal são identificadas por uma mudança nas cores do conteúdo da
célula. As células mudam de cor para lembrá-lo de que a mudança ainda não foi
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v

v

v

v

mesclada com os dados base. Quando os dados forem confirmados e o
processamento tiver sido concluído, a coloração de células voltará a ser preta.
A coloração de células também é aplicada a quaisquer células dependentes,
como células consolidadas ou calculadas por regras, que são afetadas por suas
edições. Para obter detalhes, consulte “Entendendo a Coloração de Células para
Valores dos Dados Alterados” na página 70.
Enfileiramento.
Os envios de Ambiente de Simulação e Área de Trabalho Pessoal podem ser
processados usando o Enfileiramento de Tarefas para que as tarefas aguardando
por recursos não suspendam tarefas que podem ser processadas imediatamente.
A Fila de Tarefas também permite cancelar um envio. Consulte Cancelando uma
Tarefa na Fila.
Confirmação Manual.
Ao trabalhar em um ambiente de simulação ou Área de Trabalho Pessoal, o
botão Confirmar fica disponível para que você possa decidir quando confirmar
mudanças na base. Ao confirmar os dados, suas mudanças ficam disponíveis
para outros usuários.
Reconfigurar Dados.
Em um ambiente de simulação ou Área de Trabalho Pessoal, o botão
Reconfigurar Dados fica disponível e permite retornar ao status de seu ambiente
de simulação desde a última vez que ele foi confirmado.
Os ambientes de simulação nomeados permitem criar "Cenários on-the-fly,
what-if."
Dependendo das suas definições de configuração, é possível nomear diversos
ambientes de simulação, como "Melhor Caso" ou "Pior Caso" e então, comparar
o impacto das suas edições, alternando entre eles.

Lembre-se: O administrador pode ter desativado ambientes de simulação para o
seu ambiente ou ter alterado o modo writeback para o seu grupo de usuários.
Para trabalhar em um ambiente de simulação, primeiro você deve abrir uma
visualização e, em seguida, criar um novo ambiente de simulação ou selecionar um
ambiente de simulação existente. Ao trabalhar em um ambiente de simulação, o
ambiente de simulação selecionado é aplicável às demais visualizações em sua
sessão do usuário atual.

Valores dos Dados para Células Folha e Consolidadas em um
Ambiente de Simulação
Os valores dos dados para células folha e consolidadas em um ambiente de
simulação são calculados.
v Os valores de células folha em um ambiente de simulação são uma combinação
dos valores nas células base e de ambiente de simulação. Os valores inseridos
pelo usuário nas células folha do ambiente de simulação substituem os valores
na base. Qualquer célula folha que não foi alterada em um ambiente de
simulação ainda mostra os dados base.
v As células consolidadas em um ambiente de simulação contêm valores que são a
soma das células folha exibidas no ambiente de simulação.
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Redefinindo Valores dos Dados em um Ambiente de
Simulação ou Área de Trabalho Pessoal
Reconfigurar uma Área de Trabalho Pessoal ou Ambiente de Simulação limpa
todos os valores dos dados alterados que foram inseridos até esse ponto e
reconfigura todos os valores dos dados de volta para os valores atuais nos dados
base.

Procedimento
Dependendo do componente Xcelerator que está sendo usado:
v No CXL Web e Server Explorer / Architect, clique na lista de Ambiente de
Simulação e selecione Reconfigurar Ambiente de Simulação.
v No Xcelerator, clique no botão Reconfigurar Ambiente de Simulação
barra de ferramentas do Ambiente de Simulação.

na

Resultados
Todos os valores dos dados no ambiente de simulação são definidos para os
valores atuais nos dados base. Qualquer coloração de célula é limpa e redefinida
para a cor preta.

Entendendo a Coloração de Células para Valores dos Dados
Alterados
Ao inserir um novo valor em uma Área de Trabalho Pessoal ou Ambiente de
Simulação, um indicador visual é aplicado à célula para lembrá-lo de que o novo
valor é diferente dos valores base. A cor dos dados é alterada de preto para azul
ou verde, ou a aparência da célula é alterada, dependendo do componente
Xcelerator que está sendo usado. Quaisquer células dependentes, como células
consolidadas ou calculadas por regras, também terão sua aparência alterada se
suas edições fizerem com que sejam recalculadas.
A tabela a seguir resume a coloração da célula que é aplicada nas diferentes
interfaces com o usuário do Xcelerator ao inserir novos valores de dados em um
ambiente de simulação ou uma Área de Trabalho Pessoal.
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Modo de Writeback

Cor da Célula

Componente
Xcelerator

Preto

Xcelerator /
Microsoft Excel
Server Explorer

Azul

Direto

Área de Trabalho
Pessoal ou Ambiente
de Simulação

Ao inserir um novo
valor, não há
mudança de cor.
Todos os valores são
exibidos em preto.

Dados da Área de
Trabalho Pessoal ou
do Ambiente de
Simulação
confirmados.

Nenhum

Dados de entrada
recentes.
Células editadas,
células dependentes
ou consolidadas,
células recalculadas

O canto inferior
esquerdo da célula é
exibido em azul

Xcelerator /

Verde

CXL Web

Nenhum

Microsoft Excel

Dados de entrada
recentes.
Células editadas,
células dependentes
ou consolidadas,
células recalculadas

Novos valores

Novos valores

Cubeviewer e
Planilhas da Web

Confirmando Dados Alterados de uma Área de Trabalho
Pessoal ou Ambiente de Simulação para a Base
O comando ou botão Confirmar mescla todos os valores dos dados alterados em
sua Área de Trabalho Pessoal ou Ambiente de Simulação com os dados base. Não
é possível usar o comando desfazer para desfazer uma ação confirmar.
Nota: Quando você tiver vários ambientes de simulações e confirmar um deles na
base, os novos valores base serão automaticamente aplicados a todas as células
inalteradas nos outros ambientes de simulações. Se você inseriu novos valores dos
dados em algum outro ambiente de simulação, esses valores dos dados
permanecerão e não mostrarão os novos valores que foram confirmados nos dados
base.
A figura a seguir mostra um exemplo de confirmação de valores do ambiente de
simulação nos dados base quando você estiver trabalhando com vários ambientes
de simulações. Nesta figura, os novos valores no Ambiente de Simulação 3 são
confirmados nos dados base e, em seguida, os novos valores base são aplicados a
todas as células inalteradas nos outros ambientes de simulações. A figura mostra
como as células do ambiente de simulação que contêm dados alterados não são
atualizadas.
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Procedimento
Dependendo do componente Xcelerator que está sendo usado:
v No CXL Web e Server Explorer / Architect, clique na lista de Ambiente de
Simulação e selecione Confirmar Ambiente de Simulação.
v No CXL Perspectives/Microsoft Excel, clique no botão Confirmar Ambiente de
Simulação

na barra de ferramentas do Ambiente de Simulação.

O Xcelerator executa as seguintes ações:
v Os valores dos dados alterados no ambiente de simulação atual são salvos nos
dados base.
v A coloração de células para quaisquer dados alterados no ambiente de simulação
atual é limpa e definida para a cor preta.
v Os novos valores dos dados base são aplicados a todas as células inalteradas nos
outros ambientes de simulações.
Quando possuir diversos ambientes de simulação, você poderá usar as opções
suspensas da barra de menus para criar, excluir e selecionar diferentes ambientes
de simulação disponíveis. Algumas interfaces oferecem um botão Excluir
Ambiente de Simulação.

Fila de Tarefas
Para aumentar a velocidade de processamento e reduzir "obstruções de tráfego" ao
efetuar writeback de dados, os envios da Área de Trabalho Pessoal e do Ambiente
de Simulação podem ser processados usando uma fila de tarefas.
Para ativar a fila de tarefas, seu administrador define o parâmetro JobQueuing=T
no arquivo de configuração do servidor. Se este parâmetro estiver definido como F
ou não estiver presente, os envios do Ambiente de Simulação ou da Área de
Trabalho Pessoal não usarão uma fila de tarefas. Em modo de Writeback Direto,
não há nenhuma fila de tarefas, independentemente desta configuração. O IBM
Cognos Express Planner Contributor não usa a fila de tarefas.
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Os benefícios do uso do enfileiramento de envios incluem:
v Melhorias no desempenho.
O uso da fila evita que dados que estão aguardando por recursos, suspendam
outras tarefas que estão prontas para o processamento.
v Trabalho simultâneo.
A fila permite que os usuários continuem trabalhando em outras tarefas
enquanto esperam a liberação de recursos em uma tarefa específica.
v Transparência de processamento.
A fila permite que os usuários monitorem o nível de atividade na fila.
v Uso eficiente dos recursos de processamento.
A fila permite que os usuários cancelem trabalhos, se necessário.
Quando a Fila de Tarefas for ativada e uma Área de Trabalho Pessoal ou um
ambiente de simulação for submetido usando o botão Confirmar ou Submeter, os
dados alterados serão inseridos na fila como uma tarefa e serão processados
somente quando os recursos necessários para concluir os cálculos especificados
pelos cubos forem disponibilizados. Se outros ambientes de simulação ou Áreas de
Trabalho Pessoais forem enviados enquanto o ambiente de simulação original
aguarda por recursos, o segundo ambiente de simulação enviado poderá
prosseguir sem aguardar que o primeiro resolva seus recursos.
será exibido na
Quando a fila de tarefas for ativada, o botão da fila de tarefas
barra de ferramentas. Este botão pode ser pressionado para exibir o conteúdo da
fila de tarefas. É possível usar proativamente os botões Fila de Tarefas e Atualizar
para ver quantas tarefas estão aguardando para serem enviadas ou para monitorar
o progresso de um determinado envio. Os administradores podem ver todos os
trabalhos que estão esperando para serem processados na fila. Os usuários sem
direitos Admin podem ver apenas seus próprios envios de ambientes de
simulações.
O progresso do enfileiramento é baseado em se os recursos estão disponíveis, mas
não na quantidade de dados que estão sendo processados. Um envio com uma
grande quantidade de dados que resolve seus recursos será processado antes de
um envio com uma pequena quantidade de dados que precisa de um recurso que
está em sua contenção.
Em muitos casos, o envio do ambiente de simulação será instantâneo. Em períodos
de altos envios simultâneos, um usuário pode exibir a fila e decidir cancelar um
trabalho. Os usuários podem cancelar apenas seus próprios trabalhos. Os
administradores podem cancelar qualquer trabalho na fila.
Quando tiver enviado uma Área de Trabalho Pessoal ou ambiente de simulação
para a fila de tarefas:
v Nos dados, as células alteradas permanecem na cor azul. Quando o ambiente de
simulação concluir o processamento, essas células voltarão a ter a cor preta.
v Se você tiver o Ambiente de Simulação ativado, poderá criar um novo ambiente
de simulação ou selecionar um existente e trabalhar normalmente, incluindo a
execução de uma leitura, gravação ou envio. Esses envios também estarão
sujeitos à fila. É possível até mesmo criar um novo ambiente de simulação com
base nos dados enfileirados e trabalhar com esses valores no novo ambiente de
simulação antes de a fila processar as transações.
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v É possível consultar livremente os dados dentro ou fora de um ambiente de
simulação ou Área de Trabalho Pessoal, mas se você tentar atualizar os dados, a
seguinte mensagem será exibida para que seja possível indicar suas intenções:
You are attempting to perform Data Entry while previously committed data
changes reside in the queue. Click Yes to remove your submission
from the Queue and continue with data entry, or click No to defer
your current data entry until the system completes processing of your
currently queued job.

– Para remover seu envio da fila e reter as mudanças em dados recém
inseridas, clique em Sim.
Ao cancelar o trabalho, a entrada de dados é anexada ao ambiente de
simulação atual para que você possa continuar trabalhando com ele e,
possivelmente, enviá-lo mais tarde.
– Para aguardar até que o processamento da tarefa atual seja concluído, clique
em Não.
Ao clicar em Não, a entrada de dados que não faz parte da tarefa será
desconsiderada e o envio continuará sem ser interrompido. Certifique-se de
que deseja perder esses dados ao clicar em Não nessa situação.

Visualizando a Fila
Clique no botão Fila de Tarefas para exibir o estado atual da fila. É possível
selecionar todas as tarefas ou tarefas individuais para tomar ação ao usar as caixas
de seleção Selecionar.
Há duas guias na Fila de Tarefas: Tarefas Ativas e Tarefas Processadas.
Antes que o processamento de uma tarefa seja concluído, ela é exibida na guia
Tarefas Ativas. Todos podem ver todas as tarefas ativas na fila, não apenas as suas
próprias. As informações disponíveis para cada tarefa incluem: uma caixa de
seleção de seleção, a posição relativa na fila (Não.); o usuário que submeteu a
tarefa (ID do Cliente); a data e hora do envio (Horário do Envio); o período de
tempo que a tarefa ficou na fila (Duração) e o status atual (Pendente, por exemplo).
Quando uma tarefa está Pendente, é possível clicar no botão Cancelar tarefa para
cancelá-la.
Quando o processamento da tarefa for concluído, a guia Processadas será
preenchida com as informações da tarefa, incluindo o tempo de Conclusão se a
tarefa foi concluída ou cancelada. Um usuário pode ver apenas suas próprias
tarefas processadas.
Use o botão Atualizar Fila para atualizar a listagem de envio de tarefas, se
necessário.
Também é possível usar Recalcular e Atualizar e observar a coloração das células
azuis ser alterada para preta no ambiente de simulação para indicar que os dados
foram gravados no servidor.

Cancelando uma Tarefa na Fila
Use as caixas de seleção Seleção para indicar quais envios de tarefa serão
cancelados. É possível selecionar tarefas individuais ao selecionar suas caixa de
seleção individuais ou clicar na caixa de seleção Selecionar Todos para selecionar
todas as tarefas mostradas simultaneamente na guia Ativas. Clique no botão
Cancelar tarefa após ter selecionado as tarefas a serem removidas da fila.
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Capítulo 7. Administrando o IBM Cognos CXL Web
É possível configurar o IBM Cognos Express Xcelerator para que funcione na Web.

Visão Geral do IBM Cognos CXL Web
O IBM Cognos Xcelerator (CXL) Web estende o poder analítico do Xcelerator,
permitindo que as seguintes tarefas sejam concluídas em um navegador da Web:
v Analisar dados do cubo
v Manipular relatórios formatados do Excel
v Fazer drill nos dados, torná-los dinâmicos, selecioná-los e filtrá-los
v Construir gráficos
v Executar algumas tarefas de administração do servidor

Administrando o ICAS Server a partir do IBM Cognos CXL Web
As opções disponíveis no nó de Administração na área de janela de Navegação do
IBM Cognos CXL Web variam de acordo com o grupo do Xcelerator ao qual você
pertence.
Se você for um membro do grupo de Administradores em um servidor ICAS, o nó
de Administração exibirá as seguintes opções.
ícone

Opção
Administração

Processos
Revise e execute processos no servidor ICAS.
Tarefas de Organização de Processos
Revise e execute tarefas no servidor ICAS.
Propriedades do Cliente
Revise e configure propriedades para as máquinas do cliente.
Propriedades do Cubo
Revise e configure as propriedades dos cubos.
Propriedades da Dimensão
Revise e configure as propriedades para as dimensões.
Alterar Senha
Altere sua senha de administrador do Xcelerator.
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Se você for membro de qualquer outro grupo de usuários, o nó de Administração
exibirá a opção Alterar Senha. As opções Processos e Tarefas de Organização de
Processos também podem estar disponíveis, dependendo de seus privilégios de
segurança para processos e tarefas de organização de processos no servidor. Se
você tiver o privilégio Read para quaisquer processos no servidor, a opção
Processos estará disponível. De forma semelhante, se você tiver o privilégio Read
para quaisquer tarefas de organização de processos no servidor, a opção Tarefas de
Organização de Processos estará disponível.

Procedimento
1. Efetue login no IBM Cognos CXL Web como administrador do Xcelerator.
2. Clique em Administração na área de janela de Navegação à esquerda.
3. Clique na opção referente à tarefa administrativa que você deseja executar.
Cada tarefa administrativa é descrita abaixo.

Administrando Processos
É possível administrar processos no servidor ICAS.

Procedimento
1. Na área de janela de Administração, clique em Processos.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma lista de processos estabelecidos no servidor
ICAS.
2. Para exibir os processos de controle, selecione a caixa de seleção Exibir
Processos de Controle. Para ocultar os processos de controle, limpe a caixa de
seleção Exibir Processos de Controle.
3. Clique em um processo para selecioná-lo.
O IBM Cognos CXL Web exibe duas caixas ao lado da lista de processos. Todos
os valores nestas caixas são somente leitura; eles permitem revisar seu processo,
mas não alterar atributos ou parâmetros.
v

Atributos de Processo - Na parte superior direita da página Processos, o
Xcelerator exibe os atributos de processo para o processo selecionado.
Amostra de Atributos de Processo:

Plan_load_budget_odbc
Tipo de Origem de Dados

Open Database Connectivity

Proprietário de Segurança
Status de Segurança

DISPONÍVEL

Legível

Verdadeiro

Gravável

Falso

Criptografado

Falso

v

Parâmetros de Processo - Na parte inferior direita da página Processos, o
Xcelerator exibe os parâmetros de processo padrão que foram estabelecidos
na guia Parâmetros do processo TurboIntegrator.
Amostra de Atributos de Processo:

Parâmetros do Processo
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Tipo

PVersion

Orçamento FY 2003

Sequência

PStartDate

Jan de 2003

Sequência
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Parâmetros do Processo

Tipo

PEndDate

Dez de 2003

Sequência

Nota: Se seu processo não usar parâmetros, a caixa Parâmetros de Processo não
aparecerá.
4. Para alterar os atributos de processo, use o Xcelerator Server Explorer. Para
obter detalhes, consulte o IBM Cognos Express Xcelerator User Guide.
5. Para executar um processo, clique em um processo na lista e clique em
Executar Processo

.

Administrando Tarefas de Organização de Processos
É possível administrar tarefas no servidor ICAS.

Procedimento
1. Na área de janela de Administração, clique em Tarefas de Organização de
Processos.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma lista de tarefas de organização de processos
estabelecidos no servidor ICAS.
2. Para exibir as tarefas de organização de processos de controle, selecione a caixa
de seleção Exibir Tarefas de Organização de Processos de Controle. Para
ocultar as tarefas de organização de processos de controle, limpe a caixa de
seleção Exibir Tarefas de Organização de Processos de Controle.
3. Clique em uma tarefa de organização de processos para selecioná-la.
O IBM Cognos CXL Web exibe as seguintes informações sobre a tarefa de
organização de processos:
v Lista de processos - Lista os processos do Xcelerator que são executados
quando a tarefa de organização de processos é executada. Os processos são
executados na ordem em que aparecem na lista.
v Parâmetros Básicos da Tarefa de Organização de Processos - Indica se o
planejamento da tarefa de organização de processos está ativo, o número de
processos na tarefa de organização de processos, o último horário de início e
a frequência de execução da tarefa de organização de processos.
v Planejamento da Tarefa de Organização de Processos - Mostra os dias nos
quais a tarefa de organização de processos está planejada para ser executada
e a frequência com que a tarefa de organização de processos é executada.
v

Último Horário de Execução - Mostra o último horário de execução da
tarefa de organização de processos.
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O Xcelerator também exibe a barra de ferramentas de Administração de Tarefas
de Organização de Processos na parte superior da página.
A barra de ferramentas de Administração de Tarefas de Organização de
Processos contém os seguintes botões.
Botão
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Nome do Botão

Descrição

Salvar Tarefa de
Organização de
Processos

Salva as mudanças feitas na tarefa de
organização de processos.

Executar Tarefa de
Organização de
Processos

Executa a tarefa de organização de
processos. O IBM Cognos CXL Web
solicita os parâmetros necessários para a
tarefa de organização de processos.

Ativar

Ativar Tarefa de
Organização de
Processos

Ativa a tarefa de organização de
processos para ser executada na
programação designada.

Desativar

Desativar Tarefa de
Organização de
Processos

Desativa a tarefa de organização de
processos para que ela não seja mais
executada em uma programação. As
tarefas de organização de processos
desativadas ainda podem ser executadas
manualmente, clicando no botão
Executar Tarefa de Organização de
Processos.
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Botão

Nome do Botão

Descrição

Editar Tarefa de
Organização de
Processos

Exibe a caixa de diálogo Editor da Lista
de Processos da Tarefa de Organização
de Processos.
Use esta caixa de diálogo para modificar
e organizar a lista de processos
executados durante a execução da tarefa
de organização de processos.
Clique em Aplicar para salvar a lista de
processos.

Fechar

Fecha a caixa de diálogo Editor da Lista
de Processos da Tarefa de Organização
de Processos.

4. Para ativar uma tarefa de organização de processos para ser executada na
programação definida, selecione uma tarefa de organização de processos e
clique em Ativar.
5. Para desativar uma tarefa de organização de processos para que ela não seja
mais executada na programação, selecione a tarefa de organização de processos
e clique em Desativar.
6. Para editar uma tarefa de organização de processos, selecione uma tarefa de
organização de processos e clique em Editar Tarefa de Organização de
.
Processos
O IBM Cognos CXL Web exibe a caixa de diálogo Editor da Lista de Processos
da Tarefa de Organização de Processos.
v Use as setas para construir e organizar uma lista de processos que são
executados durante a execução da tarefa de organização de processos.
v Clique em Aplicar para salvar a lista de processos.
para salvar suas mudanças.
v Clique em Salvar
7. Para executar uma tarefa de organização de processos, selecione-a e clique em
Executar Tarefa de Organização de Processos

.

Definindo Propriedades do Cliente
É possível revisar e configurar propriedades do cliente (usuário).

Procedimento
1. Na área de janela de Administração, clique em Propriedades do Cliente.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma lista de clientes estabelecidos no servidor
ICAS.
2. Para exibir as propriedades de um cliente, clique em um cliente na lista.
O IBM Cognos CXL Web exibe os valores de propriedades desse cliente.
Todas menos as propriedades Número Máximo de Conexões e Expiração de
Senha são somente leitura.
3. Para configurar o número máximo de conexões que podem ser estabelecidas no
servidor ICAS pelo cliente selecionado, destaque o valor Número Máximo de
Conexões e insira um novo número.
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4. Para definir o número de dias que a senha de clientes permanece válida, realce
o valor Expiração de Senha e insira um novo número.
Um valor Expiração de Senha de 0 significa que a senha não expira.
5. Clique em Salvar

para salvar as mudanças de propriedade do cliente.

Definindo Propriedades do Cubo
É possível revisar e definir propriedades do cubo.

Procedimento
1. Na área de janela de Administração, clique em Propriedades do Cubo.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma lista de cubos disponíveis no servidor
ICAS.
2. Para incluir cubos de controle na lista, selecione a caixa de seleção Exibir
Cubos de Controle. Para excluir cubos de controle da lista, limpe a caixa de
seleção Exibir Cubos de Controle.
3. Para visualizar as propriedades de um cubo, clique em um cubo na lista.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma caixa contendo propriedades e valores
correspondentes para o cubo selecionado. É possível alterar as propriedades
Carregar Sob Demanda e Criação de Log.
4. Para alterar o valor de uma propriedade do cubo, clique na seta para baixo
junto a uma propriedade e selecione um valor.
5. Clique em Salvar

para salvar suas mudanças.

Definindo Propriedades da Dimensão
É possível revisar e definir propriedades da dimensão.

Procedimento
1. Na área de janela de Administração, clique em Propriedades da Dimensão.
O IBM Cognos CXL Web exibe uma lista de dimensões no servidor ICAS.
2. Para exibir as dimensões de controle, selecione a caixa de seleção Exibir
Dimensões de Controle. Para ocultar as dimensões de controle, limpe a caixa
de seleção Exibir Dimensões de Controle.
3. Para visualizar as propriedades de uma dimensão, clique em uma dimensão na
lista.
O IBM Cognos CXL Web exibe as propriedades e os valores associados da
dimensão. É possível alterar vários valores de propriedades da dimensão.
4. Para alterar um valor da propriedade para uma dimensão, clique na seta para
baixo junto a uma propriedade e selecione um novo valor.
5. Clique em Salvar

para salvar suas mudanças.

Alterando sua Senha
Os usuários podem alterar suas próprias senhas do IBM Cognos CXL Web.

Procedimento
1. Clique no nó de Administração na área de janela de Navegação à esquerda.
2. Clique em Alterar Senha.
A página Alterar Senha de Usuário se abre.
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3.
4.
5.
6.

Insira sua senha atual na caixa Inserir Senha Atual.
Insira usa nova senha na caixa Inserir Nova Senha.
Insira sua nova senha uma segunda vez na caixa Verificar Nova Senha.
Clique em Salvar Mudanças para salvar sua nova senha.

Configurando uma Página Inicial Customizada do IBM Cognos CXL
Web
É possível configurar uma página inicial customizada do IBM Cognos CXL Web
para exibir uma Planilha da Web, uma visualização do cubo ou um Localizador
Uniforme de Recursos depois que os usuários efetuam login com sucesso no IBM
Cognos CXL Web. Esta página inicial pode oferecer aos usuários um ponto de
início para acessar e trabalhar com dados do Xcelerator.
Uma página inicial pode ser configurada globalmente para todos os usuários do
IBM Cognos CXL Web ou designada individualmente para diferentes usuários ou
conjuntos de usuários. Por exemplo, se você configurar a opção de página inicial
para exibir um arquivo HTML ou outro tipo de página da Web, poderá fornecer
aos usuários instruções, tarefas, links ou qualquer outro conteúdo que possa ser
exibido em uma página da Web.
Se uma página inicial estiver configurada, ela será exibida na primeira guia no IBM
Cognos CXL Web e não poderá ser fechada pelos usuários. Quando configurado,
um link de Início é exibido na área de cabeçalho do IBM Cognos CXL Web,
permitindo que os usuários retornem facilmente para a página inicial.
Uma página inicial do IBM Cognos CXL Web pode ser configurada em uma das
duas seguintes maneiras:
v Página inicial diferente para usuários diferentes do IBM Cognos CXL Web Use o diálogo Configurações do Cliente no Xcelerator Architect e Server
Explorer para configurar uma página inicial de inicialização para clientes
diferentes (usuários) do IBM Cognos CXL Web.
v Página inicial global para todos os usuários do IBM Cognos CXL Web - Use o
parâmetro HomePageObject no arquivo web.config para configurar uma página
inicial que seja aplicada globalmente a todos os usuários do IBM Cognos CXL
Web.
Nota: Qualquer designação de página inicial feita com o diálogo Configurações do
Cliente pode substituir a configuração global no web.config, se você configurar
AllowOverwrite=true no parâmetro HomePageObject do arquivo web.config.

Configurando Diferentes Páginas Iniciais para Usuários
Individuais
O diálogo Configurações do Cliente, no Architect e no Server Explorer, configura
uma página inicial de inicialização para clientes diferentes (usuários) do IBM
Cognos CXL Web.
Por exemplo, é possível designar uma página inicial para usuários do IBM Cognos
CXL Web no departamento de Vendas e outra página inicial para usuários do
departamento de Finanças.
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Nota: É possível usar o diálogo Configurações do Cliente para designar as
páginas iniciais para usuários específicos, substituindo a configuração global de
página inicial para o parâmetro HomePageObject no arquivo web.config.

Procedimento
1. No Architect ou Server Explorer, clique com o botão direito do mouse no
servidor e selecione Segurança, Clientes/Grupos.
O diálogo Clientes/Grupos se abre.
2. Clique em Configurações.
O diálogo Configurações do Cliente se abre.
3. Selecione o cliente da lista Cliente Atual ao qual a configuração de página
inicial será aplicada.
4. Insira uma planilha da Web, visualização do cubo ou Localizador Uniforme de
Recursos para a página inicial, da seguinte forma:
v Para exibir um Localizador Uniforme de Recursos, digite o endereço do
Localizador Uniforme de Recursos, incluindo o protocolo http://, na caixa
Página Inicial. É possível inserir um Localizador Uniforme de Recursos para
um Web site ou um arquivo individual.
v Para selecionar uma planilha da Web ou visualização do cubo como a página
inicial, clique em Navegar. O diálogo Selecionar uma Página Inicial do IBM
Cognos CXL Web é aberto onde for possível selecionar uma referência para
uma planilha da Web ou uma visualização de cubo na árvore de Aplicativos.
Depois de selecionar uma referência de planilha da Web ou de visualização do
cubo, clique em OK para retornar ao diálogo Configurações do Cliente.
5. Selecione as configurações que controlam a aparência da área de janela de
Navegação.
Nota: As configurações da área de janela de Navegação definidas aqui serão
aplicáveis apenas se o parâmetro correspondente no arquivo web.config estiver
configurado como AllowOverwrite=true. Para obter detalhes, consulte
“Definindo Configurações de Inicialização e Aparência do IBM Cognos CXL
Web” na página 95.
As configurações disponíveis para controlar a aparência da área de janela de
Navegação incluem:
v Incluir a Área de Janela de Navegação - Determina se a área de janela de
Navegação será exibida ou não quando o cliente selecionado efetuar login no
IBM Cognos CXL Web.
Abrir Área de Janela no Login - Configura a área de janela de Navegação
para ser exibida no modo expandido quando o cliente selecionado efetuar
login no IBM Cognos CXL Web.
v Fechar Área de Janela no Login - Configura a área de janela de Navegação
para ser exibida em seu modo minimizado quando o cliente selecionado
efetuar login no IBM Cognos CXL Web.
v

Salvar Configurações da Área de Janela de Navegação do Cliente Determina se as configurações pessoais da área de janela de Navegação serão
salvas quando o cliente efetuar logout do IBM Cognos CXL Web.
6. Selecione uma das opções da lista Aplicar a para configurar qual cliente ou
clientes poderão visualizar a página inicial.
v

v

82

Cliente Atual - Aplica a configuração da página inicial apenas ao cliente
selecionado na Lista de Clientes atual.
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v

Clientes Selecionados - Ativa o botão Selecionar para que seja possível abrir
o Editor de Subconjunto para selecionar uma coleção de clientes que usarão a
mesma configuração de página inicial.

Todos os Clientes - Aplica a mesma configuração da página inicial a todos
os clientes do Xcelerator.
Se você escolher Clientes Selecionados e, em seguida, clicar em Selecionar, o
Editor de Subconjunto será aberto para que seja possível selecionar um
subconjunto de clientes do Xcelerator que possam usar a página inicial.
Use o Editor de Subconjunto para selecionar um subconjunto de clientes e, em
seguida, clique em OK para retornar ao diálogo Configurações do Cliente. O
número de clientes selecionados no Editor de Subconjunto é resumido no
diálogo Configurações do Cliente.
7. Clique em Aplicar Configurações para configurar a página inicial para o
cliente ou clientes selecionados na lista Aplicar a.
8. Repita as etapas 4, 5, 6 e 7 para configurar uma página inicial para um
conjunto diferente de clientes do Xcelerator.
v

9. Clique em OK para fechar o diálogo Configurações do Cliente.
Agora você configurou uma página inicial para o IBM Cognos CXL Web. Os
clientes selecionados do IBM Cognos CXL Web verão a página inicial designada
na próxima vez que efetuarem login com sucesso no IBM Cognos CXL Web.

Configurando uma Página Inicial Global para Todos os
Usuários
O parâmetro HomePageObject, no arquivos web.config, permite que uma página
inicial global seja exibida para todos os usuários do IBM Cognos CXL Web.
Nota: É possível substituir o parâmetro global HomePageObject usando o diálogo
Configurações do Cliente para designar páginas iniciais diferentes para clientes
Xcelerator individuais. Para obter detalhes, consulte “Configurando Diferentes
Páginas Iniciais para Usuários Individuais” na página 81
O parâmetro HomePageObject funciona para três tipos de objetos:
v Cubeviewer
v Planilha da Web
v URL
O objeto página inicial é exibido após o login bem-sucedido do usuário no IBM
Cognos CXL Web.

Usando o Parâmetro HomePageObject
Como usar o parâmetro HomePageObject.
O parâmetro HomePageObject usa o seguinte formato:
<add key="HomePageObject" value="ObjectPath ;Type= ObjectType ;Description=
ObjectTitle ; AllowOverwrite =true" />
em que:
v ObjectPath é o caminho para o objeto planilha da Web, visualização do cubo ou
Localizador Uniforme de Recursos que você deseja abrir. O formato exato do
caminho depende do tipo de objeto.
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ObjectType é a palavra-chave para o objeto que você deseja abrir; planilha da
Web, cubeviewer ou Localizador Uniforme de Recursos.
v ObjectTitle é um título curto designado ao objeto exibido na barra de título do
navegador da Web e na guia da página inicial no IBM Cognos CXL Web.
v AllowOverwrite pode ser definido como um valor true ou false, da seguinte
forma:

v

Se AllowOverwrite=true for configurado, o parâmetro HomePageObject poderá ser
substituído ao configurar uma página inicial diferente para clientes específicos
usando o diálogo Configurações do Cliente no Architect e no Server Explorer.
Se AllowOverwrite=false for configurado, o parâmetro HomePageObject será
aplicado globalmente a todos os usuários do Xcelerator e não poderá ser
configurado individualmente com o diálogo Configurações do Cliente no Architect
e Server Explorer.
As seções a seguir descrevem como usar o parâmetro HomePageObject para
planilhas da Web, visualizações do cubo e Localizadores Uniformes de Recursos.

Configurando uma Página Inicial Global do IBM Cognos CXL
Web para uma Visualização do Cubo
Use o seguinte formato para configurar uma visualização do cubo como a página
inicial do IBM Cognos CXL Web.
value=CubeName$$ViewName$$Status

em que os argumentos a seguir são separados por caracteres $$:
v CubeName é o nome do cubo ao qual a visualização pertence.
v ViewName é o nome da visualização do cubo a ser exibida.
v Status é o status público ou particular da visualização do cubo.
Nota: Você deve incluir um valor de PUBLIC ou PRIVATE para identificar
corretamente a visualização do cubo específica que deseja abrir.
Por exemplo, para abrir uma visualização pública chamada Preço a partir de
SalesCube:
&ltadd key="HomePageObject" value="SalesCube$$Price$$Public;Type=cubeviewer;
Description=MyStartCube;AllowOverwrite=true"
/>

Configurando uma Página Inicial Global do IBM Cognos CXL
Web para uma Planilha da Web
É possível designar uma planilha da Web como a página inicial do IBM Cognos
CXL Web, dependendo de como o arquivo do Excel foi incluído no Xcelerator.
Abrindo uma Planilha da Web que Referencia um Arquivo do Excel Fora do
Xcelerator:
É possível abrir uma planilha da Web que referencia um arquivo do Excel.
Procedimento
Use o formato:
value="WebsheetPath
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em que WebsheetPath é o local e nome do arquivo do Excel. Este pode ser um
caminho para um arquivo local, ou um caminho UNC para um arquivo localizado
em uma rede.
Por exemplo, para definir um caminho de rede UNC para a planilha da Web:
value=//MySystem/Samples/classic_slice.xls

Resultados
O parâmetro HomePageObject completo é semelhante ao seguinte:
<add key="HomePageObject" value="//MySystem/Samples/classic_slice.xls;Type=websheet;
Description=MyWebsheet;AllowOverwrite=true"/>

Abrindo um Objeto da Planilha da Web que foi Transferido por Upload para o
Servidor ICAS:
É possível abrir um objeto da planilha da Web que foi transferido por upload.
Procedimento
1. No Server Explorer, use a área de janela Propriedades para localizar o nome
designado pelo Xcelerator para o arquivo do Excel transferido por upload.
2. Defina o parâmetro de valor usando o seguinte formato:
value="TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Xcelerator_Filename

em que:
v ServerName é o nome do servidor ICAS no qual o arquivo do Excel está
localizado.
v Xcelerator_location é o nome que o Xcelerator designou ao arquivo do Excel
transferido por upload.
Por exemplo:
value="TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

A linha do parâmetro completo HomePageObject é semelhante à seguinte:
<add key="HomePageObject" value="TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Report_2006.xls_20070123212746.xls;Type=websheet;Description=My
Uploaded Websheet;AllowOverwrite=true" />

Configurando uma Página Inicial Global do IBM Cognos CXL
Web com um Localizador Uniforme de Recursos
É possível configurar o parâmetro HomePageObject como um Localizador
Uniforme de Recursos.
Use este formato:
value="URL_Path

Em que URL_Path pode apontar para um Web site ou um arquivo de página da
Web individual.
Por exemplo:
v Para definir a página inicial para um Localizador Uniforme de Recursos que
aponte para um arquivo:
<addkey="HomePageObject" value="homepage.html;Type=URL;
Description=MyStart Page;AllowOverwrite=true"
/>
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v Para definir a página inicial para um Localizador Uniforme de Recursos que
aponte para um Web site:
<addkey="HomePageObject" value="http://www.yahoo.com;Type=URL;
Description=Yahoo;AllowOverwrite=true"/>

Modificando Parâmetros de Configuração do IBM Cognos CXL Web
O arquivo de administração Web.config é um arquivo XML que reside no diretório
virtual do IBM Cognos CXL Web.
Os parâmetros deste arquivo controlam os recursos a seguir do IBM Cognos CXL
Web.
v Nó de visualizações
v Nó de administração
v Tempo limite da sessão da Web
v Tamanho de página do Cube Viewer
v Número de planilhas a serem exportadas de um Cube Viewer
v Configurações de inicialização e aparência do IBM Cognos CXL Web
A seguir estão os parâmetros mais comuns do IBM Cognos CXL Web no arquivo
Web.config que podem ser alterados.
v
v

MainTitleHeight - Configura a altura da barra de título principal.
DisplayCustomToolbar - Configure para Y ou N para exibir ou ocultar a barra
de ferramentas do Xcelerator Workflow.

v

CustomToolbarURL - Estabelece um arquivo aspx de destino no diretório
virtual do IBM Cognos CXL Web. O arquivo aspx define uma barra de
ferramentas customizada. Por exemplo, o arquivo TM1WebPlanManToolbar.aspx
define a barra de ferramentas do Xcelerator Workflow.
Nota: No IBM Cognos CXL Web 9.x, TM1WebPlanManToolbar.aspx é a única
barra de ferramentas customizada que o Xcelerator suporta.

CustomToolbarHeight - Configura a altura da barra de ferramentas do
Xcelerator Workflow.
v NavTreeDisplayServerView - Oculta ou exibe o nó Visualização do Servidor
na árvore de Navegação.

v

NavTreeDisplayAdministration - Oculta ou exibe o nó de Administração na
árvore de Navegação.
v SmartAxisEnabled - Configurado como true por padrão. Este parâmetro,
definido como false, desativa nossa mais nova calculadora automática de escala
(e intervalo) smartaxis e retorna para o modo legado.
v

Editando o Arquivo Web.Config
É possível editar o arquivo Web.config.
O arquivo web.cofig é um arquivo xml e deve ser aberto apenas com um editor do
tipo XML. Abri-lo usando um editor de texto comum como o Microsoft Wordpad
pode resultar na inclusão de caracteres incorretos que podem corromper o arquivo.

Procedimento
1. Efetue logout do IBM Cognos CXL Web.
2. Abra o Painel de Controle do Windows .
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3. Clique em Ferramentas Administrativas, Internet Information Services.
A janela Internet Information Services se abre.
4. Na área de janela de Navegação à esquerda, expanda suas pastas do
computador local. Localize e selecione o diretório virtual do IBM Cognos CXL
Web.
5. Localize o arquivo Web.config na área de janela de Conteúdo, clique com o
botão direito do mouse no arquivo e clique em Abrir.
Nota: O arquivo web.cofig é um arquivo xml e deve ser aberto apenas com um
editor do tipo XML. Abri-lo usando um editor de texto regular como Microsoft
Word Pad pode fazer com que sejam incluídos caracteres incorretos que podem
corromper o arquivo.
6. Edite os parâmetros e salve suas mudanças.
Nota: Se o Web.config estiver configurado como somente leitura no disco
rígido, o IBM Cognos CXLWeb solicitará a substituição do arquivo. Clique em
Sim para confirmar a sobrescrição do arquivo.
7. Efetue login no IBM Cognos CXL Web para ver o resultado das edições.

Configurando os Parâmetros do Xcelerator Workflow
É possível modificar a aparência da barra de ferramentas do Fluxo de Trabalho do
Xcelerator no IBM Cognos CXL Web.
Use os seguintes parâmetros em Web.config.
Configuração Padrão/
Parâmetro

Descrição

DisplayCustomToolbar

N
Exibe ou oculta a barra de ferramentas do Xcelerator
Workflow. O padrão é N. Configure este valor para Y
para exibir a barra de ferramentas do Xcelerator
Workflow.

CustomToolbarUrl

TM1WebPlanManToolbar.aspx
Nome do executável da barra de ferramentas
customizada. A única barra de ferramentas suportada é
o valor-padrão mostrado aqui.

CustomToolbarHeight

28
Altura em pixels, da barra de ferramentas do Xcelerator
Workflow.

PM_ToolbarCaption

Xcelerator Workflow
Legenda de sequência na barra de ferramentas do
Xcelerator Workflow.

PM_ToolbarCaptionWidth

120
Largura da legenda de sequência na legenda da barra de
ferramentas do Xcelerator Workflow.
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Configuração Padrão/
Parâmetro

Descrição

PM_VersionCaption

Processo
Legenda para a Lista de Processos no Xcelerator
Workflow.

PM_VersionCaptionWidth

70
Largura da Legenda para a Lista de Versões na barra de
ferramentas do Xcelerator Workflow.

PM_VersionListWidth

150
Largura da Lista de Versões no Xcelerator Workflow.

PM_TaskCaption

Tarefa
Legenda para a Lista de Tarefas para a barra de
ferramentas do Xcelerator Workflow.

PM_TaskCaptionWidth

50
Largura da legenda da lista de Tarefas na barra de
ferramentas do Xcelerator Workflow.

PM_TaskListWidth

200
Largura da Lista de Tarefas na barra de ferramentas do
Xcelerator Workflow.

PM_ActionCaption

Ação
Legenda para a lista de Ações.

PM_ActionCaptionWidth

55
Largura da legenda da lista de Ações.

PM_ActionListWidth

120
Largura da lista de Ações.

PM_AllTasksCaption

O padrão é uma sequência vazia.
Legenda para a lista de Todas as Tarefas.

PM_AllTasksCaptionWidth

30
Largura da legenda da lista de Todas as Tarefas.

PM_StatusCaption

O padrão é uma sequência vazia.
Legenda para o botão Status da Versão.
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Configuração Padrão/
Parâmetro

Descrição

PM_StatusCaptionWidth

30
Largura da legenda do botão Status da Versão.

PM_CustomizeCaption

O padrão é uma sequência vazia.
Legenda para o botão Customizar.

PM_CustomizeCaptionWidth

30
Largura para a legenda do botão Customizar.

PM_LoadCaption

O padrão é uma sequência vazia.
Legenda para o botão Carregar.

PM_LoadCaptionWidth

30
Largura da legenda do botão Carregar.

Exibindo a Barra de Ferramentas Customizada
É possível exibir ou ocultar uma barra de ferramentas customizada no IBM Cognos
CXL Web modificando o parâmetro DisplayCustomToolbar em Web.config.
Nota: No Xcelerator9.x, o TM1WebPlanManToolbar.aspx é a única barra de
ferramentas customizada suportada.

Procedimento
1. Edite o arquivo Web.config no diretório virtual do IBM Cognos CXL Web.
2. Localize o parâmetro DisplayCustomToolbar, que contém um valor de N. O
valor-padrão de N oculta a barra de ferramentas customizada, conforme
mostrado abaixo:
<!--DisplayCustomToolbar: Y/N - Whether to display
custom toolbar -->
<add key="DisplayCustomToolbar" value=’N’ />

3. Para exibir a barra de ferramentas customizada, altere o valor
DisplayCustomToolbar para Y. Certifique-se de usar maiúscula.
4. Salve o arquivo Web.config.
5. Clique no botão Atualizar no navegador.
A barra de ferramentas customizada é exibida no banner na parte superior da
página do IBM Cognos CXL Web.

Exibindo o Conteúdo da Barra de Ferramentas Customizada
Se você configurar o parâmetro DisplayCustomToolbar de Web.config como Y, o
IBM Cognos CXL Web executará o código no módulo indicado pelo parâmetro
CustomToolbarURL.
Nota: A única configuração suportada para o parâmetro CustomToolbarURL é
TM1WebPlanManToolbar.aspx. Não altere esta configuração.
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<!-- CustomToolbarURL: URL to display content
for custom toolbar -->
<add key="CustomToolbarUrl" value="TM1WebPlanManToolbar.aspx"
/>

Alterando a Altura da Barra de Ferramentas Customizada
É possível alterar a altura de uma barra de ferramentas customizada.

Procedimento
1. Edite Web.config no diretório virtual do IBM Cognos CXL Web.
2. Localize o parâmetro CustomToolbarHeight, que controla a exibição do nó de
Visualização do Servidor. Anote o valor de 28 (em pixels).
<!-- CustomToolbarHeight: Height of custom toolbars
i n pixels -->
<add key="CustomToolbarHeight value="28" />

3. Altere o número de pixels para alterar a altura da barra de ferramentas
customizada.
4. Salve o arquivo Web.config.

Exibindo ou Ocultando o Nó de Visualizações na Área de
Janela de Navegação
É possível exibir ou ocultar o nó de Visualizações na área de janela de Navegação.

Procedimento
1. Edite Web.config no diretório virtual do IBM Cognos CXL Web.
2. Localize NavTreeDisplayServerView, que controla a exibição do nó de
Visualização do Servidor. O valor-padrão, Y, exibe o nó de Visualizações na
área de janela de Navegação.
<!--NavTreeDisplayServerView: Y/N - Wether to display
"Server View" node in navigation tree -->
<add key="NavTreeDisplayServerView" value="Y" />

3. Para ocultar o nó de Visualizações, altere o valor de NavTreeDisplayServerView
para N.
4. Salve Web.config.
5. Efetue login no IBM Cognos CXL Web.
Agora a área de janela de Navegação é exibida sem o nó de Exibição.

Exibindo ou Ocultando Opções de Administração na Área de
Janela de Navegação
É possível configurar o CXL Web para exibir todas ou algumas das opções no nó
de Administração na área de janela de navegação.

Sobre Esta Tarefa
O parâmetro NavTreeDisplayAdministration controla a exibição do nó de
Administração. O valor padrão desse parâmetro é Y, que exibe todas as opções de
administração no nó de Administração na área de janela de Navegação. Se você
desativar esse recurso, as opções para Processos, Propriedades do Cliente,
Propriedades do Cubo e Propriedades da Dimensão ficarão ocultas, mas a opção
Alterar Senha continuará exibida.
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Procedimento
1. Edite Web.config no diretório virtual do IBM Cognos CXL Web.
2. Localize o parâmetro NavTreeDisplayAdministration.
<!--NavTreeDisplayAdministration: Y/N - Whether to
display "Administration" node in navigation tree -->
<add key="NavTreeDisplayAdministration" value="Y"/>

3. Para ocultar todas as opções de administração, exceto a opção Alterar Senha,
altere o valor NavTreeDisplayAdministration para N.
<add key="NavTreeDisplayAdministration" value="N"/>

4. Salve Web.config.
5. Efetue login no Cognos CXL Web.
A árvore de navegação exibe agora o nó de Administração apenas com a opção
Alterar Senha.

Alterando o Tempo Limite da Sessão do IBM Cognos CXL
Web
É possível alterar o tempo limite inativo da sessão padrão.
Por padrão, o IBM Cognos CXL Web aplica um tempo limite inativo de sessão de
120 minutos. Se você efetuar login no IBM Cognos CXL Web e o IBM Cognos CXL
Web permanecer inativo por 120 minutos, seu logout será feito automaticamente.

Procedimento
1. Edite Web.config.
2. Localize o seguinte código:
<!--

SESSION STATE SETTINGS

By default ASP.NET uses cookies to identify which requests
belong to a particular session.
If cookies are not available, a session can be tracked
by adding a session identifier to the URL.
To disable cookies, set sessionState cookieless="true".
-->
<sessionState
mode="InProc"
stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes"
cookieless="false"
timeout="120"
/>

3. Altere o valor de tempo limite (em minutos).
4. Salve Web.config.
5. Efetue login no IBM Cognos CXL Web.

Tempo Limite Inesperado
Tempos limites podem ocorrer quando o Parâmetro Padrão é alterado ou quando a
precedência das configurações resulta em comportamento inesperado.
O parâmetro de tempo limite padrão no processo do trabalhador do web.config e
do Microsoft IIS é configurado em Web Session Timeout=20 min,
IdleConnectionTimeOutSeconds=120 sec e IdleTimeout=20 min.
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Os tempos limites podem ser configurados em três níveisdiferentes:
v Configurações de tempo limite do CXL Web: web.config, CXL web app
v Configurações de tempo limite do ICAS: tm1s.cfg
v As configurações do Microsoft IIS para tempo limite de processos do
trabalhador: IIS w3wp.exe + DefaultAppPool + machine.cfg
A configuração no arquivo tm1s.cfg se aplica ao nível do servidor, enquanto o
web.config se aplica para acessar o diretório virtual para CXL Web.
IdleConnectionTimeOutSeconds desconectará a sessão de CXL do usuário,
enquanto o parâmetro de tempo limite no web.config se aplica apenas a uma
conexão do usuário no Web site do CXLWeb.
A configuração no arquivo web.config tem precedência sobre o tempo limite
inativo no IIS e no machine.config. Quando o tempo limite está ausente no
web.config a configuração de machine.config tem precedência.
Para melhores resultados, não altere as configurações padrão. Para evitar a
expiração de uma sessão do CXL Web, se você alterar a configuração padrão, leve
em conta seus requisitos de negócios e a precedência das configurações de tempo
limite.
Para diagnosticar um problema de tempo limite, certifique-se de que uma
configuração tenha sido feita no tm1s.cfg. Nenhuma configuração de tempo limite
significa que você nunca expira.
IdleConnectionTimeOut Seconds especifica um limite de tempo limite para
conexões do cliente inativas em segundos. Por exemplo, se você incluir a linha
IdleConnectionTimeOutSeconds=900 em tm1s.cfg, o servidor desconectará conexões
do cliente inativas após 900 segundos.

Ajustando o Parâmetro do Tempo Limite
É possível usar estas técnicas para ajustar o parâmetro de tempo limite no ICAS,
Microsoft IIS e CXL Web.

Procedimento
1. Aumente o tempo limite IdleConnectionTimeOutSeconds (tm1s.cfg) de 900 s
para 7200 s (= 120 min.).
2. Aumente o tempo limite do processo do trabalhador do IIS de s (=20 min.)
para 7200 s (= 120 min.) cscript %SystemDrive%\Inetpub\AdminScripts\
adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/ApplicationPoolName n
3. Aumente o tempo limite DefaultAppPool do padrão de 20 min. para 120 min.
4. Aumente o tempo limite da Sessão (web.config) do CXL Web do padrão de 20
min para 120 min.
5. httpRuntime executionTimeout="7200" (web.config)
6. Reinicie o IIS após alterar as configurações de tempo limite.

Alterando a Configuração Padrão no Servidor da Web do
Microsoft IIS Versão 6 do Microsoft Windows Server 2003
É possível usar estas técnicas para ajustar o parâmetro de tempo limite no ICAS,
Microsoft IIS e CXL Web.
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Procedimento
1. Aumente o tempo limite IdleConnectionTimeOutSeconds (tm1s.cfg) de 900 s
para 7200 s (= 120 min.).
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades, guia
Desempenho, Web Garden:Número máximo de processos trabalhadores

Alterando o Tamanho de Página do Cube Viewer
É possível alterar o número de linhas e colunas exibidas no Cube Viewer do
Xcelerator o IBM Cognos CXL.
Por parão, o Web Cube Viewer exibe as páginas dos dados do Xcelerator com 20
colunas e 100 linhas e inclui a lista de dimensões na contagem de linhas.

Procedimento
1. Edite Web.config.
2. Localize o seguinte código:
CubeViewerRowPageSize
CubeViewerColumnPageSize
3. Altere o valor para o tamanho de página de linha e/ou coluna.
4. Salve Web.config.
5. Efetue login no IBM Cognos CXL Web.
Por exemplo, se você definir o tamanho de página de linha como 10, o Cube
Viewer exibirá nove linhas de dados, mais a linha de dimensões.

Definindo o Número Máximo de Planilhas a Serem Exportadas
de um Cube Viewer
Por padrão, o número máximo de planilhas que podem ser exportadas de um
Cube Viewer para uma impressora é de 100. É possível configurar o IBM Cognos
CXL Web para exportar mais planilhas.

Procedimento
1. Edite Web.config.
2. Localize o seguinte código:
MaximumSheetsForExport

3. Altere o valor para o número máximo de planilhas a serem exportadas.
4. Salve Web.config.
5. Efetue login no IBM Cognos CXL Web.

Ajustando o Parâmetro HttpRuntime ExecutionTimeout
É possível ajustar o parâmetro httpRuntimeexecutionTimeout do IBM Cognos CXL
Web em determinadas condições.
Se o IBM Cognos CXL Web exibir a mensagem de erro a seguir ao abrir uma
planilha da Web grande ou complexa, é possível ajustar o parâmetro
httpRuntimeexecutionTimeout do IBM Cognos CXL Web.
Server Error in ’/
out.

CXL’ Application. Request timed
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O parâmetro executionTimeout especifica o número máximo de segundos que uma
solicitação, como a abertura de uma planilha da Web, tem permissão para ser
executada antes de ser encerrada automaticamente pelo Microsoft Internet
Information Services (IIS).

Procedimento
1. Edite Web.config.
2. Localize a seção system.web.
3. Inclua ou edite o parâmetro httpRuntime executionTimeout, da seguinte forma:
&lthttpRuntime executionTimeout="value"
/>

em que o formato de value pode ser segundos ou HH:MM:SS.
Se um valor não for especificado no Web.config, o valor no arquivo de
configuração do Microsoft .NET Framework, Machine.config, será usado. Se
nenhum valor for especificado em um dos arquivos, o valor-padrão para este
parâmetro será 90.
4. Salve Web.config.
5. Efetue login no IBM Cognos CXL Web.

Definindo o Parâmetro TM1ExcelServicePortNumber
É possível editar o parâmetro TM1ExcelServicePortNumber que especifica o
número da porta no qual o Xcelerator Excel Service está atendendo.
O Xcelerator Excel Service é um aplicativo executado no plano de fundo para
tratar de solicitações do IBM Cognos CXL Web para converter arquivos do Excel
no formato XML.
É possível editar o parâmetro TM1ExcelServicePortNumber no arquivo Web.config
usando o seguinte formato:
<add key="TM1ExcelServicePortNumber" value="PortNumber"
/>

em que PortNumber deve ser definido como um número da porta válido, conforme
mostrado no exemplo a seguir:
<add key="TM1ExcelServicePortNumber" value="4785"
/>

Configurando a Página de Login Usando AdminHostName e
TM1ServerName
Os parâmetros AdminHostName e TM1ServerName controlam se a página de
login do IBM Cognos CXL Web solicitará ou não que o usuário insira valores para
o ICAS e o servidor ICAS.
Se você definir um valor para qualquer um destes parâmetros no arquivo
Web.config, o processo de login usará o valor especificado e não solicitará estas
informações do usuário.

Parâmetro AdminHostName
Esse parâmetro especifica o nome do Host Administrador no qual um Servidor
Administrativo ICAS está em execução. Edite o parâmetro AdminHostName no
arquivo Web.config usando o seguinte formato:
<add key="AdminHostName" value="HostName"/>
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em que HostName pode ser um dos seguintes valores:
v Se HostName estiver em branco (valor-padrão), a página de login exibirá o
prompt do Host Admin.
v Se HostName estiver configurado com o nome de um Host Administrador válido
do ICAS, o IBM Cognos CXL Web usará esse Host Administrador para o
processo de login e não solicitará informação do usuário.

Parâmetro TM1ServerName
Esse parâmetro configura o nome do servidor ICAS. Edite o parâmetro
TM1ServerName no arquivo Web.config usando o seguinte formato:
<add key="TM1ServerName" value="ServerName"/>

em que ServerName pode ser um dos seguintes valores:
v Se ServerName estiver em branco (valor padrão), o prompt do servidor ICAS será
exibido na página de login do IBM Cognos CXL Web, conforme mostrado a
seguir.
v Se ServerName estiver configurado para um nome do servidor ICAS válido, a
página de login não exibirá um prompt para o Host Administrador nem para o
servidor ICAS.
v Se o parâmetro AdminSvrSSLCertID estiver configurado incorretamente, a lista
suspensa do nome do servidor será exibirá como vazia e será registrado um erro
no arquivo TM1Web.config. Consulte "Running Xcelerator in Secure Mode using
SSL" no IBM Cognos Express Xcelerator Operation Guide para obter mais
informações.
Depois que o usuário inserir um Nome de Usuário e uma Senha válidos, o IBM
Cognos CXL Web efetuará login no servidor ICAS especificado pelo parâmetro
TM1ServerName no arquivo Web.config.
Por exemplo, o parâmetro TM1ServerName pode ser definido para amostra de
planejamento, conforme mostrado no código a seguir.
<add key="TM1ServerName" value="planning sample" />

Definindo Configurações de Inicialização e Aparência do IBM
Cognos CXL Web
É possível controlar a aparência da área de janela de Navegação, da barra de guias
e das barras de ferramentas Planilha da Web e Cubeviewer quando os usuários
efetuam login no IBM Cognos CXL Web.
Esses parâmetros estão localizados na seção appSettings do arquivo web.config do
IBM Cognos CXL Web e são aplicados globalmente a todos os usuários do IBM
Cognos CXL Web.
Nota: Para obter detalhes sobre como usar o parâmetro HomePageObject para
configurar uma página inicial customizada, consulte “Configurando uma Página
Inicial Customizada do IBM Cognos CXL Web” na página 81.

Parâmetro NavTreeHidden
O parâmetro NavTreeHidden determina se a área de janela de Navegação será
exibida quando os usuários efetuarem login no IBM Cognos CXL Web.
Isto pode ser útil se você estiver exibindo uma página inicial customizada para
usuários e desejar ocultar totalmente a área de janela de Navegação.
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O parâmetro NavTreeHidden usa o seguinte formato no arquivo web.config:
<add key="NavTreeHidden" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

em que:
value pode ser true ou false
v Se configurado como false, a área de janela de Navegação será exibida quando
os usuários efetuarem login no IBM Cognos CXL Web.
v Se configurado como true, a área de janela de Navegação não será exibida
quando os usuários efetuarem login no IBM Cognos CXL Web.
AllowOverwrite pode ser definido como true ou false, da seguinte forma:
v Se for configurado AllowOverwrite=true, o parâmetro NavTreeHidden será
designado globalmente para todos os usuários, mas poderá ser substituído para
clientes individuais usando o diálogo Configurações do Cliente no Architect e no
Server Explorer.
v Se for configurado AllowOverwrite=false, o parâmetro NavTreeHidden será
aplicado globalmente para todos os usuários do Xcelerator e não poderá ser
substituído para clientes individuais usando o diálogo Configurações do Cliente
no Architect e no Server Explorer.

Parâmetro NavTreeCollapsedOnStart
O parâmetro NavTreeCollapsedOnStart determina se a área de janela de
Navegação será minimizada ou expandida quando os usuários efetuarem login. Se
reduzida, será exibida uma pequena barra vertical para fornecer ao usuário uma
maneira de restaurar a área de janela.
O parâmetro NavTreeCollapsedOnStart usa o seguinte formato no arquivo
web.config:
<add key="NavTreeCollapsedOnStart" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

em que:
value pode ser true ou false.
v Se o valor for configurado como false, a área de janela de Navegação será
expandida e exibida em seu modo padrão quando os usuários efetuarem login
no IBM Cognos CXL Web.
v Se o valor for configurado como true, a área de janela de Navegação será
reduzida quando os usuários efetuarem login no IBM Cognos CXL Web.
AllowOverwrite pode ser definido como true ou false, da seguinte forma:
v Se for configurado AllowOverwrite=true, o parâmetro NavTreeCollapsedOnStart
será designado globalmente para todos os usuários, mas poderá ser substituído
para clientes individuais usando o diálogo Configurações do Cliente no
Xcelerator Architect e no Server Explorer.
v Se for configurado AllowOverwrite=false, o parâmetro NavTreeCollapsedOnStart
será aplicado globalmente para todos os usuários do Xcelerator e não poderá ser
substituído para clientes individuais usando o diálogo Configurações do Cliente
no Xcelerator Architect e no Server Explorer.

96

IBM Cognos Express Xcelerator Versão 10.1.0: Guia do Usuário da Web

Parâmetro HideTabBar
O parâmetro HideTabBar determina se o IBM Cognos CXL Web pode exibir
diversas guias quando um usuário abre diversos objetos do IBM Cognos CXL Web,
ou apenas uma visualização é exibida.
Isto pode ser útil se você desejar limitar os usuários a uma visualização de cada
vez.
O parâmetro HideTabBar usa o seguinte formato no arquivo web.config:
<add key="HideTabBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

em que value pode ser true ou false.
v Se value for definido como false, várias guias poderão ser exibidas. Este é o
comportamento padrão do IBM Cognos CXL Web.
v Se value for definido como true, várias guias não serão exibidas e apenas um
objeto poderá ser aberto de cada vez.
A opção AllowOverwrite não é usada no momento para este parâmetro.

Parâmetro HideWebsheetToolBar
O parâmetro HideWebsheetToolBar determina se a barra de ferramentas da
planilha da Web será exibida quando os usuários abrirem uma planilha da Web.
O parâmetro HideWebsheetToolBar usa o seguinte formato no arquivo web.config:
<add key="HideWebsheetToolBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

em que value pode ser true ou false.
v Se o valor for configurado como false, a barra de ferramentas da planilha da
Web será exibida no IBM Cognos CXL Web.
v Se o valor for configurado como true, a barra de ferramentas da planilha da Web
não será exibida no IBM Cognos CXL Web.
A opção AllowOverwrite não é usada no momento para este parâmetro.

Parâmetro HideCubeviewerToolBar
O parâmetro HideCubeviewerToolBar determina se a barra de ferramentas de
Cubeviewer será exibida quando os usuários abrirem uma visualização do cubo.
O parâmetro HideCubeviewerToolBar usa o seguinte formato no arquivo
web.config:
<add key="HideCubeviewerToolBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>
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em que value pode ser true ou false.
v Se o valor for configurado como false, a barra de ferramentas da planilha da
Web será exibida no IBM Cognos CXL Web.
v Se o valor for configurado como true, a barra de ferramentas da planilha da Web
não será exibida no IBM Cognos CXL Web.
A opção AllowOverwrite não é usada no momento para este parâmetro.

Usando o Parâmetro CustomLink para Abrir Outros
Localizadores Uniformes de Recursos e Páginas da Web
O parâmetro CustomLink exibe um link na barra de ferramentas do IBM Cognos
CXL Web que pode abrir um endereço de URL ou uma página da Web.
Este parâmetro pode ser configurado com seu próprio texto customizado e
Localizador Uniforme de Recursos para o link. Ao clicar no link, o destino do
Localizador Uniforme de Recursos se abre em uma nova janela usando o
navegador da Web padrão do sistema.
A configuração padrão para este parâmetro é desativado - todos os valores para o
parâmetro são definidos como em branco. Isto impede que o link seja exibido na
barra de ferramentas.
<add key="CustomLink" value=";Description=;Url=;"
/>

Para configurar o parâmetro CustomLink, edite o arquivo web.config usando o
seguinte formato.
<add key="CustomLink" value="LinkTitle;Description=LinkTooltip;Url=LinkURL;"
/>

em que
v LinkTitle é o texto exibido para o link na barra de ferramentas.
v LinkTooltip é o texto de ajuda exibido quando você passa o mouse sobre o link.
v

LinkURL é o Localizador Uniforme de Recursos que você deseja abrir quando
clicar no link.

Por exemplo:
<add key="CustomLink" value="IBM Web Site;Description=Open
the IBM Web Site;Url=http://www.ibm.com"/>

Nota: É necessário seguir as regras para ignorar caracteres padrão para XML ao
incluir um Localizador Uniforme de Recursos no arquivo web.config baseado em
XML. Por exemplo, substitua o caractere & pela sequência de escape &amp;.

Configurando o Diretório de Cache Virtual do IBM Cognos
CXL Web
O IBM Cognos CXL Web requer um diretório virtual, externo ao diretório de
aplicativos do IBM Cognos CXL Web, como um local para arquivos temporários.
Os diretórios ExcelSheet e UserTempDir estão localizados nesse diretórios e são
usados durante a visualização de planilhas da Web e a exportação de planilhas da
Web e Visualizações de Cubo do IBM Cognos CXL Web. Por padrão, a instalação
do IBM Cognos CXL Web configura esse diretório virtual no seguinte local:
CXL_install_directory>\TM1WebEx
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Nota: Esta configuração geralmente não requer nenhuma mudança; no entanto, se
necessário, esta configuração pode ser definida usando o parâmetro
UseSeparateVirtualCache no arquivo web.config, da seguinte forma:
<add key="UseSeparateVirtualCache" value="Y;Url=;AbsolutePath="/>

em que os parâmetros Url e AbsolutePath devem ser resolvidos para o mesmo
local.
v Url é o caminho de URL para o diretório virtual que você deseja que o IBM
Cognos CXL Web use como o diretório de cache.
O padrão é Url=http://<WebServerName>/TM1WebEx.
v AbsolutePath é o caminho para o diretório físico que você deseja que o IBM
Cognos CXL Web use como o diretório de cache.
O padrão é AbsolutePath=C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1webex.
Importante: O parâmetro UseSeparateVirtualCache deve ser configurado como Y
ou não usado de forma alguma. Se esse parâmetro for excluído do arquivo
web.config file, o IBM Cognos CXL Web usará o TM1WebEx como o local padrão
para o diretório de diretório de cache.
Aviso: O IBM Cognos CXL Web não funcionará se o parâmetro
UseSeparateVirtualCache estiver configurado como N.

Controlando a Escala e Incrementos de Gráfico com o
Parâmetro SmartAxisEnabled
O parâmetro SmartAxisEnabled controla as configurações automáticas de escala e
incremento dos eixos X e Y nos gráficos do IBM Cognos CXL Web.
Quando esse parâmetro está ativado (padrão), o IBM Cognos CXL Web usa um
novo processo de exibição aprimorado que ajusta automaticamente as
configurações de escala e incremento do eixo para gráficos. Se desativado, o IBM
Cognos CXL Web exibe gráficos usando a escala automática legada disponível na
versão 9.0 do IBM Cognos CXL Web.
Para ativar esse parâmetro e usar o novo gráfico aprimorado do IBM Cognos CXL
Web 9.1.x, edite o arquivo web.config da seguinte forma:
<add key="SmartAxisEnabled" value="true" />

Para desativar esse parâmetro e usar o gráfico do IBM Cognos CXL Web 9.0, edite
o arquivo web.config da seguinte forma:
<add key="SmartAxisEnabled" value="false" />

Ativando a Barra de Ferramentas de Paginação de Planilha da
Web
O recurso de paginação da planilha da Web inclui uma barra de ferramentas no
IBM Cognos CXL Web que fornece navegação mais fácil nas planilhas da Web que
contêm um número grande de linhas.
Esta barra de ferramentas permite que você se mova página por página por meio
de um intervalo de linhas na planilha da Web ou vá para um intervalo de linhas
especificado.
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A barra de ferramentas de paginação de planilha da Web é desativada por padrão.
Use o parâmetro WebsheetPaging no arquivo web.config para ativar e configurar a
barra de ferramentas de paginação de planilha da Web.

Procedimento
1. Abra o arquivo web.config e localize a linha <!-- Websheet Paging Settings
-->.
2. Para ativar o recurso de paginação de planilha da Web, defina o valor do
parâmetro WebsheetPaging como Enabled=true, da seguinte forma:
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;PageSize=100"
/>

3. Configure o número aproximado de linhas da planilha da Web que você deseja
que sejam visualizáveis no IBM Cognos CXL Web configurando o parâmetro
PageSize. Por exemplo:
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;
PageSize=50"
/>

4. Para desativar o recurso de paginação de planilha da Web, defina o valor do
parâmetro WebsheetPaging como Enabled=false, da seguinte forma:
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=false;PageSize=100"
/>

5. Salve e feche o arquivo web.config.

Usando o Parâmetro PageResetMode do CXL Web
O parâmetro PageResetMode do IBM Cognos CXL Web permite controlar algum
comportamento da orientação de página em planilhas da Web quando você
executa algumas ações, como recalcular, reconstruir ou alterar um elemento de
dimensão de título para um Formulário Ativo.

Quando Usar o Parâmetro PageResetMode
O comportamento da paginação e da linha pode variar nas planilhas da Web em
razão do layout específico de objetos, como imagens, gráficos e/ou Formulários
Ativos, dentro de uma planilha da Web e em razão de determinadas ações como
recálculo, reconstrução ou alteração de um elemento de dimensão de título de um
Formulário Ativo em uma planilha da Web. Em alguns casos, uma exibição
inesperada de paginação e linhas pode aparecer durante a visualização de uma
planilha da web no CXL. Esse comportamento depende do conteúdo específico e
da ação executada na planilha da Web.
Use o parâmetro PageResetMode se desejar controlar parte do comportamento da
orientação de página de uma planilha da Web quando planejar executar
determinadas ações, como recálculo, reconstrução ou alteração de um elemento de
dimensão de título de um Formulário Ativo em uma planilha da Web.
O parâmetro PageResetMode foi introduzido a partir da versão 9.5.2

Exemplo de Configuração do PageResetMode
Use o parâmetro PageResetMode para controlar o comportamento da orientação de
página com planilhas da Web ao executar as seguintes ações:
v Recalcular uma planilha da Web
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v Reconstruir uma planilha da Web que contém um Formulário Ativo
v Carregamento inicial de uma planilha da Web que contém um Formulário Ativo
v Alterar um elemento de dimensão de título em uma planilha da Web com um
Formulário Ativo
Por padrão, a partir da versão 9.5.2, o parâmetro PageResetMode é configurado
com um valor 3 no arquivo web.config durante a instalação.
É possível configurar o parâmetro PageResetMode na seguinte seção do arquivo
web.config:
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;PageSize=10;PageResetMode=1" />

Os valores a seguir podem ser usados com o parâmetro PageResetMode.
Tabela 1. Valores do Parâmetro PageResetMode
Valor

Descrição

0

Modo de legado. A visualização de página da planilha da Web não é
reconfigurada.

1

Qualquer reconstrução da planilha da Web reconfigura as visualizações de
página de todas as planilhas (guias) do da pasta de trabalho. Isso não requer a
presença de nenhum formulário ativo.
Por exemplo:
Ao executar uma operação de recálculo automática, as visualizações de
páginas da planilha da Web permanecem no mesmo lugar e não voltam para a
parte superior da planilha da Web.
Quando você executa uma ação de reconstrução ou usar a instrução
Action=Rebuild com a API da URL em uma planilha da web, o CXL Web
reconfigura a exibição da planilha da web para o início da página.

3

Inclui todos os casos de uma configuração igual a 1 e também reconfigura a
visualização de página da planilha (guia) que contém o Formulário Ativo
quando um elemento de dimensão de título desse Formulário Ativo é alterado.
Esse comportamento ocorre independentemente de como ou onde a alteração
do elemento de dimensão de título ocorre. A ação poderia ter ocorrido em
outra planilha (guia) da planilha da Web, interativamente ou por meio de um
cálculo.
Por exemplo:
Quando um elemento de dimensão de título é alterado e o recálculo
automático está ativado, a visualização de página da planilha da Web que
contém o Formulário Ativo é atualizada com a nova seleção de dimensão de
título e a exibição dessa visualização de página é reconfigurada para a parte
superior da página.
Quando você estiver em outra página de uma planilha da Web (por exemplo,
página 4 de 10) e um elemento de dimensão de título for alterado, a
visualização de página da planilha da Web que contém o Formulário Ativo
será atualizada com a nova seleção de dimensão de título e a exibição dessa
visualização de página será reconfigurada para a parte superior da página.

Permitindo Colagem em Células Validadas
Não é possível colar em uma célula quando a validação do Microsoft Excel é
configurada na web. PasteEnforcement substitui essa restrição e permite executar
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uma colagem em uma célula com validação, no entanto, o uso desse parâmetro
ignora qualquer validação configurada na célula.
Por padrão, se a validação de dados do Microsoft Excel estiver ativada para uma
célula da web, o IBM Cognos Xcelerator não permitirá que um valor de célula não
válido seja digitado. No entanto, a funcionalidade de colagem foi restringida
nesses tipos de células. Esse comportamento acontece apenas para a validação de
dados do Microsoft Excel. As células de listas de seleção do Xcelerator são
validadas de forma diferente e não são afetadas por essa restrição.
Quando o parâmetro de configuração da web PasteEnforcement está ativado, é
permitido colar em uma célula com Validação de Dados. É importante lembrar-se
de que permitir que a colagem ocorra significa que a validação de dados não será
mais usada, portanto, valores de célula potencialmente inválidos podem ser
inseridos.
Por padrão, não é permitido colar em células com validação de dados.
<add key="PasteEnforcement" value="Mode=0" />

Para permitir a colagem nas células validadas do Microsoft Excel na web,
configure o valor como Mode=1 nesse parâmetro e salve o arquivo web.config.

Agrupando Valores de Sequência em Visualizações de Cubo
Use CubeviewerStringWrap para configurar os parâmetros usados ao visualizar
células de elementos de sequência em uma Visualização de Cubo da web.
Para controlar a maneira com que uma visualização será exibida e agrupada,
configure os valores usando o parâmetro CubeviewerStringWrap e salve o arquivo
de configuração da web. As células não exibidas ainda serão editáveis em uma
área rolável clicando na região agrupada.
Ativado
Ativa ou desativa o agrupamento de células de sequência dessa
visualização. Quando configurado como "False", a largura da coluna tem a
mesma largura que a sequência mais longa de qualquer linha da
visualização atual. Configure como "True" por padrão para ativar o
agrupamento usando estes parâmetros padrão.
MinCharactersToWrap
Configure o número mínimo de caracteres necessários antes do
agrupamento. Por exemplo, os valores de sequência com menos de 50
caracteres não serão agrupados em uma célula. Configure com 50 por
padrão.
MaxDisplayCharacters
Configure o número máximo de caracteres a serem exibidos na célula de
sequência. A célula pode conter mais do que esse número de caracteres,
mas eles só serão exibidos ao clicar duas vezes na célula. Se
MinCharactersToWrap for 50 e MaxDisplayCharacters for 200, as células de
sequência que contiverem 200 ou mais caracteres ocuparão
aproximadamente 4 linhas. Configure com 200 por padrão.
MaxDisplayCharacters
Configure o número máximo de caracteres que deseja exibir. Essa é uma
configuração de pixels usada para calibrar a exibição da sequência para
que se obtenha uma aparência otimizada. Configure com 200 por padrão.
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WidthOfWrapCell
Configure o número de caracteres usados na parte agrupada da exibição.
Configure com 240 por padrão.
Use o formato a seguir no arquivo web.config (a seguinte listagem possui um
retorno para maior clareza, mas não se deve inserir um retorno).
<add key="CubeviewerStringWrap" value="Enabled=true;MinCharactersToWrap=50;
MaxDisplayCharacters=200;WidthOfWrapCell=240" />

Lembre-se: CubeviewerStringWrap não se aplica a planilhas da web.

Executando a Manutenção de Pastas da Web
O IBM Cognos CXL Web usa duas pastas da Web para arquivos temporários. Você
deve monitorar periodicamente essas pastas e limpá-las durante o tempo de
inatividade do sistema.
Como boa prática, monitore as pastas a seguir e exclua seu conteúdo antigo
durante o tempo de inatividade do sistema quando as pastas ficarem cheias.
v Excelsheet - Quando você visualizar uma planilha do Excel, o IBM Cognos CXL
Web gravará vários arquivos temporários nessa pasta.
O local padrão é: C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1webex
v UserTempDir - Contém arquivos temporários ao exportar do IBM Cognos CXL
O local padrão é: C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1webex

Usando a Criação de Log do IBM Cognos CXL Web
Os administradores do IBM Cognos CXL Web podem usar os dois arquivos de log
a seguir para obter o status e a resolução de problemas do IBM Cognos CXL Web.
Os níveis de gravidade nos arquivos de log ajudam a organizar as mensagens.
v Web.config - Arquivo de log do IBM Cognos CXL Web
v TM1ExcelService.exe.config - Arquivo de log do IBM Cognos Xcelerator Excel
Services

Níveis de Gravidade de Mensagem para a Criação de Log do
IBM Cognos CXL Web
O processo de criação de log do IBM Cognos CXL Web e do Xcelerator Excel
Services categoriza as mensagens de log em três níveis de gravidade.
Estes níveis também são usados no arquivo de propriedade de criação de log para
configurar a criação de log em um nível específico.
Parâmetro

Descrição

DEPURAÇÃO

Mensagens detalhadas, técnicas que são úteis quando o suporte ao
cliente ou a engenharia de desenvolvimento do Xcelerator necessitam
depurar o aplicativo.
Quando a criação de log for configurada neste nível, as mensagens de
DEPURAÇÃO, INFORMATIVAS e de ERRO serão registradas.

Capítulo 7. Administrando o IBM Cognos CXL Web

103

Parâmetro

Descrição

INFORMAÇÃO

Mensagens informativas que realçam o progresso do aplicativo e
relatam transições normais no aplicativo.
Quando a criação de log for configurada neste nível, as mensagens
INFORMATIVAS e de ERRO serão registradas.

ERRO

Uma condição de erro da qual você deve estar ciente. Deve ser tomada
uma ação para corrigir ou relatar o problema para o suporte ao cliente
do Xcelerator.
Quando a criação de log for configurada neste nível, apenas as
mensagens de ERRO serão registradas.

Log do IBM Cognos CXL Web
O log do IBM Cognos CXL Web registra mensagens de atividade e erros do IBM
Cognos CXL Web.
O arquivo de log é um arquivo de texto ASCII que pode ser aberto em qualquer
editor de texto, como o Bloco de Notas do Microsoft Windows.

Configurando e Ativando a Criação de Log do IBM Cognos CXL
Web
É possível alterar o nível de mensagem de criação de log da criação de log do IBM
Cognos CXL Web.
Os níveis de criação de log são armazenados na seção de propriedades de criação
de log do arquivo Web.config.
A criação de log é ativada quando as propriedades de criação de log no arquivo
web.config estão configuradas corretamente para ativar a criação de log. A criação
de log para o IBM Cognos CXL Web é configurada por padrão quando o IBM
Cognos CXL Web é instalado.
O arquivo web.config é instalado no install_directory do CXL Web. Se você instalou
o IBM Cognos CXL Web no local de instalação padrão, o arquivo web.config está
localizado no diretório C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1web.
A configuração de criação de log da web padrão destina-se ao uso diário e,
geralmente, não requer ajuste. Para obter assistência no caso de precisar configurar
as propriedades de criação de log para resolução de problemas, entre em contato
com o IBM Cognos Customer Support.
A seguir está uma amostra da seção de propriedades de criação de log no arquivo
web.config.
<log4net>
<root>
<level value="ERROR" />
<appender-ref ref="LogFileAppender" />
</root>
<appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="log\tm1web.log" />
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<appendToFile value="true" />
<datePattern value="yyyyMMdd" />
<rollingStyle value="Date" />
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<acceptOnMatch value="true" />
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level
%logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
</log4net>

Em que:
O nível de mensagem é indicado por: <level value="ERROR" />
O nome do arquivo de registro é indicado por: <file value="log\tm1web.log" />
Atenção: Por padrão, o arquivo de log é criado abaixo da raiz do servidor da
Web. Como tal, ele fica acessível a pessoas desautorizadas. Considere configurar o
parâmetro file value para gravar o arquivo de log em um local seguro. O
parâmetro pode aceitar um caminho relativo ou literal.
os intervalos mínimo e máximo de níveis de mensagens são indicados por:
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Procedimento
1. Abra o arquivo web.config em um editor de texto, como o Bloco de Notas do
Microsoft Windows.
2. Localize a seguinte seção de código:
<level value="ERROR" />

3. Altere o nível para um dos valores válidos; DEPURAÇÃO, INFORMAÇÃO ou
ERRO.
Por exemplo, para alterar o nível de mensagem para DEPURAÇÃO, edite esta
linha da seguinte forma:
<level value="DEBUG" />

4. Localize as configurações dos parâmetros levelMin e levelMax.
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Ajuste os valores dos parâmetros levelMin e levelMax para um intervalo que
inclua o nível que você deseja registrar.
Por exemplo, para registrar mensagens em nível de DEPURAÇÃO, altere o
parâmetro levelMin para DEBUG.
<levelMin value="DEBUG" />
<levelMax value="FATAL" />

5. Salve e feche o arquivo.
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Visualizando o Arquivo de Log do IBM Cognos CXL Web
A instalação do IBM Cognos CXL Web configura a criação de log do IBM Cognos
CXL Web para gravar mensagens no arquivo tm1web.log no diretório CXL_web.
<CXL_web_install_directory>\log

Sobre Esta Tarefa
Se você instalou o IBM Cognos CXL Web no local de instalação padrão, o arquivo
tm1web.log está localizado no seguinte diretório:
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1web\log
Para fins de backup, uma cópia do arquivo tm1web.log é renomeada e salva
diariamente, usando a seguinte convenção de nomenclatura:
tm1web.log<year><mm><dd>
Por exemplo, tm1web.log20070116.

Procedimento
1. Localize o arquivo tm1web.log no diretório <CXL_web__install>\log\.
2. Abra e visualize o arquivo com um editor de texto, como o Microsoft Windows
Notepad.

Resultados
Cada linha no arquivo de log representa uma mensagem exclusiva, organizada no
seguinte formato:
2007-01-17 11:13:36,916 [2600] ERROR Cognos.TM1.Web.PageTM1WebpageUtils
- <Chores> not localized

Em que:
v 2007-01-17 11:13:36,916 é a data e hora
v [2600] é o ID de encadeamento
v ERROR é o nível de mensagem
v Cognos.TM1.Web.PageTM1WebpageUtils é o nome do subcomponente
v <Chores> not localized é o texto da mensagem.

Log do Xcelerator Excel Services
O log do Xcelerator Excel Services registra mensagens do Xcelerator Excel Service um aplicativo executado no plano de fundo para tratar de solicitações do IBM
Cognos CXL Web para converter arquivos do Excel no formato XML.
O arquivo de log do Xcelerator Excel Services é um arquivo de texto ASCII que
pode ser aberto em qualquer editor de texto, como o Bloco de Notas do Microsoft
Windows.

Configurando a Criação de Log do Xcelerator Excel Services
É possível ajustar o nível de mensagem de log.
A configuração para a criação de log do Xcelerator Excel Services é armazenada no
arquivo TM1ExcelService.exe.config.

106

IBM Cognos Express Xcelerator Versão 10.1.0: Guia do Usuário da Web

O arquivo TM1ExcelService.exe.config está localizado no diretório Xcelerator
install_dir\bin. Se você instalou o Xcelerator no local de instalação padrão, esse
arquivo estará localizado em C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\bin.
Nota: A configuração da criação de log padrão destina-se ao uso diário e,
geralmente, não requer ajuste. Entre em contato com o suporte ao cliente do
Cognos Xcelerator para obter assistência no caso de precisar configurar o arquivo
TM1ExcelService.exe.config para resolução de problemas.
Uma amostra do arquivo TM1ExcelService.exe.config é mostrada:
<log4net>
<root>
<level value="ERROR" />
<appender-ref ref="LogFileAppender" />
</root>
<appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="tm1excelservice.log" />
<appendToFile value="true" />
<datePattern value="yyyyMMdd" />
<rollingStyle value="Date" />
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<acceptOnMatch value="true" />
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level
%logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
</log4net>

Em que:
v O nível de mensagem é indicado por: <level value="ERROR" />
v O nome do arquivo de registro é indicado por: <file
value="tm1excelservice.log" />
v Os intervalos mínimo e máximo de níveis de mensagens são indicados por:
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Procedimento
1. Abra o arquivo TM1ExcelService.exe.config em um editor de texto, como o
Bloco de Notas do Microsoft Windows.
2. Localize a seguinte seção de código
<level value="ERROR" />

3. Altere o nível para um dos valores válidos; DEBUG, INFO ou ERROR.
Por exemplo, para alterar o nível de mensagem para DEBUG, edite esta linha
da seguinte forma:
<level value="DEBUG" />

4. Localize as configurações dos parâmetros levelMin e levelMax.
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<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Ajuste os valores dos parâmetros levelMin e levelMax para um intervalo que
inclua o nível que você deseja registrar.
Por exemplo, para registrar mensagens em nível de DEPURAÇÃO, altere o
parâmetro levelMin para DEBUG.
<levelMin value="DEBUG" />
<levelMax value="FATAL" />

5. Salve e feche o arquivo.

Ativando a Criação de Log do Xcelerator Excel Services
A criação de log para o Xcelerator Excel Services é configurada por padrão durante
a instalação do IBM Cognos CXL Web.
A instalação coloca o arquivo TM1ExcelService.exe.config e o arquivo do
Xcelerator Excel Services, TM1ExcelService.exe, no diretório Xcelerator
install_dir\bin.
A criação de log é iniciada quando o Xcelerator Excel Services é inicializado e
detecta o arquivo TM1ExcelService.exe.config no mesmo diretório.

Visualizando o Arquivo de Log do Xcelerator Excel Services
A instalação do IBM Cognos CXL Web configura a criação de log do Xcelerator
Excel Services para gravar mensagens em um arquivo chamado
tm1excelservice.log. Diariamente, este arquivo é renomeado e arquivado usando
uma convenção de nomenclatura específica.
tm1excelservice.log<year><mm><dd>
Por exemplo, tm1excelservice.log20070116.

Procedimento
1. Localize o arquivo tm1excelservice.log no diretório Xcelerator
install_dir\bin.
2. Abra e visualize o arquivo com um editor de texto, como o Microsoft Windows
Notepad.

Resultados
Cada linha no arquivo representa uma mensagem exclusiva, organizada no
seguinte formato:
2007-01-16 10:59:40,846 [3156] ERROR Cognos.TM1.ExcelServices.TM1ExcelService
- ’PDFcamp Printer’ printer

Em que:
2007-01-16 10:59:40,846 é a data e hora
[3156] é o ID de encadeamento
ERROR é o nível de mensagem
Cognos.TM1.ExcelServices.TM1ExcelService é o nome do subcomponente do
Xcelerator sub-component name
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’PDFcamp Printer’ printer é o texto da mensagem.
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Apêndice A. Funções do Excel Suportadas - CXL Web
O IBM Cognos CXL Web suporta várias funções de planilha do Excel.

Funções Suportadas
Este apêndice lista as funções do Excel suportadas por categoria e em ordem
alfabética e descreve as diferenças de desempenho entre as funções do Excel e as
funções do CXL Web.

Funções de Data e Hora
A tabela a seguir lista funções de data e hora.
Função

Descrição

DATA

Retorna o número de série de uma data específica.

DATA.VALOR

Converte uma data no formato de texto em um número de série.

DIA

Converte um número de série em um dia do mês.

DIAS360

Calcula o número de dias entre duas datas, com base em um ano
de 360 dias.

HORA

Converte um número de série em uma hora.

MINUTO

Converte um número de série em um minuto.

MÊS

Converte um número de série em um mês.

AGORA

Retorna o número de série da data e hora atuais.

SEGUNDO

Converte um número de série em um segundo.

HORA

Retorna o número de série de uma hora específica.

VALOR.TEMPO

Converte uma hora no formato de texto em um número de série.

HOJE

Retorna o número de série da data de hoje.

DIA.DA.SEMANA

Converte um número de série em um dia da semana.

ANO

Converte um número de série em um ano.
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Funções Financeiras
A tabela a seguir lista funções financeiras.
Função

Descrição

BD

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
usando o método de saldo decrescente fixo.

BDD

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
usando o método de saldo decrescente duplo ou algum outro
método especificado.

VF

Retorna o valor futuro de um investimento.

IPGTO

Retorna o pagamento de juros para um investimento por um
período especificado.

TIR

Retorna a taxa interna de retorno para uma série de fluxos de caixa.

ÉPGTO

Calcula os juros pagos durante um período específico de um
investimento.

MTIR

Retorna a taxa interna de retorno onde os fluxos de caixa positivos e
negativos são financiados a taxas diferentes.

NPER

Retorna o número de períodos para um investimento.

VPL

Retorna o valor presente líquido de um investimento, com base em
uma série de fluxos de caixa periódicos e em uma taxa de desconto.

PGTO

Retorna o pagamento periódico para uma anuidade.

PPGTO

Retorna o pagamento de capital para um investimento por um
período especificado.

VP

Retorna o valor presente de um investimento.

TAXA

Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade.

DPD

Retorna a depreciação linear de um ativo durante um período.

SDA

Retorna a depreciação de dígitos de soma de anos de um ativo para
um período especificado.

Funções de Informação
A tabela a seguir lista funções de informação.
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Função

Descrição

ÉERRO

Retorna VERDADEIRO se o valor for qualquer valor de erro,
exceto #N/D.

ÉERROS

Retorna VERDADEIRO se o valor for qualquer valor de erro.

É.NÃO.DISP

Retorna VERDADEIRO se o valor for o valor de erro #N/D.
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Função

Descrição

NÃO.DISP

Retorna o valor de erro #N/D.

Funções Lógicas
A tabela a seguir lista funções lógicas.
Função

Descrição

E

Retorna VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem
VERDADEIROS.

FALSO

Retorna o valor lógico FALSO.

SE

Especifica um teste lógico a ser executado.

NÃO

Reverte a lógica de seu argumento.

OU

Retorna VERDADEIRO se algum argumento for VERDADEIRO.

VERDADEIRO

Retorna o valor lógico VERDADEIRO.

Funções de Consulta e Referência
A tabela a seguir lista funções de consulta e referência.
Nota: Algumas funções, como LOOKUP e ROWS, podem aceitar duas matrizes
dimensionais como argumentos. O CXL Web não suporta duas matrizes
dimensionais. Dependendo dos requisitos e da organização dos dados, essas
funções até podem obter valores corretos, por exemplo, quando os dados que estão
sendo recuperados caírem nas partes iniciais da matriz. Para assegurar valores
corretos ao trabalhar com essas funções no CXL, talvez seja necessário reorganizar
os dados de entrada em funções repetidas usando uma matriz dimensional ou
talvez referências de célula diretas.
Função

Descrição

ENDEREÇO

Retorna uma referência como texto a uma única célula em uma
planilha.

ESCOLHER

Escolhe um valor de uma lista de valores.

COL

Retorna o número da coluna de uma referência.

COLS

Retorna o número de colunas em uma referência.

PROCH

Consulta a linha superior de uma matriz e retorna o valor da
célula indicada.

HYPERLINK

Cria um atalho ou salto que abre um documento armazenado em
um servidor de rede, em uma intranet ou na Internet.
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Função

Descrição

ÍNDICE

Usa um índice para escolher um valor de uma referência ou
matriz.

PROC

Consulta valores em um vetor ou matriz.

DESLOC

Retorna um deslocamento de referência de uma referência
especificada.

LIN

Retorna o número da linha de uma referência.

LINS

Retorna o número de linhas em uma referência.

PROCV

Consulta a primeira coluna de uma matriz e move-se pela linha
para retornar o valor de uma célula.

Funções Matemáticas e Trigonométricas
A tabela a seguir lista funções matemáticas e trigonométricas.
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Função

Descrição

ABS

Retorna o valor absoluto de um número.

ACOS

Retorna o arco cosseno de um número.

ACOSH

Retorna o cosseno hiperbólico inverso de um número.

ASEN

Retorna o arco seno de um número.

ASENH

Retorna o seno hiperbólico inverso de um número.

ATAN

Retorna o arco tangente de um número.

ATAN2

Retorna o arco tangente de coordenadas x e y.

ATANH

Retorna a tangente hiperbólica inversa de um número.

TETO

Arredonda um número até o inteiro mais próximo ou até o
múltiplo de significado mais próximo.

COMBIN

Retorna o número de combinações para um determinado número
de objetos.

COS

Retorna o cosseno de um número.

COSH

Retorna o cosseno hiperbólico de um número.

GRAUS

Converte radianos em graus.

PAR

Arredonda um número para cima até o inteiro par mais próximo.
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Função

Descrição

EXP

Retorna e elevado à potência de um número especificado.

FATORIAL

Retorna o fatorial de um número.

ARREDMULTB

Arredonda um número para baixo, aproximando-o de zero.

INT

Arredonda um número para baixo até o inteiro mais próximo.

LN

Retorna o logaritmo natural de um número.

LOG

Retorna o logaritmo de um número para uma base especificada.

LOG10

Retorna o logaritmo de base 10 de um número.

Resto

Retorna o resto de uma divisão.

ÍMPAR

Arredonda um número para cima até o inteiro ímpar mais
próximo.

PI

Retorna o valor de pi.

POTÊNCIA

Retorna o resultado de um número elevado a uma potência.

MULT

Multiplica seus argumentos.

RADIANOS

Converte graus em radianos.

ALEATÓRIO

Retorna um número aleatório entre 0 e 1.

ROMANO

Converte um numeral arábico em romano, como texto.

ARRED

Arredonda um número até um número especificado de dígitos.

ARREDONDAR.PARA. Arredonda um número para baixo, aproximando-o de zero.
BAIXO
ARREDONDAR.PARA. Arredonda um número para cima, distante de zero.
CIMA
SINAL

Retorna o sinal de um número.

SEN

Retorna o seno do ângulo especificado.

SENH

Retorna o seno hiperbólico de um número.

RAIZ

Retorna uma raiz quadrada positiva.

SOMA

Inclui seus argumentos.

SOMASE

Inclui as células especificadas por critérios especificados.
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Função

Descrição

TAN

Retorna a tangente de um número.

TANH

Retorna a tangente hiperbólica de um número.

Funções de Texto e de Dados
A tabela a seguir lista funções de texto e de dados.
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Função

Descrição

CARACT

Retorna o caractere especificado pelo número do código.

TIRAR

Remove todos os caracteres não imprimíveis do texto.

CÓDIGO

Retorna um código numérico para o primeiro caractere em uma
sequência de texto.

CONCATENAR

Junta vários itens de texto em um item de texto.

MOEDA

Converte um número em texto, usando o formato de moeda $
(cifrão).

EXATO

Verifica se dois valores de texto são idênticos.

PROCURAR

Localiza um valor de texto em outro (distinção entre maiúsculas e
minúsculas).

DEF.NÚM.DEC

Formata um número como texto com um número fixo de
decimais.

ESQUERDA

Retorna os caracteres da extremidade esquerda de um valor de
texto.

NÚM.CARACT

Retorna o número de caracteres em uma sequência de texto.

MINÚSCULA

Converte texto em minúsculas.

EXT.TEXTO

Retorna um número específico de caracteres de uma sequência de
texto, começando na posição especificada.

PRI.MAIÚSCULA

Coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra de um
valor de texto.

SUBSTITUIR

Substitui caracteres no texto.

REPT

Repete um texto um determinado número de vezes.

DIREITA

Retorna os caracteres da extremidade direita de um valor de texto.

PROCURAR

Localiza um valor de texto em outro (sem distinção entre
maiúsculas e minúsculas).
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Função

Descrição

SUBSTITUIR

Substitui o novo texto por texto antigo em uma sequência de
texto.

T

Converte seus argumentos em texto.

TEXTO

Formata um número e converte-o em texto.

ARRUMAR

Remove espaços do texto.

MAIÚSCULA

Converte texto em maiúsculas.

VALOR

Converte um argumento de texto em um número.

Funções Estatísticas
A tabela a seguir lista funções estatísticas.
Função

Descrição

DESV.MÉDIO

Retorna a média dos desvios absolutos de pontos de dados a
partir de sua média.

MÉDIA

Retorna a média de seus argumentos.

MÉDIAA

Retorna a média de seus argumentos, incluindo valores
numéricos, de texto e lógicos.

DISTRBINOM

Retorna a probabilidade de distribuição binomial do termo
individual.

INT.CONFIANÇA

Retorna o intervalo de confiança para uma média da população.

CORREL

Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de
dados.

CONT.NÚM

Conta quantos números há na lista de argumentos.

CONT.VALORES

Conta quantos valores há na lista de argumentos.

CONT.SE

Conta o número de células não em branco em um intervalo que
atendem aos critérios especificados.

COVAR

Retorna a covariação, a média dos produtos de pares de desvios.

DESVQ

Retorna a soma de quadrados de desvios.

DISTEXPON

Retorna a distribuição exponencial.

FISHER

Retorna a transformação Fisher.
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Função

Descrição

FISHERINV

Retorna o inverso da transformação Fisher.

PREVISÃO

Retorna um valor em uma tendência linear.

MÉDIA.GEOMÉTRICA

Retorna a média geométrica.

CRESCIMENTO

Retorna valores em uma tendência exponencial.

MÉDIA.HARMÔNICA

Retorna a média harmônica.

INTERCEPÇÃO

Retorna a interceptação da linha de regressão linear.

CURT

Retorna a curtose de um conjunto de dados.

MAIOR

Retorna o maior valor k-ésimo em um conjunto de dados.

PROJ.LIN

Retorna os parâmetros de uma tendência linear.

PROJ.LOG

Retorna os parâmetros de uma tendência exponencial.

MÁXIMO

Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos.

MÁXIMOA

Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

MED

Retorna a mediana dos números especificados.

MÍNIMO

Retorna o valor mínimo em uma lista de argumentos.

MÍNIMOA

Retorna o menor valor em uma lista de argumento, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

MODO

Retorna o valor mais comum em um conjunto de dados.

DIST.NORM

Retorna a distribuição acumulativa normal.

INV.NORM

Retorna o inverso da distribuição acumulativa normal.

DIST.NORMP

Retorna a distribuição acumulativa normal padrão.

INV.NORM

Retorna o inverso da distribuição acumulativa normal padrão.

PEARSON

Retorna o coeficiente de correlação do momento do produto
Pearson.

PERMUT

Retorna o número de permutações para um número especificado
de objetos.

RQUAD

Retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento do
produto Pearson.
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Função

Descrição

DISTORÇÃO

Retorna a distorção de uma distribuição.

INCLINAÇÃO

Retorna a inclinação da linha de regressão linear.

MENOR

Retorna o menor valor k-ésimo em um conjunto de dados.

PADRONIZAR

Retorna um valor normalizado.

DESVPAD

Estima o desvio padrão com base em uma amostra.

DESVPADA

Estima o desvio padrão com base em uma amostra, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

DESVPADP

Calcula o desvio padrão com base na população total.

DESVPADPA

Calcula o desvio padrão com base na população total, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

EPADYX

Retorna o erro padrão do valor y previsto para cada x na
regressão.

TENDÊNCIA

Retorna valores em uma tendência linear.

VAR

Estima a variação com base em uma amostra.

VARA

Estima a variação com base em uma amostra, incluindo valores
numéricos, de texto e lógicos.

VARP

Calcula a variação com base na população total.

VARPA

Calcula a variação com base na população total, incluindo
valores numéricos, de texto e lógicos.

WEIBULL

Retorna a distribuição Weibull.
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Apêndice B. Funções do Excel Não Suportadas - CXL Web
O IBM Cognos CXL Web suporta várias funções de planilha do Excel. Este
apêndice lista as funções do Excel, por categoria e em ordem alfabética, que não
são suportadas no CXL Web.

Funções de Banco de Dados e de Gerenciamento de Listas
Esta tabela lista as funções de gerenciamento que não são suportadas no CXL Web.
Função

Descrição

BDMÉDIA

Retorna a média de entradas de banco de dados selecionadas.

BDCONTAR

Conta as células que contêm números em um banco de dados.

BDCONTARA

Conta células não em branco em um banco de dados.

BDEXTRAIR

Extrai de um banco de dados um único registro que
corresponde aos critérios especificados.

BDMÁX

Retorna o valor máximo das entradas de banco de dados
selecionadas.

BDMÍN

Retorna o valor mínimo das entradas de banco de dados
selecionadas.

BDMULTIPL

Multiplica os valores em um campo específico de registros
que correspondem aos critérios em um banco de dados.

BDEST

Estima o desvio padrão com base em uma amostra de
entradas de banco de dados selecionadas.

BDDESVPA

Calcula o desvio padrão com base na população total de
entradas de banco de dados selecionadas.

BDSOMA

Inclui os números na coluna de campo de registros no banco
de dados que correspondem aos critérios.

BDVAREST

Estima a variação com base em uma amostra de entradas de
banco de dados selecionadas.

BDVARP

Calcula a variação com base na população total de entradas
de banco de dados selecionadas.

Funções de Data e Hora
Esta tabela lista as funções de data e hora que não são suportadas pelo CXL Web.
Função

Descrição

EDATE

Retorna o número de série da data que é o número indicado de
meses antes ou depois da data de início.

EOMONTH

Retorna o número de série do último dia do mês antes ou
depois de um número de meses especificado.

NETWORKDAYS

Retorna o número dos dias úteis inteiros entre duas datas.

WEEKNUM

Converte um número de série em um número que representa
onde a semana ocorre numericamente em um ano.

WORKDAY

Retorna o número de série da data antes ou depois do número
de dias úteis especificado.
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Função

Descrição

YEARFRAC

Retorna a fração de ano que representa o número de dias
inteiros entre start_date e end_date.

Funções Financeiras
Esta tabela lista as funções financeiras que não são suportadas no CXL Web.
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Funções

Descrição

JUROSACUM

Retorna a taxa de juros acumulados de um título que paga uma
taxa periódica de juros.

JUROSACUMV

Retorna a taxa de juros acumulados de um título que paga juros
no vencimento.

AMORDEGRC

Retorna a depreciação para cada período contábil usando um
coeficiente de depreciação.

AMORLINC

Retorna a depreciação para cada período contábil.

COUPDAYBS

Retorna o número de dias do início do período de cupom até a
data de quitação.

COUPDAYS

Retorna o número de dias no período de cupom que contém a
data de quitação.

COUPDAYSNC

Retorna o número de dias da data de quitação até a próxima data
do cupom.

COUPNCD

Retorna a próxima data de cupom após a data de quitação.

COUPNUM

Retorna o número de cupons pagáveis entre as datas de quitação
e vencimento.

COUPPCD

Retorna a data de cupom anterior à data de quitação.

CUMIPMT

Retorna os juros acumulados pagos entre dois períodos.

CUMPRINC

Retorna o capital acumulado pago sobre um empréstimo entre
dois períodos.

DISC

Retorna a taxa de desconto de um título.

DOLLARDE

Converte um preço em formato de moeda, apresentado na forma
fracionária, em um preço em formato de moeda, apresentado na
forma decimal.

DOLLARFR

Converte um preço em formato de moeda, apresentado na forma
decimal, em um preço em formato de moeda apresentado na
forma fracionária.

DURATION

Retorna a duração anual de um título com pagamentos de juros
periódicos.

EFFECT

Retorna a taxa de juros anual efetiva.

FVSCHEDULE

Retorna o valor futuro de um capital inicial após a aplicação de
uma série de taxas de juros compostas.

INTRATE

Retorna a taxa de juros de um título totalmente investido.

MDURATION

Retorna a duração de Macauley modificada para um título com
um valor de paridade equivalente a R$ 100.

NOMINAL

Retorna a taxa de juros nominal anual.

ODDFPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com
um primeiro período indefinido.
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Funções

Descrição

ODDFYIELD

Retorna o rendimento de um título com um primeiro período
indefinido.

ODDLPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com
um último período indefinido.

ODDLYIELD

Retorna o rendimento de um título com um último período
indefinido.

PRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título que
paga juros periódicos.

PRICEDISC

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título
descontado.

PRICEMAT

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título que
paga juros no vencimento.

RECEIVED

Retorna o valor recebido no vencimento de um título totalmente
investido.

TBILLEQ

Retorna o rendimento de um título equivalente a uma obrigação
do Tesouro.

TBILLPRICE

Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de uma obrigação
do Tesouro.

TBILLYIELD

Retorna o rendimento de uma obrigação do Tesouro.

BDV

Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado
ou parcial usando um método de saldo decrescente.

XIRR

Fornece a taxa interna de retorno de uma programação de fluxos
de caixa não necessariamente periódico.

XNPV

Retorna o valor presente líquido de uma programação de fluxos
de caixa não necessariamente periódico.

YIELD

Retorna o rendimento de um título que paga juros periódicos.

YIELDDISC

Retorna o rendimento anual de um título descontado, por
exemplo, uma obrigação do Tesouro.

YIELDMAT

Retorna o rendimento anual de um título que paga juros no
vencimento.

Funções de Informação
Esta tabela lista as funções de informação que não são suportadas no CXL Web.
Função

Descrição

CÉL

Retorna informações sobre a formatação, local ou conteúdo de uma
célula.

TIPO.ERRO

Retorna um número correspondente a um tipo de erro.

INFORMAÇÃO

Retorna informações sobre o ambiente operacional atual.

ÉCÉL.VAZIA

Retorna VERDADEIRO se o valor estiver em branco.

ISEVEN

Retorna VERDADEIRO se o número for par.

ÉLÓGICO

Retorna VERDADEIRO se o valor for um valor lógico.

É.NÃO.TEXTO

Retorna VERDADEIRO se o valor não for texto.

ÉNÚM

Retorna VERDADEIRO se o valor for um número.

ISODD

Retorna VERDADEIRO se o número for ímpar.
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Função

Descrição

ÉREF

Retorna VERDADEIRO se o valor for uma referência.

ÉTEXTO

Retorna VERDADEIRO se o valor for texto.

N

Retorna um valor convertido em um número.

TIPO

Retorna um número que indica o tipo de dado de um valor.

Funções de Consulta e Referência
Esta tabela lista as funções de consulta e referência que não são suportadas no CXL
Web.
Função

Descrição

ÁREAS

Retorna o número de áreas em uma referência.

INDIRETO

Retorna uma referência indicada por um valor de texto.

CORRESP

Consulta valores em uma referência ou matriz.

RTD

Recupera dados em tempo real de um programa que suporta
automação COM.

TRANSPOR

Retorna a transposição de uma matriz.

Funções Matemáticas e Trigonométricas
Esta tabela lista as funções matemáticas e trigonométricas que não são suportadas
no CXL Web.
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Função

Descrição

FACTDOUBLE

Retorna o fatorial duplo de um número.

GCD

Retorna o máximo divisor comum.

LCM

Retorna o mínimo múltiplo comum.

MATRIZ.DETERM

Retorna o determinante de matriz de uma matriz.

MATRIZ.INVERSO

Retorna a matriz inversa de uma matriz.

MATRIZ.MULT

Retorna o produto matricial de duas matrizes.

MROUND

Retorna um número arredondado para o múltiplo desejado.

MULTINOMIAL

Retorna o multinomial de um conjunto de números.

QUOTIENT

Retorna a parte do número inteiro de uma divisão.

RANDBETWEEN

Retorna um número aleatório entre os números especificados.

SERIESSUM

Retorna a soma de uma série de potências com base na
fórmula.

SQRTPI

Retorna a raiz quadrada de (número * pi).

SUBTOTAL

Retorna um subtotal em uma lista ou banco de dados.

SOMARPRODUTO

Retorna a soma dos produtos de componentes de matriz
correspondentes.

SOMAQUAD

Retorna a soma dos quadrados dos argumentos.

SOMAX2DY2

Retorna a soma das diferenças de quadrados de valores
correspondentes em duas matrizes.

SOMAX2SY2

Retorna a soma da soma de quadrados de valores
correspondentes em duas matrizes.
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Função

Descrição

SOMAXMY2

Retorna a soma de quadrados de diferenças de valores
correspondentes em duas matrizes.

TRUNCAR

Trunca um número para um número inteiro.

Funções Estatísticas
Esta tabela lista as funções estatísticas que não são suportadas no CXL Web.
Função

Descrição

DISTBETA

Retorna a função de distribuição acumulativa beta.

BETA.ACUM.INV

Retorna o inverso da função de distribuição acumulativa para
uma distribuição beta especificada.

DIST.QUI

Retorna a probabilidade unicaudal da distribuição qui-quadrada.

INV.QUI

Retorna o inverso da probabilidade unicaudal da distribuição
qui-quadrada.

TESTE.QUI

Retorna o teste para independência.

CONTAR.VAZIO

Conta o número de células em branco em um intervalo.

CRIT.BINOM

Retorna o menor valor para o qual a distribuição binomial
acumulativa é menor ou igual a um valor de critério.

DISTF

Retorna a distribuição de probabilidade F.

INVF

Retorna o inverso da distribuição de probabilidade F.

FREQUÊNCIA

Retorna a distribuição de frequência como uma matriz vertical.

TESTEF

Retorna o resultado de um teste F.

DISTGAMA

Retorna a distribuição gama.

INVGAMA

Retorna o inverso da distribuição acumulativa gama.

LNGAMA

Retorna o logaritmo natural da função gama, G(x).

DIST.HIPERGEOM

Retorna a distribuição hipergeométrica.

INVLOG

Retorna o inverso da distribuição lognormal.

DIST.LOGNORMAL

Retorna a distribuição acumulativa lognormal.

DIST.BIN.NEG

Retorna a distribuição binomial negativa.

PERCENTIL

Retorna o k-ésimo percentil de valores em um intervalo.

ORDEM.
PORCENTUAL

Retorna a classificação percentual de um valor em um conjunto
de dados.

POISSON

Retorna a distribuição Poisson.

PROB

Retorna a probabilidade de valores em um intervalo estarem
entre dois limites.

QUARTIL

Retorna o quartil de um conjunto de dados.

CLASSIFICAÇÃO

Retorna a classificação de um número em uma lista de números.

DISTT

Retorna a distribuição t de Student.

INVT

Retorna o inverso da distribuição t de Student.

MÉDIA.INTERNA

Retorna a média do interior de um conjunto de dados.

TESTET

Retorna a probabilidade associada a um teste t de Student.

TESTEZ

Retorna o valor de probabilidade unicaudal de um teste z.
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Funções de Texto e de Dados
Esta tabela lista as funções de texto e de dados que não são suportadas no CXL
Web.
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Função

Descrição

ASC

Altera letras em inglês ou katakana de largura total (byte
duplo) em uma sequência de caracteres para caracteres de meia
largura (byte único).

BAHTTEXT

Converte um número em texto, usando o formato da moeda ß
(baht).

JIS

Altera letras em inglês ou katakana de meia largura (byte
único) em uma sequência de caracteres para caracteres de
largura total (byte duplo).

FONÉTICA

Extrai os caracteres fonéticos (furigana) de uma sequência de
texto.

AutoShapes

O CXL Web não suporta o Microsoft Office Autoshapes.
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos no
mundo inteiro.
É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser usados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de
responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou
recursos que não estão incluídos no Programa ou na autorização de licença que foi
comprada.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe concede direito
algum sobre tais patentes. Consultas sobre licença devem ser enviadas, por escrito,
para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Para consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie consultas, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não
estejam de acordo com a legislação local: > A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem
a renúncia de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em certas
transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas mudanças periódicas nas informações aqui contidas; tais mudanças serão
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incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
Referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas apenas por
conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites.
Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste
produto IBM e o uso desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.
A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
propósito de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das
informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement,
do Contrato Internacional de Licença do Programa IBM ou de qualquer outro
contrato equivalente.
Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido
tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas
medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas
medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores
dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras origens
disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM
devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.
Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão
sujeitas a mudanças ou retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e
objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados nas operações
diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos
podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes
nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma
empresa real é mera coincidência.
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Se estas informações estiverem sendo visualizadas em formato eletrônico, as
fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM, ibm.com, TM1, Express e Cognos são marcas ou marcas
registradas da International Business Machines Corp., registradas em várias
jurisdições no mundo inteiro. Outros nomes de produtos e serviços podem ser
marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atualizada de marcas
registradas IBM está disponível na Web em “Copyright and trademark information
” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas registradas de outras empresas:
v Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas ou
marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em
outros países.
v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
v Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

Avisos
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Índice Remissivo
A
administração
processos 76
propriedades da dimensão 80
propriedades do cubo 80
tarefas de organização de processos 77
web.config 86
administração, barra de ferramentas de tarefa de organização
de processos 77
agrupando em células 102
alterando elementos do gráfico da Web 42
alterando gráficos da Web em 3D 44
alterar senha 76, 80
ambiente de simulação
coloração da célula 70
confirmando 72
excluindo 63
reconfigurando valores de dados 70
visão geral 63
árvore de navegação
nó de administração 90
nó de visualizações 90
atalhos 32
Ativar Tarefa de Organização de Processos 77

B
barra de ferramentas customizada 90
barra de ferramentas de paginação 7, 22
Barra de Ferramentas do Planning Manager 90
barras de ferramentas
Administração da Tarefa de Organização de Processos
Cube Viewer 20
Editor de Subconjunto avançado 51
paginação 22
Planilha da Web 6
Planning Manager 90
barras de ferramentas, customizadas 90
borda dos gráficos da Web
cor 46
estilo 46
largura 46

C
captura instantânea 16
relatórios 38
células
revisando mudanças 24
células consolidadas no Web Cube Viewer 34
células validadas 102
classificação de elementos 58
cliente
nó de administração das propriedades 76
colunas
gráfico, padrão 41
ocultar 12
comando Add 31
comando Decrease 31
comando Divide 31
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comando Hold 31
comando Increase 31
comando K 31
comando M 31
comando Multiply 31
comando Percent 31
comando Power 31
comando Subtract 31
comandos de entrada de dados 31, 32
comandos Grow 31
comandos rápidos
comandos de entrada de dados 31, 32
configuração da página de login 94
configurar a página de login 94
congelando
áreas de janela 15
consolidações 46
expandir 58
movendo em um subconjunto 53
reduzindo em um subconjunto 59
reduzir no gráfico 46
consolidações customizadas
a partir de elementos selecionados 61
a partir de subconjuntos existentes 60
consolidações definidas pelo usuário
Ver consolidações customizadas 60
criando visualizações 35
Cube Viewer
abrindo 19
barra de ferramentas 20
barra de ferramentas de paginação 22
designações de drill 29
difusão de dados 30
dimensões ocultas 26
drill through do gráfico 47
drilling 25
editando dados nas células 29
Editor de Subconjunto 29
empilhando a dimensão 25
expandindo consolidações 25
filtragem 28
gerando relatórios 16, 38
movendo as dimensões 25
navegação 22
processos de drill 29
recalculando os dados 24
reduzindo consolidações 25
revisando as mudanças de célula 24
rolando 25
salvando dados 24
tamanho da página 93
tornando as dimensões dinâmicas 25
writeback 29
Cube Viewer, exportar planilhas 93
CubeviewerStringWrap 102
cubo
propriedades, nó de administração 76
cubo, propriedades 80
CXL Web
administrando 75
área de janela de conteúdo 2
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CXL Web (continuação)
área de janela de navegação 2
Iniciar 1
login 1
navegando e analisando os dados
tarefas de administrador 2
usando 2
visão geral 1

2

D
da coluna
classificação 58
excluindo 54
filtragem 55
inserindo pais 59
mantendo 54
reduzindo em um subconjunto 54
DEPURAÇÃO
gravidade da mensagem do CXL Web 103
Desativar Tarefa de Organização de Processos 77
difusão de dados
em uma planilha da Web 9
em uma Visualização do Cubo 30
excluindo 9, 10, 34
excluindo as células em uma planilha da Web 9
excluindo as consolidações em uma planilha da Web 10
excluindo células em uma Visualização do Cubo 34
excluindo consolidações em uma Visualização do Cubo 34
dimensão
empilhando 25
lista 11
nó de administração das propriedades 76
oculto 26
propriedades 80
tornando dinâmicas 25
dimensão, propriedades 80
dimensões ocultas 26
drilling 25
designações 29
processos 29

eixo X dos gráficos da Web (continuação)
formato do rótulo 45
linhas de rede principais 45
linhas de rede secundárias 45
margem lateral 45
opções 45
precisão numérica do rótulo 45
rótulo 45
rótulos do eixo Y reverso 45
eixo Y dos gráficos da Web 45
casas decimais do rótulo 45
faixas entrelaçadas 45
fonte do título 45
formato do rótulo 45
linhas de rede secundárias 45
margem lateral 45
opções 45
precisão numérica do rótulo 45
rótulo 45
rótulos do eixo Y reverso 45
empilhando dimensões 25
ERRO
gravidade da mensagem do CXL Web 103
estático 49
subconjuntos 49
Excel
funções da planilha 111
funções da planilha não suportadas 121
excluindo
da coluna 54
Executar Tarefa de Organização de Processos 77
exibições 35
criação 35
exibir
/ocultar 41
processos de controle 76
tarefas de organização de processos de controle
expandir
consolidações 25, 58
no gráfico 46
exportar
máximo de planilhas 93
relatórios 38

E
editando o web.config 86
editar
ativando/desativando dados em uma planilha da Web
dados em uma Planilha da Web 8
subconjuntos 49
Editar Tarefa de Organização de Processos 77
Editor de Subconjunto 29
acessando 49
avançado 49
barra de ferramentas avançada 51
exibição avançada 51
exibição simples 50
expandir consolidações 58
expandir totalmente a árvore 58
fazer drill down nas consolidações 58
reduzir consolidações 59
reduzir totalmente a árvore 59
simples 49
eixo X dos gráficos da Web
casas decimais do rótulo 45
faixas entrelaçadas 45
fonte do título 45
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F
11

fatias
exportar relatórios 16
relatórios 38
Fechar 77
Fila de Tarefas 72
filtragem
da coluna 55
dados no Cube Viewer 28
por atributo 55
por expressão 56
por nível 56
tipos 28
formatação condicional 13
funções
consulta e referência 113
data e hora 111
estatística 117
financeiro 112
informações 112
lógica 113
matemática e trigonométrico
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funções (continuação)
não suportado 121, 122, 123, 124, 125, 126
planilha suportada do Excel 111
texto e dados 116
funções não suportadas do Excel
AMORDEGRC 122
AMORLINC 122
ÁREAS 124
ASC 126
BAHTTEXT 126
BDCONTAR 121
BDCONTARA 121
BDDESVPA 121
BDEST 121
BDEXTRAIR 121
BDMÁX 121
BDMÉDIA 121
BDMÍN 121
BDMULTIPL 121
BDSOMA 121
BDV 123
BDVAREST 121
BDVARP 121
BETA.ACUM.INV 125
CÉL 123
CLASSIFICAÇÃO 125
CONTAR.VAZIO 125
CORRESP 124
COUPDAYBS 122
COUPDAYS 122
COUPDAYSNC 122
COUPNCD 122
COUPNUM 122
COUPPCD 122
CRIT.BINOM 125
CUMIPMT 122
CUMPRINC 122
DISC 122
DIST.BIN.NEG 125
DIST.HIPERGEOM 125
DIST.LOGNORMAL 125
DIST.QUI 125
DISTBETA 125
DISTF 125
DISTGAMA 125
DISTT 125
DOLLARDE 122
DOLLARFR 122
DURATION 122
É.NÃO.TEXTO 123
ÉCÉL.VAZIA 123
EDATE 121
EFFECT 122
ÉLÓGICO 123
ÉNÚM 123
EOMONTH 121
ÉREF 124
ÉTEXTO 124
FACTDOUBLE 124
FONÉTICA 126
FREQUÊNCIA 125
FVSCHEDULE 122
GCD 124
INDIRETO 124
INFORMAÇÃO 123
INTRATE 122
INV.QUI 125

funções não suportadas do Excel (continuação)
INVF 125
INVGAMA 125
INVLOG 125
INVT 125
ISEVEN 123
ISODD 123
JIS 126
JUROSACUM 122
JUROSACUMV 122
LCM 124
LNGAMA 125
MATRIZ.DETERM 124
MATRIZ.INVERSO 124
MATRIZ.MULT 124
MDURATION 122
MÉDIA.INTERNA 125
MROUND 124
MULTINOMIAL 124
N 124
NETWORKDAYS 121
NOMINAL 122
ODDFPRICE 122
ODDFYIELD 123
ODDLPRICE 123
ODDLYIELD 123
ORDEM. PORCENTUAL 125
PERCENTIL 125
POISSON 125
PRICE 123
PRICEDISC 123
PRICEMAT 123
PROB 125
QUARTIL 125
QUOTIENT 124
RANDBETWEEN 124
RECEIVED 123
RTD 124
SERIESSUM 124
SOMAQUAD 124
SOMARPRODUTO 124
SOMAX2DY2 124
SOMAX2SY2 124
SOMAXMY2 125
SQRTPI 124
SUBTOTAL 124
TBILLEQ 123
TBILLPRICE 123
TBILLYIELD 123
TESTE.QUI 125
TESTEF 125
TESTET 125
TESTEZ 125
TIPO 124
TIPO.ERRO 123
TRANSPOR 124
TRUNCAR 125
WEEKNUM 121
WORKDAY 121
XIRR 123
XNPV 123
YEARFRAC 121
YIELD 123
YIELDDISC 123
YIELDMAT 123
funções suportadas do Excel
ABS 114
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funções suportadas do Excel (continuação)
ACOS 114
ACOSH 114
AGORA 111
ALEATÓRIO 115
ANO 111
ARRED 115
ARREDMULTB 115
ARREDONDAR.PARA.BAIXO 115
ARREDONDAR.PARA.CIMA 115
ARRUMAR 117
ASEN 114
ASENH 114
ATAN 114
ATAN2 114
ATANH 114
BD 112
BDD 112
CARACT 116
CÓDIGO 116
COL 113
COLS 113
COMBIN 114
CONCATENAR 116
CONT.NÚM 117
CONT.SE 117
CONT.VALORES 117
CORREL 117
COS 114
COSH 114
COVAR 117
CRESCIMENTO 118
CURT 118
DATA 111
DATA.VALOR 111
DEF.NÚM.DEC 116
DEGREE 114
DESLOC 114
DESV.MÉDIO 117
DESVPAD 119
DESVPADA 119
DESVPADP 119
DESVPADPA 119
DESVQ 117
DIA 111
DIA.DA.SEMANA 111
DIAS360 111
DIREITA 116
DIST.NORM 118
DIST.NORMP 118
DISTEXPON 117
DISTORÇÃO 119
DISTRBINOM 117
DPD 112
E 113
É.NÃO.DISP 112
ÉERRO 112
ÉERROS 112
ENDEREÇO 113
EPADYX 119
ÉPGTO 112
ESCOLHER 113
ESQUERDA 116
EXATO 116
EXP 115
EXT.TEXTO 116
FALSO 113
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funções suportadas do Excel (continuação)
FATORIAL 115
FISHER 117
FISHERINV 118
HOJE 111
HORA 111
HYPERLINK 113
ÍMPAR 115
INCLINAÇÃO 119
ÍNDICE 114
INT 115
INT.CONFIANÇA 117
INTERCEPÇÃO 118
INV.NORM 118
IPGTO 112
LIN 114
LINS 114
LN 115
LOG 115
LOG10 115
MAIOR 118
MAIÚSCULA 117
MÁXIMO 118
MÁXIMOA 118
MED 118
MÉDIA 117
MÉDIA.GEOMÉTRICA 118
MÉDIA.HARMÔNICA 118
MÉDIAA 117
MENOR 119
MÊS 111
MÍNIMO 118
MÍNIMOA 118
MINÚSCULA 116
MINUTO 111
MODO 118
MOEDA 116
MORMINV 118
MTIR 112
MULT 115
NÃO 113
NÃO.DISP 113
NPER 112
NÚM.CARACT 116
OU 113
PADRONIZAR 119
PAR 114
PEARSON 118
PERMUT 118
PGTO 112
PI 115
POTÊNCIA 115
PPGTO 112
PREVISÃO 118
PRI.MAIÚSCULA 116
PROC 114
PROCH 113
PROCURAR 116
PROCV 114
PROJ.LIN 118
PROJ.LOG 118
RADIAN 115
RAIZ 115
REPT 116
Resto 115
ROMANO 115
RQUAD 118
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funções suportadas do Excel (continuação)
SDA 112
SE 113
SEGUNDO 111
SEN 115
SENH 115
SINAL 115
SOMA 115
SOMASE 115
SUBSTITUIR 116, 117
T 117
TAN 116
TANH 116
TAXA 112
TENDÊNCIA 119
TETO 114
TEXTO 117
TIR 112
TIRAR 116
VALOR 117
VALOR.TEMPO 111
VAR 119
VARA 119
VARP 119
VARPA 119
VERDADEIRO 113
VF 112
VP 112
VPL 112
WEIBULL 119

J
JobQueuing_window

72

L
largura da coluna nas planilhas da Web 15
legenda dos gráficos da Web 41
dentro/fora da área de plotagem 43
disposição 43
estilo 43
exibindo/ocultando 43
opções 43
log de Serviços do Excel 106
Log do CXL Web 104

M
mantendo elementos 54
Medida de Sequência 15
movendo as dimensões 25

N

G
gerando relatórios 16, 38
gráficos
drill through 47
gráficos da Web
alterando elementos 42
coluna, tipo padrão 41
cor 41
disposição do título do gráfico 42
drill through 47
expandir consolidações 46
reduzir consolidações 46
rótulo do eixo X 45
tipo de gráfico 41, 42
título do gráfico 42
gráficos da Web em 3D 41
em cluster 44
espessura da diferença da série 44
espessura da série 44
exibição 41, 44
opções 44
perspectiva 44
rotação 44
rotação dos eixos 44

H
hiperlinks 14
Host Administrativo

11

I
inativo
tempo limite

INFORMAÇÃO
gravidade da mensagem do CXL Web 103
inserindo
pais 59
inserindo dados
comandos de entrada de dados 31, 32

91, 92, 93

navegação
Cube Viewer

22

O
ocultar colunas

12

P
Paginação 22
paginação de planilha da Web 100
parâmetro PageResetMode 100
Parâmetro TM1ExcelServicePortNumber 94
parâmetros, web.config 86
PasteEnforcement 102
PDF 16
relatórios 38
Planilhas da Web 16, 38
áreas de janela de congelamento 15
barra de ferramentas 6
barra de ferramentas de paginação 7
bordas diagonais 5
definidos 5
diferenças visuais com planilha do Excel 5
difusão de dados 9
drill relacional 5
editando a visão geral dos dados 8
editando dados nas células 8
exibição das linhas de grade 5
formatação condicional 13
hiperlinks 14
ocultar colunas 12
paginação 7
Índice Remissivo
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rótulos dos gráficos da Web (continuação)
rótulos inteligentes 44

Planilhas da Web (continuação)
proteção das células 16
tornando somente leitura 11
plano de fundo dos gráficos da Web
cor 46
cor secundária 46
matiz 46
padrão 46
sombreado 46
processo
atributos 76
parâmetros 76
Processo
nó de administração 76
processo, propriedades 76
propriedades
cubo 80
dimensão 80
propriedades da planilha da Web
alterando 11
geral 11
host administrador 11
imprimir 11
lista de dimensões 11
writeback 11
propriedades de impressão 11
publicando planilhas
definidos 5

S
salvando dados no Cube Viewer 24
Salvar Tarefa de Organização de Processos
selecionando elementos 29
senhas
alterar 80
subconjuntos 49
classificação de elementos 58
dinâmico 49
edição 49
excluindo subconjuntos 54
expandindo consolidações 58
filtrando elementos 55
inserindo pais 59
mantendo elementos 54
movendo consolidações 53
movendo elementos 53
reduzindo consolidações 59
selecionando elementos 29
subconjuntos dinâmicos 49

T

R
recalculando os dados no Cube Viewer
reduzindo consolidações 25, 59
relatórios
captura instantânea 16, 38
Cube Viewer 16, 38
exportação 38
fatia 16, 38
PDF 16, 38
Planilhas da Web 16, 38
visão geral 16, 38
revisando as mudanças de célula 24
rolando 25
rótulos dos gráficos da Web
ângulo 44
casas decimais 44
cor 44
fonte 44
formato 44
opções 44
posição 44
precisão 44
rótulos de pontos 44
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77

24

tarefa de organização de processos
barra de ferramentas de administração 77
nó de administração 76
tarefa de organização de processos, propriedades
tempo limite 91, 92, 93
tempo limite inativo da sessão 91, 92, 93
tornando as dimensões dinâmicas 25

U
utilitário ClearType Tuner
em computadores de usuário final

V
View Builder

35

W
web.config
definidos 86
edição 86
writeback 11, 29

IBM Cognos Express Xcelerator Versão 10.1.0: Guia do Usuário da Web

15

77

