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Introdução
Com o IBM® Cognos Insight, você tem o poder para analisar dados, explorar
cenários e influenciar decisões criando áreas de trabalho gerenciadas.
É possível usar as áreas de trabalho do Cognos Insight para comunicar resultados
a gerentes da linha de negócios como áreas de trabalho gerenciadas interativas.
Como o Cognos Insight suporta writeback, também é possível usar estas áreas de
trabalho para reunir e consolidar destinos, confirmações e previsões de
gerenciamento.

Localização de informações
Para localizar a documentação na web, inclusive toda a documentação traduzida,
acesse o IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Para obter mais informações sobre o produto, veja os recursos a seguir:
v IBM Cognos Insight Community (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Informações do produto e do recurso IBM Cognos Insight (http://
www.ibm.com/software/products/en/cogninsi)
v Suporte do IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Recursos de Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como
mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da
informações. O Cognos Insight tem recursos de acessibilidade. Para obter
informações sobre estes recursos, consulte Apêndice A, “Recursos de
Acessibilidade”, na página 207.
A documentação HTML do IBM Cognos possui recursos de acessibilidade. Os
documentos PDF são complementares e, como tal, não incluem recursos de
acessibilidade adicionais.

Declarações futuras
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 ficam ao arbítrio exclusivo da IBM.

Renúncia de Responsabilidade das Amostras
A Companhia das Aventuras de Amostra, a Companhia das Grandes Aventuras, a
Vendas da GA, qualquer variação dos nomes da Aventuras de Amostra ou da
Grandes Aventuras e a Amostra de Planejamento ilustram operações de negócios
fictícias com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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para a IBM e os 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 fontes 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 referidos
podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. A cópia não
autorizada é proibida.
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Capítulo 1. Novos Recursos
Esta seção contém uma lista de recursos novos e alterados para esta liberação. Ela
também contém uma lista cumulativa de informações similares para liberações
anterioes. Ela ajudará a planejar suas estratégias de atualização e implementação
de aplicativo e os requisitos de treinamento para seus usuários.
Para revisar uma lista atualizada de embientes suportados pelo IBM Cognos
Insight, incluindo informações sobre sistemas operacionais, servidores Cognos e
bancos de dados, consulte os requisitos do sistema do Cognos Insight em
Ambientes de Software para o IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Novos recursos na versão 2.0
Há novos recursos no IBM Cognos Insight no IBM Planning Analytics versão 2.0.

Cabeçalhos de linha e coluna são destacados quando uma
célula é selecionada
Quando uma célula é selecionada em uma grade, os cabeçalhos correspondentes de
linha e coluna são destacados da mesma forma que no Excel. A cor do destaque
corresponde à cor da célula.

Procurar objetos na área de janela de conteúdo
É possível procurar objetos na área de janela de conteúdo. É possível digitar
caracteres para filtrar quando você estiver inseguro sobre um nome de objeto exato
ou se desejar localizar objetos que correspondam a critérios específicos. A procura
localiza todos os objetos na árvore que correspondem aos critérios. Para obter mais
informações, consulte “Procurando na área de janela de conteúdo” na página 61.

Procurar membros no editor de dimensão
Ao editar grandes dimensões, a navegação pode ser difícil. Para facilitar, é possível
procurar por meio de elementos existentes da dimensão aberta no editor de
dimensão. Para obter mais informações, consulte “Procurando em grandes
dimensões” na página 108.

Novas opções do menu exibido ao clicar com o botão direito do
mouse para células
Duas novas opções disponíveis no menu exibido ao clicar com o botão direito do
mouse para uma célula:
v Exportar para
v Congelar áreas de janela
Anteriormente, estas opções estavam disponíveis apenas na barra de ferramentas
do widget.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Novos recursos na versão 10.3.0
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.3.0.

Suporte para retornos de linha em uma célula de tabela cruzada
É possível agora usar o atalho de teclado Alt+Enter para incluir um retorno de
linha dentro de uma tabela cruzada.

Widget de scorecard de gráfico de histórico
Agora é possível incluir um widget de scorecard de gráfico de histórico em uma
área de trabalho do IBM Cognos Insight.
Um gráfico de histórico mostra um gráfico de colunas de dados reais para uma
métrica, com uma linha para os indicadores de alvo e tolerância. Para obter mais
informações, consulte “Widgets de pontuação” na página 171.

Nova opção da lista de seleção para medidas
Ao formatar uma medida, agora é possível definir uma lista de valores a partir da
qual um usuário pode selecionar. Para obter mais informações, consulte “Alterando
o Formato de Medidas” na página 108.

Diagrama do fluxo de dados
Agora é possível incluir um diagrama do fluxo de dados em uma área de trabalho
do IBM Cognos Insight para mostrar uma representação visual dos links ou
processos que fazem referência ou movem dados entre os cubos. Para obter mais
informações, consulte “Incluindo um diagrama do fluxo de dados” na página 92.

Relatório modelo
É possível criar um relatório que contém as propriedades de cada objeto contido
em um modelo. Para obter mais informações, consulte “Criando um relatório de
modelo” na página 191.

Espelhamento na área de janela de conteúdo
Agora é possível ativar o espelhamento na área de janela de conteúdo para
suportar linguagens bidirecionais. Para obter mais informações, consulte “Suporte
à linguagem bidirecional” na página 17.

Novos recursos na versão 10.2.2.6
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.2.2.6.

Excluindo comentários em células
Agora é possível excluir comentários incluídos em células após a publicação de
uma área de trabalho. Os comentários podem ser excluídos enquanto você estiver
trabalhando nos modos conectado ou distribuído.
Para obter mais informações, consulte “Incluindo, visualizando e excluindo
comentários em células” na página 114.
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Novas opções do menu exibido ao clicar com o botão direito do
mouse para células
Duas novas opções disponíveis no menu exibido ao clicar com o botão direito do
mouse para uma célula:
v Suprimir células vazias
v Autoajuste
Anteriormente, estas opções estavam disponíveis apenas na barra de ferramentas
do widget.

Novos recursos na versão 10.2.2.5
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.2.2.5.

Salvar dados não confirmados a um servidor do Cognos TM1
automaticamente
Se você possuir dados não confirmados no servidor do ambiente de simulação do
Cognos Insight, agora é possível atualizar o servidor do Cognos TM1 com estes
dados automaticamente. É possível escolher atualizar o servidor antes ou depois
da execução de um processo do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
Para obter mais informações, consulte “Incluindo Botões de Ações que Executam
um Script” na página 99.

Novos recursos na versão 10.2.2.3
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.2.2.3.

Difusão de folhas de repetição agora disponível em células
consolidadas
Difusão de folhas de repetição é agora uma opção na caixa de diálogo Difusão de
dados ao digitar um valor em uma célula consolidada cujos itens de dados não
contêm valores.
Se a célula consolidada for orientada por uma regra, a caixa de diálogo Difusão de
dados abrirá somente se estiver ativada no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
No Cognos TM1 Performance Modeler, abra a área de janela Design do aplicativo
e dê um clique duplo no nome do aplicativo para exibir a guia Design do
aplicativo. Selecione a configuração Difundir nas células consolidadas derivadas
da regra e salve. Em seguida, implemente o aplicativo.

Agregar dinamicamente membros em um ponto de exploração
É possível agregar dinamicamente membros em um ponto de exploração em um
novo elemento-pai. O elemento pai é exibido no ponto de exploração, e na área de
visão geral e de tabela cruzada, se aplicável.
Este recurso está disponível somente para os arquivos (.cdd) da área de trabalho
do IBM Cognos Insight. Ele pode ser usado ao trabalhar em modo independente
ou modo distribuído com um servidor IBM Cognos TM1, mas não funciona no
modo conectado.
Capítulo 1. Novos Recursos
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Para agregar membros em um ponto de exploração, clique nos membros a serem
. Os membros
combinados e, em seguida, clique no ícone Criar elemento total
agregados são exibidos em um membro-pai chamado Total consolidado.
Para remover a agregação, clique no ícone Remover elemento total

.

Configurando agregação de membro dinâmico
Este recurso deve ser configurado separadamente para cada arquivo (.cdd) da área
de trabalho do Cognos Insight.
1. Extraia os arquivos em um arquivo (.cdd) da área de trabalho do Cognos
Insight com um programa de archive de arquivo.
2. Abra o cdfDashboardModel.xml com um editor de texto.
3. Inclua o atributo expPointConsTotalShow="true" ao elemento dashboards.
4. Salve o arquivo e compacte os arquivos extraídos de volta a um arquivo (.cdd)
da área de trabalho do Cognos Insight.
5. Abra o arquivo (.cdd) da área de trabalho do Cognos Insight no Cognos
Insight.
O recurso de agregação de membro dinâmico está agora disponível para esta área
de trabalho.

Novos recursos na versão 10.2.2.1
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.2.2.1.

Mostrar alias na borda da grade
É possível exibir aliases junto com legendas em tabelas cruzadas.
Para exibir um alias, clique com o botão direito em uma linha ou coluna que
possui um alias definido, clique em Mostrar Atributo e selecione um alias na lista
de todos os aliases. O texto de alias é exibido junto com a legenda
Para finalizar a exibição do alias, clique com o botão direito em uma linha ou
coluna que possui um alias definido, clique em Mostrar Atributo e selecione Não
mostrar nenhum.

Mostrar alias nos pontos de exploração
É possível exibir aliases em pontos de exploração.
Se uma dimensão em um ponto de exploração tem aliases disponíveis, o ícone
suspenso

será exibido próximo ao ícone Procurar

.

e selecione o alias a exibir. Cada membro na
Clique no ícone suspenso
dimensão deve ter o texto de alias definido em ordem para que a lista de membros
seja exibida.

Procura de parâmetro membro do botão de ação
Ao ativar um botão de ação que tem um parâmetro membro, agora é possível
procurar por membros usando uma procura "contém" sem distinção entre

4
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maiúsculas e minúsculas. Anteriormente, a procura era uma procura "inicia com"
com distinção entre maiúsculas e minúsculas. A mudança torna a localização de
membros mais fácil.
Por exemplo, um membro chamado S1000 - Revenue pode agora ser localizado
procurando em revenue, enquanto que antes ele não seria encontrado usando este
parâmetro de procura.

Bloquear permanentemente todos os widgets
Os widgets em um aplicativo podem ser bloqueados no IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Isto impede que um usuário não administrador desbloqueie
os widgets no IBM Cognos Insight.
Anteriormente, qualquer usuário do Cognos Insight poderia desbloquear widgets
usando os menus sensíveis ao contexto. Nesta liberação, os widgets podem ser
bloqueados no Cognos TM1 Performance Modeler para que os usuários que não
são administradores não sejam capazes de desbloqueá-los no Cognos Insight.
Para obter mais informações, consulte a documentação do TM1 Performance
Modeler.

Novos recursos na versão 10.2.2
Há novos recursos no IBM Cognos Insight versão 10.2.2.

Imprimindo áreas de trabalho inteiras
Agora é possível imprimir áreas de trabalho inteiras de uma vez, ao invés de
imprimir uma guia de cada vez no IBM Cognos Insight.
Tarefas relacionadas:
“Imprimindo Áreas de Trabalho” na página 119
Imprimir uma área de trabalho inteira do IBM Cognos Insight ou guias específicas
de um espaço de trabalho, para obter uma captura instantânea em cópia impressa
de seu espaço de trabalho.

Valores Dinâmicos
O IBM Cognos Insight agora inclui valores dinâmicos, que são widgets que exibem
membros ou medidas únicas de uma crosstab. Por exemplo, se sua crosstab exibir
renda por ano por linha de produto, é possível incluir um valor dinâmico no título
da guia da área de trabalho que exibe a renda total para este ano.
Tarefas relacionadas:
“Inserindo Valores Dinâmicos” na página 100
É possível criar um widget de valor dinâmico em uma área de trabalho do IBM
Cognos Insight para enfatizar um valor específico em seu espaço de trabalho. Por
exemplo, é possível colocar o valor de renda total em seu próprio widget na parte
superior da sua área de trabalho.

Enfatizar células usando formatação condicional
Agora é possível incluir estilos condicionais para as áreas de trabalho do IBM
Cognos Insight para enfatizar células que atendem às condições específicas.
Tarefas relacionadas:
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“Criando Estilos Condicionais” na página 88
É possível aplicar estilos condicionais em uma crosstab em uma área de trabalho
do IBM Cognos Insight para identificar células que estão dentro de uma faixa de
valores ou células que contêm uma sequência específica de caracteres.

Suporte para a Importação de Hierarquias Desiguais e Não
Balanceadas
Hierarquias desiguais e não balanceadas agora podem ser importadas para o IBM
Cognos Insight. É possível escolher preservar a estrutura original ou ajustá-la.

Hierarquias desiguais
Nas hierarquias desiguais, há alguns níveis ausentes dos dados. Por exemplo, na
tabela a seguir, o nível Estado está ausente em duas linhas.
Tabela 1. Exemplo de uma Hierarquia Desigual Antes da Importação
Região ou País

Estado

Cidade

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Cidade do Vaticano

Cidade do Vaticano

Se você preservar a estrutura irregular, as células em branco são preenchidas com
membros do marcador. Por exemplo, Tabela 1 apareceriam conforme a seguir:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (Estado)
- Washington DC
v Cidade do Vaticano
– Cidade do Vaticano (Estado)
- Cidade do Vaticano (Cidade)
Se você reduzir a hierarquia desigual para se tornar uma hierarquia não
balanceada, as células em branco não aparecerão na dimensão importada. Por
exemplo, Tabela 1 apareceriam conforme a seguir:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Cidade do Vaticano
– Cidade do Vaticano
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Hierarquias não balanceadas
Nas hierarquias não balanceadas, os membros de folha não estão todos no mesmo
nível. Por exemplo, na tabela a seguir, alguns membros de folha estão no Nível 2 e
alguns membros de folha estão no Nível 3.
Tabela 2. Exemplo de uma Hierarquia Não Balanceada Antes da Importação
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Funcionário A

Funcionário B

Funcionário E

Funcionário A

Funcionário B

Funcionário F

Funcionário A

Funcionário C

Funcionário A

Funcionário D

Se você preservar a estrutura não balanceada, as células em branco não aparecerão
na dimensão importada. Por exemplo, Tabela 2 apareceriam conforme a seguir:
v Funcionário A
– Funcionário B
- Funcionário E
- Funcionário F
– Funcionário C
– Funcionário D
Se você balancear a hierarquia, o nível mais baixo será preenchido, deixando os
espaços em branco em um nível superior. Isso muda a hierarquia de uma
hierarquia não balanceada em uma hierarquia desigual. Por exemplo, Tabela 2
apareceriam conforme a seguir:
v Funcionário A
– Funcionário B
- Funcionário E
- Funcionário F
– Funcionário C (Nível 2)
- Funcionário C
– Funcionário D (Nível 2)
- Funcionário D
Conceitos relacionados:
Capítulo 3, “Importação de dados para o Cognos Insight”, na página 19
É possível importar dados no IBM Cognos Insight de diferentes formas
dependendo da origem de dados, da complexidade dos dados e quanto controle
deseja ter sobre a forma como os dados são mapeados como dimensões, medidas e
atributos.

Desfazer e Refazer
Agora é possível reverter e repetir algumas das ações executadas em uma área de
trabalho do IBM Cognos Insight.
É possível desfazer ou refazer até no máximo 45 ações.
Restrição: Não é possível usar o ícone Desfazer
seguir:

para reverter as ações a
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v Alterar o modelo de dados, como incluir ou remover dados, dimensões e cubos.
v Incluir ou remover comentários.
v Executar os botões de ação que executam os processos do IBM Cognos TM1
TurboIntegrator (TI).
v Alterar os cálculos.
v Executar importações e exportações.
v Conectar-se a um servidor IBM Cognos Express ou IBM Cognos TM1.
v Imprimir, publicar ou compartilhar.
v Mudanças feitas na configuração ou nas preferências do Cognos Insight.
v Manter pressionadas ou liberar células.

Sincronização de dados
Agora é possível sincronizar os dados em uma área de trabalho do IBM Cognos
Insight por widget, por guia ou por área de trabalho. Por exemplo, é possível
sincronizar as mudanças de dados em um ponto de exploração na guia A de
acordo com os dados em uma crosstab na guia B.
Tarefas relacionadas:
“Sincronizando Widgets” na página 103
Ao sincronizar widgets no IBM Cognos Insight, as mudanças feitas nos dados em
um widget são refletidas nos widgets sincronizados. A sincronização pode ser
aplicada entre guias, entre áreas de trabalho ou em grupos menores dentro de uma
guia.

Widgets e guias na área de janela de conteúdo
Agora é possível visualizar a lista das guias e dos widgets na área de trabalho do
IBM Cognos Insight. É possível usar essa lista para navegar para guias ou widgets
específicos e para alterar as configurações da guia ou do widget.
.
A seção Área de Trabalho é uma nova parte da área de janela de conteúdo
Essa seção lista todas as guias e os widgets da área de trabalho atual. Na área de
janela Área de Trabalho, é possível executar as ações a seguir:
v Clicar com o botão direito do mouse para acessar uma lista de comandos para o
widget. Esses comandos são os mesmos que estão disponíveis no menu Ações
.
do Widget
v Clicar com o botão direito do mouse em uma guia para renomeá-la ou excluí-la.
v Clicar em uma guia ou widget para navegar para esse objeto na área de
trabalho.

Consultas multiencadeadas melhoram o desempenho
É possível melhorar o desempenho do processamento das consultas no IBM
Cognos Insight, permitindo que as consultas sejam divididas em vários
encadeamentos de processamentos.
As consultas multiencadeadas permitem que o IBM Cognos TM1 efetue
automaticamente consultas de balanceamento de carga executando cada consulta
em um núcleo separado. Esse processamento múltiplo pode melhorar a eficiência e
o tempo de processamento de consultas e regras grandes.
Somente os servidores com execução inferior a 100% da capacidade podem se
beneficiar das melhorias de consultas multiencadeadas. Por exemplo, se houver 8
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núcleos processando 8 consultas simultâneas, nenhum deles poderia começar
consultas multiencadeadas. A inclusão de uma nona consulta de processamento
simultâneo resultaria na divisão dos encadeamentos de processamento de consulta
em vários núcleos.

Visualizações Contribuidor e Revisor
Agora, quando os administradores do IBM Cognos TM1 se conectarem a
aplicativos Cognos TM1 a partir do IBM Cognos Insight, as visualizações de
contribuidor e revisor podem ser exibidas com layouts diferentes.
Ao criarem aplicativos no IBM Cognos TM1 Performance Modeler, os autores de
aplicativos podem definir visualizações separadas para contribuidores e revisores.
Quando os administradores do Cognos TM1 se conectam ao Cognos TM1 a partir
do Cognos Insight, eles podem escolher a visualização que desejam trabalhar: com
contribuidor ou revisor. No Cognos Insight, essas visualizações podem apareceu
com diferentes layouts. Por exemplo, a visualização de contribuidor pode exibir
uma crosstab com vários pontos de exploração; enquanto que a visualização de
revisor poderia exibir somente um gráfico e uma crosstab.
Esses layouts diferentes podem ser criados no Cognos Insight. Quando um
administrador do Cognos TM1 publica uma área de trabalho de volta para o
Cognos TM1, a visualização que eles estão publicando inclui o layout da área de
trabalho. Portanto, se um administrador do Cognos TM1 estiver conectado na
visualização de contribuidor, ele poderá fazer as mudanças no layout da área de
trabalho e publicá-la como a visualização de contribuidor desse aplicativo.
Para obter mais informações sobre as visualizações de Contribuidor e Revisor,
consulte a documentação do TM1 Performance Modeler. Acesse esse documento para
seu produto e versão no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Tarefas relacionadas:
“Conectando-se a um Sistema Cognos TM1” na página 183
Os administradores do IBM Cognos TM1 podem se conectar-se a um sistema do
Cognos TM1 do IBM Cognos Insight, quando desejarem importar dimensões ou
cubos, publicar uma área de trabalho ou contribuir para um plano.
“Conectando-se a um Sistema Cognos Express” na página 197
Os administradores do IBM Cognos Express poderão conectar-se a um sistema do
Cognos Express do IBM Cognos Insight, quando desejarem importar dimensões ou
cubos, publicar uma área de trabalho ou contribuir para um plano.

Mapas de estratégia podem ser filtrados por métricas
Agora é possível filtrar os mapas de estratégia em uma área de trabalho do IBM
Cognos Insight de uma nova maneira: selecionando as métricas que aparecem ao
passar o mouse sobre os objetos no widget.
Por exemplo, a área de trabalho inclui uma crosstab, uma mapa de estratégia, um
diagrama de impacto e um diagrama customizado. Todos os quatro widgets estão
sincronizados entre si. Anteriormente, para alterar os dados exibidos em cada
widget, era possível alterar as seleções na área de visão geral de cada widget.
Agora, também é possível selecionar as métricas exibidas ao passar o mouse sobre
um objetivo no mapa de estratégia.
Tarefas relacionadas:
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“Incluindo Marcadores de Desempenho” na página 177
Quando você se conectar a um servidor do IBM Cognos TM1 a partir do IBM
Cognos Insight, é possível visualizar e usar marcadores de desempenho que você
cria no IBM Cognos TM1 Performance Modeler em sua área de trabalho.

Aumentando e diminuindo o zoom em widgets de scorecard
Agora é possível aumentar e diminuir o zoom nos widgets de scorecard no IBM
Cognos Insight.
na área
É possível usar os ícones Aumentar o Zoom e Diminuir o Zoom
de visão geral de cada widget para ver maiores detalhes ou uma visualização mais
ampla. Por exemplo, a área de trabalho incluir um widget de
scorecardcustomizado que mostra a renda de cada linha de produto em um mapa
do mundo. É possível aumentar o zoom em uma parte do mapa para visualizar
mais detalhes sobre as regiões e países nessa área, ou é possível diminuir o zoom
para ver o mapa inteiro.
Tarefas relacionadas:
“Incluindo Marcadores de Desempenho” na página 177
Quando você se conectar a um servidor do IBM Cognos TM1 a partir do IBM
Cognos Insight, é possível visualizar e usar marcadores de desempenho que você
cria no IBM Cognos TM1 Performance Modeler em sua área de trabalho.

Expandindo e reduzindo as métricas em diagramas de
impacto
Agora é possível expandir e reduzir as métricas em widgets de diagramas de
espaço no IBM Cognos Insight.
ao lado das métricas para
É possível usar os ícones Expandir e Reduzir
visualizar mais ou menos métricas. Por exemplo, o diagrama de impacto mostra
Desconto como a métrica focalizada e Renda Total Após o Desconto como a
métrica afetada. É possível expandir Renda Total Após o Desconto e ver que a
métrica Renda Total Após o Desconto afeta a métrica Lucro Antes da Alocação.
Dessa forma, é possível seguir a cadeia de métricas para compreender como elas
afetam umas às outras.
Tarefas relacionadas:
“Incluindo Marcadores de Desempenho” na página 177
Quando você se conectar a um servidor do IBM Cognos TM1 a partir do IBM
Cognos Insight, é possível visualizar e usar marcadores de desempenho que você
cria no IBM Cognos TM1 Performance Modeler em sua área de trabalho.

Legendas no código do idioma atual
Agora, nas áreas de trabalho que possuem diferentes legendas para diferentes
idiomas, os usuários veem somente a legenda que se aplica ao código de idioma
do IBM Cognos Insight, configurado em Minhas Preferências.
Conceitos relacionados:
“Idioma e preferências culturais” na página 16
O IBM Cognos Insight usa diferentes configurações para determinar o padrão
cultural e de idioma, dependendo de onde o Cognos Insight é acessado. Essas
informações ajudarão a entender onde o Cognos Insight localiza suas preferências
de idioma e culturais para que possa alterá-las, se necessário.
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Método de folhas de repetição de difusão de dados
O IBM Cognos Insight agora inclui o método de folhas de repetição de difusão de
dados.
O método de folhas de repetição de difusão de dados permite que você copie um
valor para todas as folhas da consolidação ou somente para as folhas que contêm
valores diferentes de zero.
Tarefas relacionadas:
“Difundindo dados utilizando folhas de repetição” na página 86
No IBM Cognos Insight, use o método de folhas de repetição para copiar um valor
especificado para as folhas (filhas) de uma consolidação. Ao aplicar este método,
será possível copiar o valor para todas as folhas da consolidação ou somente para
as folhas que já contêm valores diferentes de zero.
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Capítulo 2. Iniciando o Cognos Insight
O IBM Cognos Insight pode ser instalado como um componente do IBM Planning
Analytics Local ou você pode instalar e iniciá-lo a partir do IBM Cognos Express
ou do IBM Cognos TM1, dependendo de seu acesso a esses outros produtos IBM
Cognos.
A lista a seguir descreve as diferentes maneiras de você iniciar o Cognos Insight.
Como você inicia o Cognos Insight depende de se o Cognos Insight está conectado
a outros produtos Cognos, tal como o Cognos TM1 ou o Cognos Express.
Cognos Insight e Cognos TM1
Se você estiver conectado ao Cognos TM1, inicie o Cognos Insight a partir
do portal do Cognos TM1 Applications para criar áreas de trabalho e
contribuir com os planos.
Cognos Insight e Cognos Express
Se você estiver conectado ao Cognos Express, inicie o Cognos Insight a
partir da página de boas-vindas do Cognos Express para criar áreas de
trabalho, compartilhar áreas de trabalho com outros ou contribuir com
planos.

A Janela do Cognos Insight
Familiarize-se com as partes da janela do IBM Cognos Insight.
A janela do Cognos Insight inclui as partes a seguir:
O ícone Ações
expande um menu que inclui opções para criar,
Clicar no ícone Ações
abrir, salvar, imprimir, exportar e fechar áreas de trabalho.
Uma widget de crosstab e de gráfico
Os widgets são as partes de uma área de trabalho do Cognos Insight. Um
tipo de widget contém uma crosstab ou grade e um gráfico. Os dados na
crosstab são vinculados aos dados que aparecem no gráfico, portanto, ao
alterar os dados na crosstab, os dados do gráfico são alterados também, e
ao alterar os dados no gráfico, a crosstab também é alterada.
Uma barra de ferramentas do widget
A barra de ferramentas do widget aparece quando você está trabalhando
em um widget. Ela inclui ícones que são particulares para o widget, como
o ícone Mudar Tipo de Exibição
gráfico que aparece no widget.

, que permite alterar o tipo de

A área de visão geral
A área de visão geral é exibida para uma crosstab ou para um gráfico. A
área de visão geral informa quais dimensões e medidas aparecem na
crosstab, no gráfico ou na crosstab e no gráfico. A área de visão geral é
dividida em três seções: linhas, colunas e contexto. Essas seções
representam as dimensões e medidas que aparecem nas linhas, colunas e
contexto da crosstab, do gráfico ou da crosstab e do gráfico. Por exemplo,
se a dimensão Produtos aparecer na seção de linhas da área de visão geral,
os produtos também aparecerão nas linhas da crosstab.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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A área de janela de conteúdo
A área de janela de conteúdo exibe todos os cubos, dimensões, medidas e
atributos com os quais é possível trabalhar na área de trabalho atual. Na
área de janela de conteúdo, é possível importar, criar, excluir, mover e
editar os elementos na área de janela de conteúdo. A área de janela de
conteúdo também exibe processos de importação, para que você possa
atualizar dados a partir de uma importação específica.
Também é possível procurar objetos na área de janela de conteúdo. É
possível digitar caracteres para filtrar quando você estiver inseguro sobre
um nome de objeto exato ou se desejar localizar objetos que correspondam
a critérios específicos. A procura localiza todos os objetos na árvore que
correspondem aos critérios.
Pontos de Exploração
Um ponto de exploração é uma lista dos elementos em uma dimensão. É
possível clicar nos elementos para filtrar os dados na crosstab, no gráfico
ou na crosstab e no gráfico.
Guias As áreas de trabalho podem ser divididas em várias guias. Na área de
guias, é possível criar, excluir e renomear guias.
O ícone de miniaturas da guia
Clicando no ícone de miniaturas da guia, pequenos gráficos de cada guia
são exibidos, para que seja possível navegar em outra guia usando esses
gráficos, em vez dos nomes das guias.
A figura a seguir exibe as partes da janela do Cognos Insight.
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Ícone de ações

Barra de ferramentas
do widget

Área de visão
geral

Ponto de
exploração

Expanda ou reduza
a área de janela de conteúdo

Cubo
Dimensão

Medida

Área de janela Explorar

Guias

Widget de crosstab e de gráfico

Ícone miniaturas de guia

Área de janela de conteúdo

Figura 1. As Partes da Janela do Cognos Insight

Preferências do Cognos Insight
É possível customizar o IBM Cognos Insight, incluindo a ativação e desativação de
comportamentos específicos, configuração de opções regionais e configuração de
conexões com outros produtos IBM Cognos.
É possível configurar as opções a seguir na janela Minhas Preferências, que pode
:
ser acessada pelo ícone Ações
v Exibir dicas visuais para acessibilidade melhorada.
v Desativar a página Introdução exibida quando o Cognos Insight é iniciado.
v Desativar a detecção de hierarquia quando importar dados.
v Desativar a sincronização para novas visualizações.
v Alterar a ação padrão para clicar duas vezes em uma célula de crosstab em
novas áreas de trabalho. A ação padrão é editar a célula e é possível alterar a
ação padrão para drill down.
v Alterar a visualização inicial de dimensões em um espaço de trabalho após
importar os dados. A ação padrão é expandir hierarquias para o primeiro nível e
é possível alterar a ação padrão para reduzir todos os níveis ou expandir todos
os níveis.
Capítulo 2. Iniciando o Cognos Insight
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v Alterar o idioma do conteúdo das áreas de trabalho.
v Ativar suporte de linguagem bidirecional e escolher uma direção do texto para o
conteúdo da área de trabalho.
v Incluir URIs para se conectar aos servidores IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1.

Idioma e preferências culturais
O IBM Cognos Insight usa diferentes configurações para determinar o padrão
cultural e de idioma, dependendo de onde o Cognos Insight é acessado. Essas
informações ajudarão a entender onde o Cognos Insight localiza suas preferências
de idioma e culturais para que possa alterá-las, se necessário.

Cognos Insight e Cognos TM1
Ao instalar ou iniciar o Cognos Insight a partir do portal do IBM Cognos TM1
Applications, o idioma do produto e o idioma do conteúdo, configurados no
portal, determinarão os padrões culturais e de idioma do Cognos Insight. Por
exemplo, se configurar o idioma do produto para francês (Canadá) e o idioma do
conteúdo para inglês (Canadá), a interface com o usuário do Cognos Insight
aparece em francês e os padrões culturais em inglês do Canadá. Se as
configurações de idioma mudarem, é possível fechar e reabrir uma área de
trabalho no Cognos Insight para atualizar o idioma e os padrões culturais.
Para obter informações sobre como configurar o idioma do produto e do conteúdo
no Cognos TM1 Applications Portal, consulte a documentação do TM1 Applications.
É possível acessar esta documentação no IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Se você não estiver conectado a um servidor Cognos TM1, poderá configurar o
, clicando em
idioma do conteúdo no Cognos Insight clicando no ícone Ações
Minhas Preferências e, em seguida, escolhendo na lista de idiomas do conteúdo. A
preferência substituirá os padrões culturais definidos pelo sistema operacional ou
portal. Isso é útil quando estiver criando uma área de trabalho para usuários em
outra região ou país e deseja ver como a área de trabalho aparecerá para esses
usuários. Por exemplo, você está trabalhando em Ottawa, Canadá, com francês
(Canadá), mas a área de trabalho que está criando será usada por um grupo de
funcionários na França. É possível configurar o idioma do conteúdo do Cognos
Insight para francês (França) para ver sua área de trabalho como aparecerá para
seus usuários.
Se o administrador do Cognos TM1 tiver ativado localização de nomes no servidor
do Cognos TM1, em seguida cubos, dimensões, elementos e atributos serão
exibidos em seu idioma local, conforme determinado pela sua configuração do
código de idioma do Microsoft Windows. Se localização não estiver ativada, os
nomes de objetos aparecem como foram originalmente criados no servidor do
Cognos TM1.

Cognos Insight e Cognos Express
Ao instalar ou iniciar o Cognos Insight a partir do portal do IBM Cognos TM1
Applications, o idioma do produto e o idioma do conteúdo, configurados no
portal, determinarão os padrões culturais e de idioma do Cognos Insight. Por
exemplo, se configurar o idioma do produto para francês (Canadá) e o idioma do
conteúdo para inglês (Canadá), a interface com o usuário do Cognos Insight
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aparece em francês e os padrões culturais em inglês do Canadá. Se as
configurações de idioma mudarem, é possível fechar e reabrir uma área de
trabalho no Cognos Insight para atualizar o idioma e os padrões culturais.
Para obter informações sobre como configurar o idioma do produto e do conteúdo
no Cognos TM1 Applications Portal, consulte a documentação do TM1 Applications.
É possível acessar esta documentação no IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Se você não estiver conectado a um servidor Cognos Express, poderá configurar o
, clicando em
idioma do conteúdo no Cognos Insight clicando no ícone Ações
Minhas Preferências e, em seguida, escolhendo na lista de idiomas do conteúdo. A
preferência substituirá os padrões culturais definidos pelo sistema operacional ou
portal. Isso é útil quando estiver criando uma área de trabalho para usuários em
outra região ou país e deseja ver como a área de trabalho aparecerá para esses
usuários. Por exemplo, você está trabalhando em Ottawa, Canadá, com francês
(Canadá), mas a área de trabalho que está criando será usada por um grupo de
funcionários na França. É possível configurar o idioma do conteúdo do Cognos
Insight para francês (França) para ver sua área de trabalho como aparecerá para
seus usuários.

Suporte à linguagem bidirecional
O suporte à linguagem bidirecional no IBM Cognos Insight permite que você use
os recursos a seguir:
Mude a direção do texto que é mostrada em uma área de trabalho (conteúdo
dos dados).
v Espelhe o conteúdo na interface com o usuário do Cognos Insight (conteúdo do
aplicativo).

v

É possível usar idiomas separados para conteúdo de dados e do aplicativo. Por
exemplo, você pode desejar usar o inglês para conteúdo do aplicativo ou hebraico
para conteúdo de dados.

Direção do texto
É possível escolher exibir o texto nas áreas de trabalho do Cognos Insight da
direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Também é possível escolher
direção do texto contextual. Em algumas situações, você deseja exibir algum texto
da esquerda para a direita e algum texto da direita para a esquerda. Por exemplo,
árabe, hebraico, urdu e farsi são linguagens escritas da direita para a esquerda.
Entretanto, os números em tais idiomas, bem como segmentos integrados de texto
latino, cirílico ou grego são escritos da esquerda para a direita. Nessas situações,
configure a direção do texto contextualmente, com base na primeira letra no texto.
Se a letra pertencer a um script da direita para a esquerda, a direção do texto será
da direita para a esquerda. Caso contrário, a direção do texto será da esquerda
para a direita. Os números e os caracteres especiais não influenciam na direção do
texto. Por exemplo, se o texto for iniciado com um número seguido por uma letra
árabe, a direção será da direita para a esquerda. Se o texto for iniciado com um
número seguido por uma letra em latim, a direção será da esquerda para a direita.
Alterar a direção do texto de uma área de trabalho afeta todas as informações
inseridas pelo usuário, incluindo os dados, rótulos de widget e dicas de
ferramentas, comentários e texto estruturado, como endereços de email, caminhos
de arquivo e URLs.
Capítulo 2. Iniciando o Cognos Insight
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Espelhamento
É possível espelhar os elementos da interface com o usuário do Cognos Insight,
tais como itens de menu, barras de ferramenta e texto da janela. Ao ativar o
suporte bidirecional, o espelhamento é automático e depende da sua configuração
de código de idioma do Microsoft Windows.

Ativando o suporte à linguagem bidirecional
Ative as linguagens bidirecionais no IBM Cognos Insight para mudar a direção do
texto mostrada em uma área de trabalho e para permitir o espelhamento do
conteúdo na interface com o usuário do Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Minhas Preferências.
2. Na seção Suporte bidirecional, marque a caixa de seleção Ativar suporte
bidirecional.
3. Para mudar a direção do texto:
a. Selecione uma opção na lista Direção do texto base para o conteúdo para
especificar a direção do texto no Cognos Insight. Ao ativar o suporte
bidirecional, um ícone de Direção do texto
ferramentas dos widgets de texto.

é exibido na barra de

b. Opcional: Para substituir a direção do texto que especificou para a área de
trabalho, em um widget de texto, clique no ícone Direção de texto e
selecione a direção do texto.
4. Para permitir o espelhamento do texto, mude o código de idioma do sistema
para árabe ou hebraico no painel de controle do Microsoft Windows.
É possível desativar o espelhamento ao limpar a caixa de seleção Ativar
suporte bidirecional ou mudando o código de idioma do sistema para outro
idioma.
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Capítulo 3. Importação de dados para o Cognos Insight
É possível importar dados no IBM Cognos Insight de diferentes formas
dependendo da origem de dados, da complexidade dos dados e quanto controle
deseja ter sobre a forma como os dados são mapeados como dimensões, medidas e
atributos.

Antes de Importar Dados
Antes de importar dados de origem para o IBM Cognos Insight, você deve
entender quais dados não podem ser importados e como o Cognos Insight mapeia
os dados importados.

Importação Rápida
É possível arrastar arquivos de dados simples até a tela do Cognos Insight ou até a
página Introdução para usar a opção Importação Rápida. Arquivos de dados
simples atendem às condições a seguir:
v Menos de 10 colunas
v Menos de 100.000 linhas (para planilhas do Microsoft Excel)
v Tamanho do arquivo de menos de 10 megabytes (para arquivos que contêm
valores separados por vírgula ou valores separados por tabulação)
v Somente uma linha de cabeçalho de coluna
v Nenhuma célula mesclada
Se os dados não atenderem essas condições, o Cognos Insight abre o assistente de
Importação, que o guia pela importação de um conjunto de dados mais complexo.

Como o Cognos Insight Mapeia seus Dados
Ao importar dados, o Cognos Insight usa inteligência de dados avançada para
mapear seus dados dependendo de seu tipo de origem. Durante a importação, é
possível substituir qualquer uma das escolhas que o Cognos Insight faz sobre
como mapear seus dados. Também é possível desativar a detecção de hierarquia
para todas as importações na janela Minhas Preferências.
A lista a seguir define os tipos diferentes de dados em um modelo:
Cubo

Um cubo é o contêiner que armazena seus dados. Um cubo é definido por
um conjunto de dimensões.

Dimensão
Uma dimensão é uma categoria descritiva de dados. Por exemplo, seu
cubo pode incluir dimensões chamadas Produtos, Clientes e Local.
Nível

Um nível representa dados relacionados dentro de uma hierarquia. Por
exemplo, a dimensão de seus Produtos pode conter níveis chamados Linha
de Produto e Tipo de Produto.

Atributo
Um atributo é uma característica de dados que o negócio deseja avaliar.
Por exemplo, a dimensão de seus Produtos pode conter atributos
chamados Cor e Tamanho.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Medida
Uma medida é um valor que determina como o seus negócios estão
operando. Por exemplo, você pode usar medidas como Quantidade
vendida ou Renda para revisar o desempenho de seus negócios.
Se você importar um relatório de lista ou pacote do Cognos, o Cognos Insight
usará o modelo que foi definido na origem. O Cognos Insight mapeia outras
origens de dados das maneiras a seguir por padrão:
v A primeira coluna do arquivo de origem e as medidas aparecem em um
crosstab. As outras colunas estão visíveis como dimensões na área de visão
geral.
v Colunas de texto são incluídas como dimensões.
v Colunas de números são incluídas como medidas se forem valores. Por exemplo,
o Cognos Insight pode interpretar uma coluna chamada Renda como uma
medida e uma coluna chamada Número de telefone como um atributo.
v Quando os dados que você estiver importando no Cognos Insight contiverem
qualquer data expressa em um formato típico, o Cognos Insight gerará um
calendário gregoriano integral com hierarquias. Isso permite visualizar seus
dados por trimestre, ano ou mês, mesmo quando os dados importados não
continham essas informações.
v A primeira linha de dados é usada como cabeçalhos para cada coluna.
v Um total é incluído para cada dimensão.
v O tipo mais lógico de sintetização para cada uma de suas medidas é escolhido.
Por exemplo, se seus dados de origem incluir uma coluna para Preço e uma
coluna para Custo, o Cognos Insight pode escolher um tipo de sintetização
Média para a medida de Preço e um tipo de sintetização de Soma para a medida
de Custo.
v Os atributos de legenda são preservados.
v Chaves comerciais são preservadas.

Importando Arquivos de Texto Delimitado
É possível importar arquivos de texto delimitado para o IBM Cognos Insight,
incluindo os formatos de arquivo a seguir : CSV, TAB, CMA, ASC e TXT. É
possível aceitar o mapeamento padrão ou fazer mudanças para definir o modelo.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
O Cognos Insight não suportará a importação de arquivos TXT e CSV com
codificação de legado, se as configurações regionais e o código de idioma do
sistema Microsoft Windows não corresponderem à codificação do arquivo. Para
resolver esse problema, salve o arquivo com codificação UTF-8 ou altere as
configurações regionais e o código de idioma do sistema Microsoft Windows para
corresponderem à codificação do arquivo.
Se seus dados de origem contiverem valores decimais, mas não houver valores
decimais nos 100 primeiros registros, o Cognos Insight detecta os dados como
números inteiros. No entanto, as casas decimais são preservadas e é possível
aplicar formatação para incluir os decimais. Para obter informações sobre como
formatar dados, consulte “Alterando o Formato de Medidas” na página 108.
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Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dados.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo, selecione Arquivo.
4. Clique em Pesquisar e selecione o arquivo que deseja importar.
5. Opcional: Na seção Detalhes do Arquivo, conclua as ações a seguir:
a. Especifique o delimitador de vírgula.
b. Se desejar usar o separador decimal e o separador de milhares para um
código de idioma específico, selecione esse código de idioma no campo
Formato.
c. Especifique a primeira linha de dados. É possível usar este campo para
evitar importar o texto introdutório ou diversas linhas de cabeçalho de seu
arquivo de texto.
d. Especifique se os dados contêm rótulos de coluna ou títulos.
e. Se estiver trabalhando em modo conectado e desejar planejar um processo
que importe novamente os dados, especifique o local do arquivo a ser
acessado pelo servidor remoto do IBM Cognos TM1. Para obter mais
informações sobre trabalhar em modo conectado, consulte “Planos nos
servidores do Cognos Express” na página 193 ou “Planos nos servidores
do Cognos TM1” na página 169.
6. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a
caixa de seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
7. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
8. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
9. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
Capítulo 3. Importação de dados para o Cognos Insight
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c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
10. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.

d.
e.

f.

g.

Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.

h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
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seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
11. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
12. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de
se os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
13. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
14. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
Capítulo 3. Importação de dados para o Cognos Insight
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torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
15. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
16. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
17. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
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a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
18. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Importando Arquivos do Microsoft Excel
É possível importar arquivos do Microsoft Excel para o IBM Cognos Insight e
aceitar o mapeamento padrão, ou é possível fazer mudanças para definir o modelo.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
Não é possível planejar uma importação de um arquivo do Microsoft Excel. Você
deve usar uma Atualização Orientada ou uma Atualização Silenciosa para
atualizar os dados de uma origem de dados do Microsoft Excel.
Algumas fórmulas e funções que são usadas em pastas de trabalho do Microsoft
Excel não são importadas. A solução deve criar uma cópia da coluna afetada na
planilha do Microsoft Excel e usar o comando Colar Especial para colar os valores
da coluna afetada na nova coluna. Também é possível salvar a planilha como um
arquivo CSV e, em seguida, importar o arquivo CSV.
Em uma Importação Rápida, se a planilha do Microsoft Excel contiver várias
planilhas, somente os dados na planilha atual serão importados. Por exemplo, se
quiser importar os dados que estão na planilha 3, salve a pasta de trabalho com a
planilha 3 como a planilha visível. Ao importar da pasta de trabalho, somente os
dados da planilha 3 serão importados. Outra opção é usar os comandos Importar
Dimensões ou Importar Dados.
Se seus dados de origem contiverem valores decimais, mas não houver valores
decimais nos 100 primeiros registros, o Cognos Insight detecta os dados como
números inteiros. No entanto, as casas decimais são preservadas e é possível
aplicar formatação para incluir os decimais. Para obter informações sobre como
formatar dados, consulte “Alterando o Formato de Medidas” na página 108.
Capítulo 3. Importação de dados para o Cognos Insight

25

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dados.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo, selecione Arquivo.
Clique em Pesquisar e selecione o arquivo que deseja importar.
Expanda Detalhes do Arquivo.
Especifique se os dados contêm rótulos de colunas.
Especifique se os dados serão estruturados como lista ou como tabulação
cruzada.
8. Opcional: Especifique a planilha, as linhas e as colunas a serem usadas.
9. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a
caixa de seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
10. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
4.
5.
6.
7.

Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
11. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as importações
de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar hierarquias
durante a importação na janela Minhas Preferências.
12. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
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CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
13. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.
Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
d. Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
e. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
f. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
g. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
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filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
14. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
15. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de
se os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
16. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
17. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
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produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
18. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
19. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
20. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
Capítulo 3. Importação de dados para o Cognos Insight

29

v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
21. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Importando de Origens de Dados Relacionais
A importação de dados relacionais para o IBM Cognos Insight requer que você
entenda sua origem de dados relacionais e possa definir consultas. Assegure-se
também de que as conexões ODBC sejam configuradas para as origens de dados
das quais deseja importar.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.

Sobre Esta Tarefa
Ao trabalhar no modo conectado, é possível usar as origens de dados relacionais
ODBC definidas no servidor. Para obter mais informações sobre trabalhar em
modo conectado, consulte “Planos nos servidores do Cognos Express” na página
193 ou “Planos nos servidores do Cognos TM1” na página 169.

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dados.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo de Origem, selecione Origem de Dados Relacionais (ODBC).
4. Selecione uma origem de dados relacionais Open Database Connectivity da
lista definida para seu sistema.
5. Abra o Gerador de Consultas. Também é possível digitar o SQL para a
consulta.
6. Para especificar as colunas a serem usadas na consulta para obter dados,
clique na guia Visualização de Dados e arraste as colunas ou tabelas do
campo Metadata Explorer para a grade. É possível incluir as próprias colunas
ou tabelas. A consulta usa as colunas incluídas diretamente na grade para
obter dados. A consulta também usa as colunas que pertencem às tabelas
incluídas na grade.
7. Para criar junções com base em relacionamentos entre colunas nas tabelas,
clique na área de janela Diagrama de Consulta e execute as ações a seguir:
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a. Arraste tabelas do campo Metadata Explorer para o diagrama. A consulta
usa as tabelas incluídas no diagrama para conectar outras tabelas. A
consulta não usa as colunas que pertencem a essas tabelas para obter
dados.
b. Selecione os itens para o relacionamento e clique no ícone Criar Junção
.
c. Especifique a cardinalidade para o relacionamento. A cardinalidade é
usada para evitar contagem dupla de dados de fatos, para suportar junções
em loop comuns em modelos de esquema em estrela, para otimizar acesso
ao sistema de origem de dados subjacente e para identificar itens que se
comportam como fatos ou dimensões.
Para obter informações adicionais sobre relacionamentos e cardinalidade,
consulte o IBM Cognos Framework Manager User Guide. Acesse esse documento
para seu produto e versão no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
8. Para editar a consulta SQL manualmente, clique na guia Visualização de SQL.
As ações executadas na guia Visualização de Dados ou na guia Diagrama de
Consulta são refletidas na guia Visualização de SQL.
9. Se estiver satisfeito com a consulta, clique em OK.
10. Para visualizar os dados retornados pela consulta criada manualmente ou no
Gerador de Consultas, clique em Atualizar.
11. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de conteúdo,
clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a caixa de
seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
12. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
13. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
14. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
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c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
15. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.

d.
e.

f.

g.

Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.

h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
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seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
16. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
17. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de
se os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
18. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
19. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
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torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
20. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
21. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
22. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
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a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
23. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Importando IBM SPSS Statistics
É possível importar as estatísticas do IBM SPSS para o IBM Cognos Insight e
aceitar o mapeamento padrão, ou é possível fazer mudanças para definir o modelo.

Antes de Iniciar
Antes de poder importar de uma origem de dados do IBM SPSS, você deve
assegurar que fez download do driver ODBC, que está incluído no IBM SPSS
Access Pack Package. O SPSS Access Pack Package está disponível ao comprar IBM
SPSS Statistics ou IBM SPSS Modeler. Uma vez transferido por download o driver
ODBC, você também deve definir uma conexão ODBC com a origem de dados.
Para obter mais informações sobre definir conexões ODBC, consulte a
documentação do usuário para seu sistema operacional.
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
Se seus dados de origem contiverem valores decimais, mas não houver valores
decimais nos 100 primeiros registros, o Cognos Insight detecta os dados como
números inteiros. No entanto, as casas decimais são preservadas e é possível
aplicar formatação para incluir os decimais. Para obter informações sobre como
formatar dados, consulte “Alterando o Formato de Medidas” na página 108.

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dados.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo, selecione IBM SPSS Statistics. A janela Editor de Conexão é
aberta.
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4. Na janela Editor de Conexão, selecione a origem de dados e insira suas
credenciais.
5. Para definir ou alterar as consultas para a origem de dados, abra o gerador de
consultas.
6. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a
caixa de seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
7. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
8. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
9. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
10. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
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elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.
Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
d. Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
e. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
f. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
g. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
11. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
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12. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de
se os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
13. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
14. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
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e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
15. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
16. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
17. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
18. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
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v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Importando Visualizações de Cubo do Cognos TM1
É possível importar as visualizações de cubo do IBM Cognos TM1 para o IBM
Cognos Insight e aceitar o mapeamento padrão, ou é possível fazer mudanças para
definir o modelo.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
Duas origens de importação estão disponíveis somente quando você está conectado
a um servidor do IBM Cognos TM1: IBM Cognos TM1 Cube View e IBM Cognos
TM1 Dimension Subset. As visualizações de cubo e subconjuntos de dimensões
do Cognos TM1 são definidos pelo administrador do Cognos TM1. Ao conectar-se
ao servidor do Cognos TM1, os cubos, visualizações, dimensões e subconjuntos
que vê no assistente de importação refletem os elementos que tem permissão de
acessar.
Se seus dados de origem contiverem valores decimais, mas não houver valores
decimais nos 100 primeiros registros, o Cognos Insight detecta os dados como
números inteiros. No entanto, as casas decimais são preservadas e é possível
aplicar formatação para incluir os decimais. Para obter informações sobre como
formatar dados, consulte “Alterando o Formato de Medidas” na página 108.

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dados.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo, selecione IBM Cognos TM1 Cube View.
4. Selecione o cubo e a visualização que deseja importar.
5. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a
caixa de seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
6. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
7. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
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b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
8. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
9. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.
Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
d. Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
e. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
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seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
f. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
g. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
10. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
11. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de se
os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
12. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
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criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
13. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
14. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
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possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
15. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
16. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
17. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Importando Novas Dimensões para um Cubo
É possível importar as novas dimensões para um cubo existente no IBM Cognos
Insight quando você deseja incluir mais dados do que você importou
originalmente para uma área de trabalho existente.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
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Sobre Esta Tarefa
É possível importar novas dimensões quando sua área de trabalho requer dados
adicionais ou novos dados. Por exemplo, você importou um relatório do IBM
Cognos Report Studio que mostra a renda por mês, e desde que importou uma
nova dimensão, a geografia foi incluída no relatório. É possível atualizar os dados
na área de trabalho para incluir a nova dimensão.

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dimensões
Dica: Se sua origem de dados for um arquivo, você também poderá arrastar o
arquivo do computador para o cubo na área de janela de conteúdo para ativar
o assistente de importação.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. Na área Origem de Dados, selecione o tipo de dados e defina onde o Cognos
Insight pode acessar os dados de origem.
4. Na área de janela Colunas, selecione somente as dimensões que deseja
importar.
5. Para fazer mudanças na maneira como as novas dimensões são mapeadas,
clique em Avançado.
6. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Se desejar remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
7. Para customizar as propriedades da nova dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
b. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.
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Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
d. Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
e. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
f. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
g. Se os dados de origem estiverem organizados em duas colunas, uma para
os itens de dados pais e uma para os itens de dados filhos
correspondentes, expanda a seção Avançado e marque a caixa de seleção
Pai-Filho. Esta configuração inclui um item Membros Pais e um item
Membros Filhos na dimensão selecionada da área de janela Itens de
Destino. Arraste os itens da área de janela Itens de Origem para os itens
Membros Pais e Membros Filhos na área de janela Itens de Destino para
definir a hierarquia.
h. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
i. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
j. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
8. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
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b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
9. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
10. Clique em Importar. A nova dimensão aparece na área de janela de conteúdo
na lista Todas as Dimensões.
11. Arraste a nova dimensão para o cubo apropriado e especifique se deseja
compartilhar a dimensão entre a pasta Todas as Dimensões e o cubo ou
copiar a dimensão no cubo.
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Importando Subconjuntos de Dimensão do Cognos TM1
É possível importar os subconjuntos de dimensão do IBM Cognos TM1 para o IBM
Cognos Insight e aceitar o mapeamento padrão, ou é possível fazer mudanças para
definir o modelo.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
Duas origens de importação estão disponíveis somente quando você está conectado
a um servidor do IBM Cognos TM1: IBM Cognos TM1 Cube View e IBM Cognos
TM1 Dimension Subset. As visualizações de cubo e subconjuntos de dimensões
do Cognos TM1 são definidos pelo administrador do Cognos TM1. Ao conectar-se
ao servidor do Cognos TM1, os cubos, visualizações, dimensões e subconjuntos
que vê no assistente de importação refletem os elementos que tem permissão de
acessar.
Se seus dados de origem contiverem valores decimais, mas não houver valores
decimais nos 100 primeiros registros, o Cognos Insight detecta os dados como
números inteiros. No entanto, as casas decimais são preservadas e é possível
aplicar formatação para incluir os decimais. Para obter informações sobre como
formatar dados, consulte “Alterando o Formato de Medidas” na página 108.

Procedimento
1. Clique em Obter Dados e, em seguida, clique em Importar Dimensões
Dica: Se sua origem de dados for um arquivo, você também poderá arrastar o
arquivo do computador para o cubo na área de janela de conteúdo para ativar
o assistente de importação.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de
janela de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os
dados para essa importação.
3. No campo Tipo, selecione IBM Cognos TM1 Dimension Subset.
4. Selecione a dimensão e o subconjunto que deseja importar.
5. Para finalizar a importação de dados, conclua uma das ações a seguir:
v Para criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique em
Importar.
v Para visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançado, clique em Resumo e, em seguida, limpe a
caixa de seleção Abrir o Cube Viewer na Conclusão e clique em Importar.
6. Para fazer mudanças nos mapeamentos padrão, clique em Avançado.
Por padrão, o Cognos Insight mapeia os dados conforme descrito em “Antes
de Importar Dados” na página 19. É possível alterar o tipo de mapeamento
para uma coluna para dimensão, nível, atributo ou medida.
7. Para alterar a forma como o Cognos Insight mapeia seus dados, conclua uma
das ações a seguir:
a. Para remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
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b. Ao importar relatórios ou arquivos, para mapear seus dados para um
único nível, clique em Recriar Todos os Mapeamentos e, em seguida,
clique em Não Detectar Hierarquias.
c. Ao importar relatórios ou arquivos, para retornar os mapeamentos para os
mapeamentos padrão que o Cognos Insight forneceu, clique em Recriar
Todos os Mapeamentos e, em seguida, clique em Detectar Hierarquias.
Dica: É possível desativar a detecção de hierarquias para todas as
importações de relatórios e arquivos limpando a caixa de seleção Detectar
hierarquias durante a importação na janela Minhas Preferências.
8. Para revisar as propriedades do cubo:
a. Selecione o cubo no campo Mapeamento.
b. Clique em Mostrar Propriedades.
c. Para assegurar que quaisquer valores zero em seus dados sejam
preservados em vez de serem lidos como células em branco, selecione a
caixa de seleção Armazenar Valores Zero .
d. Para substituir células vazias nos dados de origem pelos valores padrão
para células vazias, marque a caixa de seleção Substituir sequências
vazias por valores padrão. O valor padrão é nome_da_dimensão Padrão.
e. Se os dados de origem contiverem somente uma medida, você poderá
remover a dimensão das medidas padrão desmarcando a caixa de seleção
Criar Dimensão de Medida.
CUIDADO:
Se optar por remover a dimensão das medidas padrão durante a
importação, não é possível incluir novas medidas neste cubo em um
momento posterior.
9. Para definir uma dimensão, conclua as ações a seguir:
a. Para mapear a dimensão como uma dimensão de tempo, no campo Tipo
de dimensão, clique em Horário.
b. Selecione a dimensão na área de janela Itens de Destino.
c. Se você estiver importando uma dimensão que inclua nomes de elementos
que não são exclusivos, na área de janela de Propriedades, expanda a
seção Avançado e marque a caixa de seleção Incluir os nomes de
elementos pais. Essa configuração antecede os nomes de elemento com
seus nomes pais para torná-los exclusivos. Um caractere separador será
incluído para diferenciar o nome pai do nome de elemento. É possível
alterar o caractere separador e escolher usar nomes de elemento exclusivos
como legendas.
Um exemplo de nomes de elemento não exclusivos é a dimensão América
do Norte. Ontário é um elemento filho do nível Califórnia e também é
chamado de um elemento filho do nível Canadá. Califórnia é um elemento
filho do nível de País ou Região, e Canadá é um nível de País ou Região.
Se você escolheu tornar esses nomes de elemento exclusivos, o elemento
Ontário que é um elemento filho do nível Califórnia será denominado
Califórnia - Ontário, e o elemento Ontário que é um elemento filho do
nível Canadá será denominado Canadá - Ontário.
d. Para incluir um total para essa dimensão, assegure que a caixa de seleção
Criar Elemento Total esteja selecionada.
e. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia não balanceada,
marque a caixa de seleção Dados de Origem Não Balanceados e, em
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seguida, escolha se deseja balancear a hierarquia fazendo com que todos
os membros filhos tenham a mesma profundidade ou se deseja manter a
hierarquia não balanceada.
f. Para identificar os dados de origem como uma hierarquia desigual, marque
a caixa de seleção Dados de Origem Desiguais e, em seguida, escolha se
deseja manter a estrutura desigual e quais dados de marcador devem ser
inseridos nas células em branco.
g. Para mover a dimensão na estrutura, altere o campo Índice de Dimensão.
Dica: Também é possível reordenar dimensões arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
h. Opcional: Especifique como classificar os elementos nessa dimensão. A
classificação de elementos determina a ordem dos itens de dados pai em
uma dimensão. A classificação padrão do elemento Nenhum preserva a
ordem na qual os elementos foram inseridos a partir da origem de dados.
Também é possível classificar elementos alfabeticamente por nome ou por
seus níveis, ou profundidade, na dimensão, ou pela ordem em que eles
aparecem na hierarquia. A classificação por nível ou por hierarquia pode
ser usada para propósitos de script avançado. Por exemplo, na dimensão
Linha de Produto, você tem os elementos a seguir: Equipamento de Golfe,
Equipamento de Acampamento e Proteção para o Ar Livre. É possível
classificar esses elementos alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa
ordem.
i. Opcional: Especifique como classificar os componentes dentro dos
elementos. A classificação de componentes determina a ordem dos itens
filhos dos elementos em uma dimensão. A classificação de componente
padrão Nenhum preserva a ordem na qual os componentes foram inseridos
a partir dos dados de origem. Também é possível classificar componentes
alfabeticamente por nome. Por exemplo, o elemento Equipamento para
Camping do exemplo na etapa anterior inclui os componentes a seguir:
Barracas, Sacos de Dormir e Lanternas. É possível classificar esses
componentes alfabeticamente por nome ou deixá-los nessa ordem.
j. Especifique como essa importação atualizará dados existentes. Novos
valores podem ser incluídos em valores existentes ou novos valores podem
substituir valores existentes.
10. Para definir o mês no qual o ano fiscal inicia, selecione a dimensão Data e
escolha um mês a partir da lista Ano Fiscal Inicia em .
11. Para preencher a dimensão Data com todas as datas, independentemente de se
os dados existirem para os trimestres, meses e dias, selecione a caixa de
seleção Preencher Anos Inteiros.
12. Para definir um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item na área de janela Itens de Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Nível em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como níveis ao mesmo tempo, selecione os
itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito neles e,
em seguida, clique em Nível.
c. No campo Dimensão de proprietário, selecione a dimensão à qual esse
nível pertence.
Por exemplo, a origem lista Anos, Trimestres, Meses e Dias como colunas
separadas. Cada coluna é definida como uma dimensão separada. Para
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criar uma hierarquia com Anos na parte superior e Dias na parte inferior,
defina Trimestres, Meses e Dias como níveis com Anos como o nível na
parte superior.
d. Para mover o nível na estrutura, altere o campo Índice de nível.
Dica: Também é possível reordenar níveis arrastando-os na área de janela
Itens de Destino.
13. Para incluir um atributo em um nível, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar um atributo na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Atributo em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como atributos ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Atributo.
Quando o tipo de mapeamento é alterado para Atributo, o atributo se
torna um item filho do nível mais próximo. Talvez seja necessário mover o
atributo para o nível adequado, se ele não estiver aninhado sob o nível
correto.
c. Especifique o tipo de dados para o atributo.
d. Opcional: Altere o tipo de atributo.
Uma legenda fornece um rótulo descritivo para um item de dados. Por
exemplo, seus dados de origem incluem uma coluna SKU que exibe os
códigos do produto e uma coluna Nome do Item que exibe o nome do
produto. Você transforma os dados do Nome do Item em um atributo do
nível Item em seus dados de origem, de forma que sua área de trabalho
mostre os rótulos de nome do produto na dimensão Item. Para anexar o
nome da coluna original na legenda para as legendas que não são
exclusivas, clique em Assegurar exclusividade.
Se seus dados incluírem informações para diferentes códigos de idioma, é
possível identificar atributos como legendas e selecionar o código de
idioma de cada legenda. Se não for selecionado nenhum código de idioma
para uma legenda, será aplicado o código de idioma padrão.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo
de um item, como um nome em outro idioma. Cada alias deve ter um
nome exclusivo.
e. Selecione a dimensão e o nível aos quais este atributo pertence.
14. Para definir as medidas para o cubo, conclua as ações a seguir:
a. Selecione o item que deseja tornar uma medida na área de janela Itens de
Origem.
b. Na área de janela de Propriedades, clique em Medida em Tipo de
mapeamento.
Dica: Para definir vários itens como medidas ao mesmo tempo, selecione
os itens na área de janela Itens de Origem, clique com o botão direito
neles e, em seguida, clique em Medida.
c. Especifique o tipo de dados para a medida.
Importante: Se a sua origem de dados não incluir decimais nos primeiros
100 registros, os dados da área de trabalho não incluirão decimais. No
entanto, os dados decimais são preservados durante a importação. É
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possível alterar o formato dessa medida para incluir decimais. Para obter
informações sobre como formatar medidas, consulte “Alterando o Formato
de Medidas” na página 108.
d. Para mover a medida na estrutura, altere o campo Índice de Medida.
Dica: Também é possível reordenar medidas arrastando-as na área de
janela Itens de Destino.
Dica: Gere uma medida de contagem para confirmar se seus dados foram
importados. A coluna Contagem em seu crosstab deve mostrar o número de
linhas importadas. Esse número dará uma indicação rápida de qualquer linha
duplicada ou ausente. Para gerar uma medida de contagem, selecione a
dimensão Medidas de cube_name na área de janela Itens de Destino e
assegure que a caixa de seleção Gerar Medida de Contagem esteja
selecionada.
15. Para excluir uma coluna da importação, clique com o botão direito sobre ela
na área de janela Visualização de Dados e clique em Não Mapear.
16. Para incluir uma coluna calculada, conclua as ações a seguir:
a. Clique em Incluir coluna calculada.
b. Na área de janela Propriedades, defina o tipo de dados e o tipo de
mapeamento da expressão.
c. Digite a expressão no campo Expressão. As Expressões devem terminar
com um ponto-e-vírgula (;).
Por exemplo, para incluir uma coluna calculada que concatena os itens
Sobrenome e Nome Dado, defina a expressão a seguir:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
As expressões que podem ser incluídas durante uma importação são
expressões do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, de forma que seja
possível usar somente as funções compatíveis com o Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obter mais informações sobre a criação de
expressões, consulte “Cálculos” na página 64.
d. Clique em Visualização para ver os resultados da expressão.
17. Conclua uma das ações a seguir:
v Se você deseja criar um crosstab a partir de seus dados importados, clique
em Importar.
v Se desejar visualizar os dados importados somente na área de janela de
conteúdo, clique em Avançar, limpe a caixa de seleção Abrir o Cube
Viewer ao Concluir e clique em Importar.

Incluindo Dimensões Existentes
Se você já tiver importado ou construído dimensões em uma área de trabalho do
IBM Cognos Insight, você poderá desejar usá-las no novo cubo que você cria
quando você importar dados.

Antes de Iniciar
Para revisar o modo como o Cognos Insight mapeia os dados por padrão, consulte
“Antes de Importar Dados” na página 19.
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Sobre Esta Tarefa
É possível incluir uma dimensão existente nos dados que estão sendo importados.
Por exemplo, você cria uma dimensão de Versão e, em seguida, a inclui em uma
nova importação para definir cenários diferentes. Nesse caso, você usará o recurso
Dividir em de importação para especificar uma versão da nova importação. Ou
poderá ter uma dimensão de Produtos existente, que deseja incluir em um novo
cubo importado. Neste caso, você mapeará uma coluna de origem para a dimensão
existente.

Procedimento
1. No menu Obter Dados, clique em Importar Dimensões.
2. Opcional: No campo Importar nome, insira um nome para esse processo de
importação. Os processos de importação aparecem pelo nome na área de janela
de conteúdo, em que é possível selecionar um processo e atualizar os dados
para essa importação.
3. Selecione a origem de dados que deseja importar.
Dica: Se a origem de dados for um arquivo, será possível arrastar também o
arquivo de seu computador para o cubo na área de janela de conteúdo para
iniciar o assistente de importação.
4. No Assistente de Importação, clique em Avançado.
5. Clique em Mostrar Propriedades.
6. Clique na seção Avançado para o item de cubo, e na área Usar dimensões
existentes na importação, inclua as dimensões existentes que deseja incluir no
cubo.
7. Mapeie colunas de sua origem para a dimensão existente. Se a origem não
contiver uma coluna mapeável para a dimensão, na área Dividir em, clique em
Selecionar e escolha um membro apropriado na dimensão. Por exemplo,
selecione o membro Base em uma dimensão de Versões para designar os dados
a esse membro do cubo.

Atualizando Dados
Quando desejar atualizar uma área de trabalho do IBM Cognos Insight com novos
valores da mesma origem de dados, é possível importar os dados novamente.

Sobre Esta Tarefa
Se os valores em sua origem de dados foram alterados e deseja importar os novos
dados, é possível atualizá-la. Por exemplo, uma planilha foi importada mostrando
a média de vendas da empresa por trimestre e, desde a importação, a média foi
aprimorada porque as vendas melhoraram. É possível atualizar os dados em sua
área de trabalho para atualizar a área de trabalho.
É possível atualizar dados somente de uma origem de dados por vez. Se sua área
de trabalho incluir dados de várias origens de dados, execute uma atualização para
cada origem de dados. Ao importar dados para o IBM Cognos Insight, cada
processo de importação é exibido na área de janela de conteúdo na lista Todas as
Importações. É possível executar ou editar um processo de importação específico.
Se tiver publicado a área de trabalho que deseja atualizar com novos dados em um
servidor IBM Cognos Express ou IBM Cognos TM1, em vez de usar este
procedimento para atualizar seus dados da área de trabalho, você deve atualizar o
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cubo no Cognos TM1 Performance Modeler conectando o cubo a sua origem de
dados. Se optar por atualizar os dados em seu computador e publicá-los
novamente no servidor do Cognos Express ou Cognos TM1, o processo de
publicação criará um novo servidor do Cognos TM1 em vez de substituir os dados
no aplicativo existente do Cognos TM1. Para obter informações sobre como
conectar um cubo a uma origem de dados, abra o documento para seu produto e
versão no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Procedimento
1. Para abrir a área de janela de conteúdo, clique no ícone da área de janela de
.
conteúdo
2. Clique com o botão direito do mouse no cubo que contém os dados que deseja
atualizar e clique em um dos comandos a seguir:
v Para manter os mapeamentos definidos anteriormente e atualizar somente os
dados, clique em Executar Importação e, em seguida, escolha o processo de
importação que deseja executar. Os processos de importação são identificados
pelo nome inserido na primeira etapa do assistente de importação, ou pelo
nome padrão, Nova Importação, e pelo número da importação. Se você
executar o processo de importação, não terá mais etapas para concluir.
v Para definir mapeamentos diferentes dos definidos quando importou esse
cubo, clique em Editar Importação e, em seguida, escolha o processo de
importação que deseja editar. Os processos de importação são identificados
pelo nome inserido na primeira etapa do assistente de importação, ou pelo
nome padrão, Nova Importação, e pelo número da importação. Em seguida,
vá para a etapa 4.
Dica: Também é possível reimportar dados expandindo a pasta Todas as
Importações na área de janela de conteúdo e dando um clique duplo no
processo de importação que deseja executar.
3. Conclua as ações a seguir para cada processo de importação que deseja editar:
a. Para fazer mudanças de mapeamento, clique em Avançado.
b. Se desejar remover o mapeamento padrão, clique em Limpar Todos os
Mapeamentos.
c. Para abrir a área de janela Propriedades, clique em Mostrar Propriedades.
d. Se necessário, na lista Dimensão de medida, especifique a dimensão que
contém as medidas no cubo.
e. Na lista Comportamento da Atualização de Dados, especifique como
atualizar o cubo. Novos valores podem ser incluídos em valores existentes
ou novos valores podem substituir valores existentes.
f. Na área de janela Visualização de Dados, selecione as colunas de dados que
deseja atualizar ou incluir e defina cada tipo de mapeamento do item de
dados. Quaisquer colunas que você arrastar para um cubo existente podem
ser medidas ou atributos. Não é possível alterá-los para dimensões ou
níveis.
g. Se desejar importar somente dados factuais ou medidas, mapeie o nível de
folha de uma hierarquia.
É possível alterar os mapeamentos para as medidas. Por exemplo, você
importou anteriormente uma medida denominada Custo. Agora você está
importando uma medida denominada Custo Unitário e deseja que os dados
para o Custo Unitário estejam na medida de Custo. Mapeie a medida de
Custo Unitário para a medida de Custo no assistente Importar.
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4. Conclua uma das ações a seguir:
v Se desejar que os dados importados apareçam somente na área de janela de
conteúdo, clique em Resumo, limpe a caixa de seleção Abrir Cube Viewer
na conclusão e clique em Importar.
v Se desejar que os dados importados apareçam em uma crosstab e na área de
janela de conteúdo, clique em Importar.

Resultados
Se desejar planejar um processo para atualizar os dados, procure por tarefas na
documentação de seu produto e versão. É possível acessar toda a documentação do
Cognos no IBM Knowledge Center (support/knowledgecenter
http://www.ibm.com/).
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Capítulo 4. Análise de dados
Ao explorar, classificar e aninhar dados no IBM Cognos Insight, você vê as
informações de diferentes perspectivas e pode usar a análise para tomar melhores
decisões de negócios. Por exemplo, é possível usar um gráfico de linha para ajudar
a identificar tendências.

Inserindo Dados
É possível entrar em seus dados diretamente na crosstab do IBM Cognos Insight e
usar comandos para executar tarefas de cálculo simples. Também é possível copiar
e colar nas células ou importar dados de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel
ou de um arquivo CSV.

Procedimento
1. Para alterar os valores em uma célula, selecione a célula e digite os novos
valores e, em seguida, pressione Enter ou use as teclas de seta para mover para
outra célula.
Ao pressionar Enter, os dados são exibidos em azul e os cabeçalhos de linha e
coluna são destacados em azul. Isso indica que os dados que inseriu são
diferentes dos valores originais no servidor IBM Cognos Express ou IBM
Cognos TM1. Se outras células estiverem relacionadas à célula em que os dados
foram inseridos, ao pressionar Enter, essas células ficarão azuis para indicar que
seus valores também são diferentes dos valores originais no servidor.
Ao usar as teclas de seta para mover para outra célula, os dados são exibidos
em verde se você estiver contribuindo em um plano. Isso indica que os dados
da célula foram alterados e que a mudança está pendente. Recálculos não são
executados e células relacionadas não são atualizadas. Se você estiver
trabalhando com dados pessoais, os dados são exibidos em azul até você salvar
a área de trabalho.
, os valores
Ao confirmar suas mudanças clicando no ícone Confirmar
alterados serão salvos no servidor Cognos Express ou Cognos TM1. Os dados
são então exibidos em preto para indicar que outros podem ver as mudanças
nos dados.
Os dados que aparecerão em um gráfico devem estar no seguinte intervalo:
0,000000001 a 99.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.
Se você estiver trabalhando no modo distribuído e excluir os dados, os dados
ainda ficarão disponíveis no servidor até que submeta os dados. Isso ocorre
porque os dados estão armazenados localmente no modo distribuído.
2. É possível usar os comandos a seguir para inserir dados em uma célula. Esses
comandos são processados quando você pressiona Enter e podem ser aplicados
somente à crosstab atual. Estes comandos não fazem distinção entre maiúsculas
e minúsculas.
Tabela 3. Comandos para Inserção de Dados
Comando

Descrição

K

Insere o valor em milhares.
Por exemplo, 5K resulta em 5000 ser inserido na célula.
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Tabela 3. Comandos para Inserção de Dados (continuação)
Comando

Descrição

M

Insere o valor em milhões.
Por exemplo, 10M resulta em 10.000.000 ser inserido na célula.

Incluir, +

Inclui um número no valor da célula.
Por exemplo, Add50 soma 50 ao valor da célula.

Sub

Subtrai um número do valor da célula.
Por exemplo, Sub50 subtrai 50 do valor da célula.

Aumentar, Aum, >

Aumenta o valor da célula em um número usado como uma
porcentagem.
Por exemplo, inc6 ou 6> aumenta o valor da célula em 6%.

Diminuir, Dim, <

Diminui o valor da célula em um número usado como uma
porcentagem.
Por exemplo, Dec6 ou 6< diminui o valor da célula em 6%.

Reter, Ret

Retém o valor da célula de difusões de dados.

Liberar, Lib

Libera células suspensas.

Multiplicar, Mul

Multiplica o valor da célula por um número.
Por exemplo, Mul50 multiplica cada valor da célula por 50.

Dividir, Div

Divide cada valor da célula por um número.
Por exemplo, Div50 divide cada valor da célula por 50.

Crescer

Aplica crescimento composto à porcentagem inserida.
Por exemplo, Crescer5 inclui 5% em cada membro em uma
dimensão.

Potência, Pow

Aumenta o número de uma célula para a energia inserida.
Por exemplo, o número na célula é 10. Inserindo Ene3 aumenta de
10 para 1000.

>

Copia o valor à direita para todos os itens filhos, ou folhas, da
consolidação ou somente para aqueles itens filhos que contêm
valores diferentes de zero.

<

Copia o valor à esquerda para todos os itens filhos, ou folhas, da
consolidação ou somente para aqueles itens filhos que contêm
valores diferentes de zero.

|

Copia o valor abaixo para todos os itens filhos, ou folhas, da
consolidação ou somente para aqueles itens filhos que contêm
valores diferentes de zero.

^

Copia o valor acima para todos os itens filhos, ou folhas, da
consolidação ou somente para aqueles itens filhos que contêm
valores diferentes de zero.

: (dois pontos)

Para a cópia.

3. Para alterar o título de uma linha ou coluna, selecione-o, digite o novo nome e
pressione Enter.

58

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

Filtrando Dados
Filtre as dimensões, medidas, atributos e dados que aparecem em uma área de
trabalho do IBM Cognos Insight para analisar as informações de diferentes pontos
de visualização e entendê-las melhor.

Aninhando e Trocando Dimensões em Crosstabs e Gráficos
Substitua os itens que aparecem em crosstabs e gráficos para visualizar os dados
de uma perspectiva diferente no IBM Cognos Insight.

Sobre Esta Tarefa
Se o widget contiver uma crosstab e um gráfico, as mudanças feitas na crosstab
serão refletidas no gráfico, e as mudanças feitas no gráfico serão refletidas na
crosstab.

Procedimento
1. Para alterar as dimensões, medidas ou atributos que aparecem em uma crosstab
ou gráfico, conclua uma das ações a seguir:
v Arraste o item da área de janela de conteúdo
contexto da crosstab.

para as linhas, colunas ou

v Arraste o item da área de janela de conteúdo para um elemento do gráfico,
como o eixo X, uma barra em um gráfico de barras ou a legenda do gráfico.
v Arraste o item da seção de linhas

, seção de colunas

ou seção de

da área de visão geral para outra seção da área de visão geral.
contexto
2. Para filtrar quais elementos em uma dimensão, medida ou atributo aparecem
em uma crosstab ou gráfico, na área de visão geral, clique na dimensão, na
medida ou no atributo, e selecione o nível de detalhe desejado. É possível
filtrar os elementos que aparecem em uma área de trabalho inteira usando
pontos de exploração ou a área de janela de exploração. Para obter informações
adicionais, consulte “Filtrando por Dimensões e Atributos”.
3. Para trocar as linhas e colunas em uma crosstab, clique no ícone Troca

.

Filtrando por Dimensões e Atributos
Use os pontos de exploração ou a área de janela de exploração para filtrar os
dados que são exibidos nas crosstabs e nos gráficos na área de trabalho do IBM
Cognos Insight. Os pontos de exploração e a área de janela de exploração também
identificam como as dimensões e atributos estão relacionados e onde não estão
conectados.

Sobre Esta Tarefa
Pontos de exploração são widgets que listam os elementos em uma dimensão. É
possível clicar em cada elemento para filtrar a área de trabalho para exibir somente
os elementos selecionados. Por exemplo, um ponto de exploração mostra meses,
um segundo ponto de exploração mostra produtos e um terceiro ponto de
exploração mostra suas lojas. Se você selecionar Janeiro, Fevereiro e Março, você
verá quais lojas venderam quais produtos e em algum desses meses. Os produtos e
lojas são destacados somente se eles contiverem dados para Janeiro, Fevereiro ou
Março. Se você, então, selecionar dois produtos, como também esses meses, você
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verá um refinamento adicional dos dados. Os armazenamentos que são destacados
venderam pelo menos um dos dois produtos em janeiro, fevereiro ou março.
É possível criar pontos de exploração a partir de atributos e também das
dimensões. Os atributos permitem agrupar elementos de dimensão de uma
maneira diferente. Por exemplo, a dimensão do produto inclui cinco produtos. Três
dos produtos são novos neste ano, e dois dos produtos foram criados há cinco
anos. É possível usar um atributo para definir quais elementos da dimensão são
novos e quais são antigos e, em seguida, filtrar a crosstab e o gráfico para mostrar
somente produtos novos ou antigos. Isso ajuda a comparar os produtos novos com
os antigos.
A área de janela de exploração é semelhante a um ponto de exploração, mas a área
de janela de exploração inclui todas as dimensões, atributos e medidas e a área de
janela de exploração é acoplada ao lado da área de trabalho.

Procedimento
1. Para visualizar a área de janela de exploração, clique em Explorar e, em
seguida, clique em Visualizar Área de Janela de Exploração.
2. Para criar um ponto de exploração, arraste uma dimensão ou atributo de uma
área de janela de conteúdo
é incluído na tela.

até a tela. Um widget do ponto de exploração

Dica: Se a dimensão contiver atributos, é possível alterar o elemento que é
exibido no ponto de exploração clicando no título do ponto de exploração e
clicando em um ponto de dimensão ou atributo na lista.
3. Selecione um ou mais elementos em cada ponto de exploração ou na área de
janela de exploração para alterar o que aparece nos widgets da área de
trabalho.
4. Se você não desejar que os elementos selecionados e os elementos associados
aos elementos selecionados sejam destacados, clique em Explorar e, em
seguida, limpe Identificar Itens Relacionados.
5. Se não desejar que os itens selecionados e os itens relacionados aos itens
selecionados apareçam na parte superior dos pontos de exploração, clique em
Explorar e, em seguida, limpe Mostrar Itens Relacionados Primeiro.
6. Para limpar as seleções nos pontos de exploração, conclua uma ou mais das
ações a seguir:
v Se você desejar limpar as seleções em um ponto de exploração, clique em
Explorar e em Limpar Ponto de Exploração Específico.
v Se você desejar limpar as seleções em todos os pontos de exploração, clique
em Explorar e, em seguida, clique em Limpar Todos os Pontos de
Exploração.

Resultados
Se você selecionar vários membros, os dados para qualquer um dos membros
selecionados serão destacados.
Se os dados na crosstab forem agregados, a seleção dos membros nos pontos de
exploração alterará os totais. Por exemplo, a tabela cruzada mostra a receita para
todos os produtos para cada trimestre. Se você selecionar um produto específico
em um ponto de exploração, a crosstab ainda mostrará todos os produtos nos
títulos, mas o total agora será para o produto selecionado.
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Conceitos relacionados:
“Multisseleções em um Ponto de Exploração Exibe #N/A em Algumas Células” na
página 226
Ao selecionar dois ou mais membros em um ponto de exploração no IBM Cognos
Insight, as células em widgets com crosstabs às vezes exibem os valores calculados
e às vezes exibem #N/A.

Procurando Dados
Quando uma dimensão contém muitos elementos, é possível usar um ponto de
exploração para procurar um elemento no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Se a dimensão não estiver em um ponto de exploração, arraste-a para a tela.
2. Na barra de título do ponto de exploração, clique no ícone Procurar
3. Na caixa de texto que é exibida, digite uma sequência de caracteres.
Tarefas relacionadas:

.

“Incluindo Membros nas Dimensões” na página 112
É possível incluir membros nas dimensões no IBM Cognos Insight, incluindo linhas
e colunas em uma crosstab em diferentes níveis.

Procurando na área de janela de conteúdo
É possível procurar objetos na área de janela de conteúdo.

Sobre Esta Tarefa
É possível digitar caracteres para filtrar na área de janela de conteúdo quando você
está inseguro sobre um nome de objeto exato ou se deseja localizar objetos que
correspondem a critérios específicos. A procura localiza todos os cubos, dimensões,
links, processos, tarefas de organização de processos, marcadores de desempenho e
importações que correspondem aos critérios.

Procedimento
Para procurar objetos cujos nomes contêm uma série específica de caracteres, na
área de janela de conteúdo, insira os caracteres na caixa de procura. A procura é
um filtro em tempo real de resultados que correspondem aos critérios de procura.
Os objetos que aparecem na área de janela de conteúdo correspondem aos critérios
em qualquer parte do nome do objeto.

Realizando Drill Up e Drill Down
É possível realizar drill up e drill down nos dados em uma crosstab do IBM
Cognos Insight ou um gráfico para revisar níveis diferentes dos dados.

Sobre Esta Tarefa
Drill up e drill down são definidos da seguinte forma:
Realizando Drill up
Realizar drill up significa substituir os dados em que você está realizando
drill up pelos dados do elemento-pai desses dados. Você realiza drill up
para comparar dados. Por exemplo, sua crosstab contém renda por ano
para a linha de produto Dishwashers. Você realiza drill up na linha de
produto Dishwashers para exibir a renda por ano para todas as linhas de
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produto. Essa visualização dos dados permite comparar a renda obtida da
linha de produto Máquina de Lavar Louças com a renda obtida de outras
linhas de produtos.
Realizando Drill Down
Realizar drill down significa substituir os dados em que você está
realizando drill down pelos dados do elemento filho desses dados. Você
realiza drill down para ver mais detalhes sobre os dados. Por exemplo, sua
crosstab contém renda por ano para a linha de produto Dishwashers. Você
realiza drill down para analisar a renda coletada de cada produto
dishwasher dentro da linha de produto Dishwashers.
É possível realizar drill up ou drill down nos elementos a seguir em uma crosstab:
v Células de crosstab.
Se uma célula de crosstab aparecer dentro de uma linha e uma coluna, você
poderá escolher se deseja realizar drill up ou drill down na linha ou coluna. Por
exemplo, uma célula aparece na coluna Janeiro e na linha Quantidade. Ao clicar
com o botão direito do mouse na célula e escolher Realizar Drill Down, é
possível clicar em Janeiro ou Quantidade.
v Títulos da linha ou da coluna.
Também é possível realizar drill up ou drill down nos elementos a seguir em um
gráfico:
v Rótulos, como o título de legenda, os itens em uma legenda ou os rótulos do
eixo.
v Dados, como as colunas em um gráfico de colunas ou as linhas em um gráfico
de linha.
Dica:
É possível alterar o comportamento do clique duplo em uma célula de crosstab, de
forma que clicar duas vezes realize drill down nos dados da célula. No menu
Explorar, na seção Clicar Duas Vezes em Crosstabs, clique em Realizar Drill
Down. Para retornar o comportamento para o padrão, em que é possível clicar
duas vezes em uma célula para editar os dados nessa célula, no menu Explorar, na
seção Clicar Duas Vezes em Crosstabs, clique em Editar. A configuração escolhida
é salva com a área de trabalho, de forma que os usuários de sua área de trabalho
obtenham a mesma configuração quando abrirem a área de trabalho.
Também é possível alterar o comportamento padrão para novas áreas de trabalho
que você cria, de forma que clicar duas vezes em uma célula em uma crosstab
, clique em
realize drill down nos dados da célula. Clique no ícone Ações
Minhas Preferências e, em seguida, na seção Ação padrão para novas áreas de
trabalho ao clicar duas vezes em uma célula, clique em Realizar Drill down. A
configuração escolhida na janela Minhas Preferências se aplica somente às novas
áreas de trabalho criadas e essa configuração não é salva com sua área de trabalho.

Procedimento
1. Clique com o botão direito no item de dados na crosstab ou no gráfico, clique
em Realizar Drill Up ou Realizar Drill Down e, se necessário, clique no item
de dados em que deseja realizar drill up ou drill down. Se a opção Realizar
Drill Up não aparecer, os itens de dados não terão dados pais, portanto você
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não poderá realizar drill up. Se a opção Realizar Drill Down não aparecer, o
item de dados não terá dados filhos, portanto você não poderá realizar drill
down.
Dica:
É possível clicar duas vezes em um título da linha ou da coluna em uma
crosstab ou em um elemento em um gráfico para realizar drill up ou down no
item. Quando você passa o mouse sobre o item, o cursor muda para mostrar
em que direção clicar duas vezes no item realizará drill up ou down.
É possível clicar em um item na área de visão geral para exibir os itens pais e
os itens filhos dos dados que são atualmente exibidos na crosstab ou no gráfico.
Clicar em um item pai realiza drill up na crosstab ou no gráfico e clicar em um
item filho realiza drill down na crosstab ou no gráfico.
2. Para remover todas as ações de drill up e drill down executadas em um item
de dados, clique no item na área de linhas
de contexto

, área de colunas

ou área

e, em seguida, clique em Visualizar Todos - item_name.

Filtragem para Mostrar Resultados da Parte Superior ou da
Parte Inferior
É possível filtrar para mostrar somente os resultados da parte superior ou da parte
inferior em uma crosstab do IBM Cognos Insight.

Sobre Esta Tarefa
É possível aplicar filtros a uma crosstab das maneiras a seguir:
v Mostrar somente os resultados da parte superior para determinar rapidamente
os valores mais altos em seus dados. Por exemplo, você deseja saber quais meses
tiveram a renda mais alta, portanto, você filtra para mostrar somente os três
resultados principais.
v Mostrar somente os resultados na parte inferior para determinar rapidamente os
menores valores em seus dados. Por exemplo, você deseja saber quais
funcionários gastaram menos dólares em viagem, portanto, filtra para mostrar
somente os cinco resultados da parte inferior.

Procedimento
1. Clique no título da coluna ou linha para a qual deseja exibir somente os valores
da parte superior ou da parte inferior.
2. Clique com o botão direito do mouse no item, clique em Parte Superior ou
Parte Inferior e, em seguida, clique em uma das opções para escolher o
número de valores que deseja exibir. Se clicar em Customizar, uma nova janela
aparece, na qual é possível limitar os resultados que são exibidos no crosstab
escolhendo uma das opções a seguir:
v Inserir um número customizado de resultados da parte superior ou da parte
inferior. Por exemplo, é possível digitar 50 para exibir os 50 principais
clientes por renda.
v Inserir uma porcentagem customizada de resultados da parte superior ou da
parte inferior. Por exemplo, é possível digitar 10 para exibir os clientes que
contribuem para os 10% principais da renda.
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v Inserir um número até o qual seus resultados da parte superior ou da parte
inferior somarão. Por exemplo, é possível digitar 10000000 para exibir os
clientes que contribuem para os primeiros 10 milhões de dólares da renda.
3. Na lista Baseado em, escolha a medida para a qual deseja especificar resultados
da parte superior ou da parte inferior.
4. Clique em OK.
5. Para remover um filtro da parte superior ou da parte inferior, clique com o
botão direito no item filtrado, clique em Parte Superior ou Parte Inferior e, em
seguida, clique em Nenhuma Parte Superior ou Parte Inferior.

Classificação
Classificação do intervalo de valores em uma ordem crescente ou decrescente
facilita a organização e análise de seus dados no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Selecione a linha ou coluna inteira que deseja classificar.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e clique em Classificar.
3. Especifique se deseja classificar por valor ou rótulo e, em seguida, clique em
Classificar Crescente ou Classificar Decrescente.

Cálculos
Os cálculos são importantes para resolver problemas e tomar decisões. Eles podem
ajudá-lo a definir os relacionamentos entre itens de interesse. Por exemplo, os
cálculos, como de variação e de porcentagem de variação podem ajudar com sua
análise de custo-benefício no IBM Cognos Insight, permitindo comparar custos
versus rendas e vendas reais versus vendas projetadas.

Cálculos de dimensão
Os cálculos de dimensão são executados em uma linha ou coluna em uma crosstab.
Por exemplo, sua crosstab mostra lucros e prejuízos para cada ano de 2008 até
2014. Você inclui uma nova coluna e a utiliza para mostrar o cálculo dos lucros
menos perdas em cada ano.
Observe as considerações a seguir quando você escreve os cálculos de dimensão :
v Se você estiver usando um número que seja maior que zero, mas menor que um,
preceda o número com um zero à esquerda. Por exemplo, 0.10.
v Use aspas simples e colchetes em torno dos nomes. Por exemplo, ['item_name'].
v Termine cada cálculo um ponto e vírgula (;).
v É possível usar espaços para melhorar a clareza.
v É possível usar letras maiúsculas e minúsculas. A sintaxe não faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas.
Os cálculos de dimensão no Cognos Insight têm a mesma sintaxe que as
expressões no IBM Cognos TM1. Para obter mais informações sobre como criar
expressões, revise as seções a seguir na documentação do TM1 Reference:
v Funções das Regras
v Funções do TM1 TurboIntegrator
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É possível acessar a documentação do TM1 Reference para seu produto e versão a
partir do IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Cálculos de cubo
Ao contrário dos cálculos de dimensão, os cálculos de cubo são uma maneira de
simplificar a criação de regras para concluir as operações de modelagem comuns,
tais como gerenciamento e manutenção do modelo. É possível incluir um cálculo
para tornar seu modelo significativo ao derivar mais informações da origem de
dados.
Se você deve criar cálculos que não envolvam a agregação, como calcular taxas de
câmbio ou renda, será possível construir expressões de fórmula no editor de
cálculo. É possível usar funções que se apliquem a dimensões e cubos.
Usando o editor de cálculo, é possível visualizar quais cálculos são aplicados a
uma célula selecionada e modificar a precedência dos cálculos ou das regras no
cubo. É possível utilizar o editor de regras para alterar a ordem do bloco de regra
que está associado ao cálculo de cubo.
A seguir estão alguns dos benefícios de construção de cálculos de cubo:
v Obter dados de outros cubos para construir a expressão de cálculo.
Por exemplo, é possível usar os atributos que existem em uma dimensão além
daquela em que o cálculo está definido.
v Aplicar cálculos na folha de níveis consolidados.
v Aplicar cálculos em elementos de sequência.
v Referenciar atributos de elemento.
v Utilize as funções padrão do IBM Cognos TM1 para o nível folha e o nível
consolidado
O escopo do cálculo é inferido da seleção no cubo ou na visualização do cubo. Ao
criar um cálculo, somente as dimensões de linha e coluna são incluídas. O cálculo
se aplica a todos os membros em quaisquer dimensões de contexto. Se todos os
membros da dimensão de linha ou coluna forem selecionados, o cálculo é aplicado
a todos os membros da dimensão. A dimensão não é incluída no nome de cálculo
ou contexto padrão.
O modelador pode alterar o escopo da seleção incluindo, removendo e alterando
seleções do membro para uma dimensão de uma das formas a seguir:
v Utilize a área de contexto de dimensão no editor de cálculo.
v Inclua ou remova as dimensões arrastando-as para ou da área de contexto do
cubo pai.
Os cálculos de cubo e dados mantêm sua integridade, mesmo quando você inclui
ou remove uma dimensão do cubo no qual está criando cálculos. No entanto,
deve-se assegurar que será feito o ajuste nos links para a nova dimensão, se
houver algum incluído. Esta retenção é útil quando você está criando protótipos e
reestruturando seus cubos para ajustar-se aos novos requisitos de negócios.

Incluindo um cálculo de dimensão simples
É possível adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir as linhas ou colunas em uma
crosstab do IBM Cognos Insight. Também é possível criar um cálculo customizado.
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Antes de Iniciar
Os dados que você deseja usar no cálculo devem ser exibidos nas linhas ou nas
colunas.
Para obter mais informações sobre expressões de autoria, revise as seções a seguir
na documentação do TM1 Reference:
v Funções das Regras
v Funções do TM1 TurboIntegrator
É possível acessar a documentação do TM1 Reference para seu produto e versão a
partir do IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Procedimento
1. Selecione uma ou mais linhas ou colunas para o cálculo.
2. Clique com o botão direito do mouse nas linhas ou nas colunas e clique em
Calcular.
3. Selecione um dos comandos de cálculo: adição, subtração, multiplicação,
divisão ou Customizado.
4. Se você selecionar Customizado, execute as ações a seguir:
a. No campo Expressão, insira o cálculo. Após inserir [’, uma lista, que pode
ser usada para selecionar itens, é exibida.
b. Especifique se o total para os argumentos é resumido primeiro ou se os
argumentos são aplicados primeiro.
c. Clique em OK.
5. Para renomear a nova linha ou coluna, destaque-a e digite um novo nome.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.

Resultados
O comportamento padrão para novos cálculos é excluir o valor do cálculo de
quaisquer resumos pais. Para incluir o valor de cálculo em resumos pai, clique com
o botão direito no cálculo, clique em Calcular e, em seguida, clique em Editar este
Cálculo. Em seguida, em Resumo Pai, clique em Incluir Valor do Cálculo.

Criando um cálculo de cubo
Para criar um cálculo de cubo no IBM Cognos Insight, combine operadores,
funções, atributos e valores, assim como sequênciasde texto e números, em uma
expressão que seja avaliada para um valor único.

Sobre Esta Tarefa
As fórmulas para itens de dados calculados podem ser simples ou complexas. As
fórmulas simples consistem em uma combinação de outros membros de dimensão,
constantes numéricas e operadores aritméticos. As fórmulas complexas podem
incluir estes elementos e estas funções e vincula a outros dados do cubo. Ao incluir
um item de dados calculado no cubo, ele se torna um elemento da dimensão.
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Os alimentadores são gerados automaticamente quando você cria um cálculo para
assegurar que todos os valores derivados de regras sejam consolidados
corretamente. É possível refinar os alimentadores ou as regras geradas desativando
as regras no editor de regras e utilizando seu próprio.
Se a dimensão selecionada como constante incluir atributos definidos pelo usuário,
será possível usar os atributos, tais como Tipo de Produto, como elementos em sua
expressão. Os atributos definidos pelo sistema, tais como atributos de cálculo no
nível de folha ou de cálculo no nível consolidado para uma dimensão de cálculo,
não são exibidos. Um atributo de dimensão referenciado em um cálculo de cubo
significa que ele é uma referência aos valores desse atributo para todos os
membros da dimensão. Também é possível referenciar membros de diferentes
dimensões do cubo.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula ou no intervalo de células em
que deseja calcular um valor e clique em Criar Cálculo de Cubo. Quando
você seleciona uma coluna, o editor de cálculo supõe que o cálculo se aplica a
cada dimensão. No entanto, é possível criar cálculos que se apliquem a uma
dimensão filtrada em um atributo específico.
2. No campo Inserir um nome para o cálculo de cubo, insira um nome
significativo para seu cálculo, de forma que seja possível identificá-lo ao clicar
nas células na visualização do cubo e clique em OK. O nome padrão é o
nome do cubo, a dimensão na linha, o membro da linha, a dimensão na
coluna e o membro da coluna. A seleção dos membros de dimensão na área
de contexto é excluída.
3. Para alterar o escopo do cálculo, conclua as etapas a seguir:
a. Na área de contexto do editor de cálculo, clique na dimensão e clique em
Editar Seleção de Membro.
b. Na janela Selecionar Escopo para o membro de dimensão, remova ou
inclua membros de dimensão ou subconjuntos limpando ou marcando as
caixas de seleção.
c. Opcional: Para remover uma dimensão do escopo de cálculo, na área de
contexto, clique com o botão direito no filtro de contexto de dimensão e
clique em Remover. Se você remover todas as dimensões na área de
contexto do editor de cálculo, o cálculo será aplicado a todas as células do
cubo.
d. Para incluir os membros de dimensão em seu escopo, arraste a dimensão
da guia Termos para a área de contexto do editor de cálculo e selecione os
membros que você requer.
4. Escolha o tipo de expressão que deseja criar:
v Para avaliar a expressão no nível de folha, sob Expressão, clique na guia
Expressão de nível de folha.
v Para avaliar a expressão em um nível consolidado, sob Expressão, clique na
guia Expressão de nível consolidado.
Nota: Para usar a mesma expressão para o nível de folha e as expressões de
nível consolidado, selecione a caixa de seleção Combinar folha e
consolidada.
v Para retornar um valor de sequência, em Expressão, clique na guia
Expressão de sequência.
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Nota: Se a área de destino do cálculo incluir elementos numéricos e de
sequência, a expressão de sequência será aplicável somente às células
incluídas no escopo do cálculo que são formatadas como sequências. Para
retornar um valor de sequência, a área de contexto deve conter algumas
células formatadas em sequência.
5. Na caixa Expressão, digite a fórmula que define o item calculado. Para criar a
fórmula, é possível usar uma combinação dos elementos a seguir:
6. Para utilizar um elemento de dimensão em seu cálculo, na guia Termos,
arraste um membro de dimensão para a caixa Expressão . Todas as dimensões
do cubo serão exibidas em uma árvore. Se existir uma hierarquia, as
dimensões no cubo ou a visualização serão exibidas hierarquicamente na
árvore.
Os membros são exibidos como completamente qualificados. Se o nome
incluir um espaço por caractere, ele será colocado entre colchetes.
7. Para selecionar um elemento aritmético, na guia Simples, na lista Tipo da
Operação, selecione Aritmética e, em seguida, selecione uma operação. O IBM
Cognos Insight avalia os operadores aritméticos na ordem a seguir:
a.
b.
c.
d.
e.

Exponenciação
Multiplicação
Divisão
Adição
Subtração

Deve-se usar parênteses para forçar uma ordem diferente de avaliação. A
expressão 2*3+4 produz o mesmo resultado que (2*3)+4, porque a
multiplicação tem precedência.
8. Para selecionar uma hora ou média ponderada, na guia Simples, na lista Tipo
da operação, selecione Média e selecione uma operação.
9. Para incluir uma função integrada do Cognos TM1, na guia Funções, arraste a
função para a caixa Expressão. Uma descrição simples de cada função é
exibida na guia Dicas na área de janela Suporte à edição de potência.
Para obter uma explicação completa das várias funções, consulte a
documentação do TM1 Reference para sua versão do Cognos TM1. A
documentação do Planning Analytics pode ser localizada on-line
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Para inserir um item de dados de outro cubo, na guia Termos, selecione ou
crie um link para importar o valor:
v Para escolher um link, expanda a pasta Valores importados.
v Para criar um link, clique em Importar termos.
11. Para usar atributos de sequência ou numéricos em uma expressão condicional,
como IF-THEN-ELSE, na guia Termos, expanda a pasta Atributos na
dimensão e arraste o membro do atributo para a caixa Expressão.
12. Quando você concluir, é possível escolher visualizar os resultados ou salvar o
cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.
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Criando um cálculo de cubo que faz referência a dados de
outros cubos
Para definir um cálculo de cubo no IBM Cognos Insight, é possível referenciar
dados que existam em outro cubo de dados criando um link para o cubo de
destino.

Sobre Esta Tarefa
Semelhante às regras de cubo, é possível usar dados em um cubo para criar
cálculos em outro cubo. Por exemplo, é possível puxar os dados de vendas em um
cubo que contém informações de lucro e prejuízo.
Suponha que você queira calcular a renda que usa a fórmula que é baseada no
preço por número de unidades. Os dados para preços estão em um cubo diferente
daquele em que você está criando o cálculo; ao invés disso, os dados estão no cubo
de destino que contém informações de preços. Para referenciar dados externos,
você deve importá-los criando um link para o cubo Preço.
Ao criar um link no editor de cálculo, ele é implementado como uma regra.
Quando um link é implementado como uma regra, o cálculo é armazenado
somente no cubo de origem, mas é usado e exibido no cubo de destino, conforme
necessário. Se os dados referenciados no cálculo mudarem no cubo de origem, as
mudanças serão refletidas automaticamente no cubo de destino. No entanto, como
os dados são armazenados somente no cubo de origem, todas as edições para
valores de dados devem ocorrer no cubo de origem. Não é possível editar os
valores de dados que são exibidos em cubos de destino através de links de regra.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula ou no intervalo de células em
que deseja calcular um valor e clique em Criar Cálculo de Cubo.
Um exemplo de intervalo é a renda para Mercadoria Física e Orçamento nos
quatro trimestres fiscais.
2. No campo Inserir um nome para o cálculo de cubo, insira um nome
significativo para seu cálculo para poder identificá-lo posteriormente e clique
em OK.
O nome padrão é o nome do cubo, a dimensão na linha, o membro da linha, a
dimensão na coluna e o membro da coluna. A seleção dos membros de
dimensão na área de contexto é excluída.
3. No editor de cálculo, escolha o tipo de expressão que deseja criar:
v Para avaliar a expressão no nível de folha, em Expressão, clique na guia
Expressão de nível de folha.
v Para avaliar a expressão dos resultados agregados, em Expressão, clique na
guia Expressão de nível consolidado.
Nota: Para usar a mesma expressão para expressões de folha e de nível
consolidado, selecione a caixa de seleção Combinar folha e consolidada.
v Para retornar um valor de sequência, em Expressão, clique na guia
Expressão de Sequência.
Nota: Para retornar um valor de sequência, a área de contexto deve conter
células formatadas em sequência.
4. Na guia Termos, clique em Importar Termos.
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5. No campo Inserir um nome para o cálculo, insira um nome descritivo para o
link do cálculo para que ele possa ser facilmente identificado.
Na janela Defina um Link para Importar Termos, especifique onde você deseja
usar os dados do link ao mapear os dados externos para o membro de
dimensão no cubo que contém o cálculo.
6. Na janela Defina um Link para Importar Termos, selecione o cubo que contém
os dados que você deseja referenciar no cálculo.
O cubo no qual o cálculo está definido é exibido automaticamente como o
cubo de destino.
Se uma dimensão é utilizada em ambos os cubos, as duas dimensões são
mapeadas automaticamente. Para todas as outras dimensões, deve-se
estabelecer correspondência entre o cubo ou a fatia de origem e destino nos
membros de dimensão selecionados.
7. Opcional: Se for necessário, estabeleça uma correspondência entre a fatia ou o
cubo de origem e de destino nos membros de dimensão selecionados.
8. Quando estiver satisfeito com o mapeamento, clique em OK para salvar o link
do cálculo.
O link é validado para assegurar que sua origem esteja consistente com o
escopo do cálculo usado no cubo de destino. Essa validação também assegura
que a expressão retorne resultados válidos.
O link que contém os dados do cubo externo é exibido na pasta Valores
Importados na árvore Termos .
9. Arraste o link para a caixa Expressão para incluí-lo como um elemento em
sua fórmula.
10. Quando você concluir, é possível escolher visualizar os resultados ou salvar o
cálculo.
v Para aplicar as mudanças e visualizar os resultados do cálculo, clique em
Aplicar.
v Para salvar o cálculo e fechar o editor de cálculo, clique em OK.

Calculando um Subtotal
É possível calcular um subtotal para parte dos seus dados no IBM Cognos Insight.
Por exemplo, seu crosstab mostra renda por linha de produto por ano e você
deseja calcular um subtotal para os anos antes de contratar um novo gerente de
vendas e um subtotal para os anos após a contratação do novo gerente de vendas.

Procedimento
1. Ctrl+clique nos títulos das linhas ou das colunas para os dados que deseja
resumir em um subtotal.
2. Use um dos métodos a seguir para criar um subtotal:
v Clique com o botão direito do mouse em sua seleção, clique em Calcular e,
em seguida, clique na opção que resume os membros selecionados (por
exemplo, Item 1 + Item 2).
v Clique com o botão direito do mouse na seleção, clique em Inserir Pai.
3. Renomeie o subtotal selecionando o título da coluna ou da linha e digitando
um novo nome.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.
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Comparando Linhas ou Colunas para Destacar Exceções
É possível comparar duas linhas ou colunas no IBM Cognos Insight para
identificar as informações que podem precisar de exploração adicional.

Procedimento
1. Selecione as duas linhas ou colunas que deseja comparar.
e selecione uma forma de comparar as linhas ou
2. Clique no ícone Calcular
colunas.
Uma nova linha ou coluna exibe os ícones a seguir para indicar o resultado da
comparação:
v O ícone Excelente
segundo elemento.

indica que o primeiro elemento é 10% maior que o

indica que o primeiro elemento não é 10% maior nem
v O ícone Médio
10% menor que o segundo elemento.
indica que o primeiro elemento é 10% menor que o
v O ícone Fraco
segundo elemento.
3. Para alterar o que é identificado como excelente, médio ou ruim, execute as
ações a seguir:
a. Clique em Calcular e, em seguida, clique em Editar este Cálculo.
b. Para alterar a definição para excelente, altere o 1,1.
c. Para alterar a definição para ruim, altere o 0,9.

Calculando da Variação
É possível localizar as diferenças entre os dados em duas colunas ou linhas
quaisquer no IBM Cognos Insight, calculando a variação.

Sobre Esta Tarefa
As etapas usam receita prevista e receita real para cada linha de produto como
dados de exemplo.

Procedimento
1. Selecione as linhas ou as colunas que deseja usar.
, selecione um membro de dimensão menos outro
2. No ícone Calcular
membro de dimensão. Por exemplo, clique em Renda Prevista - Renda Real.
3. Para renomear a nova linha ou coluna que contém o cálculo, destaque-a e
digite Variação.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.

Calculando Porcentagem de Variação
É possível localizar a porcentagem diferente entre duas linhas ou colunas no IBM
Cognos Insight calculando a variação de porcentagem. O cálculo da porcentagem
de variação é a diferença entre dois números, dividida pelo primeiro número, em
seguida, multiplicada por 100.
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Sobre Esta Tarefa
As etapas usam receita prevista e receita real para cada linha de produto como
dados de exemplo.

Procedimento
1. Selecione as linhas ou as colunas que deseja usar.
2. Clique com o botão direito do mouse nas linhas ou colunas e clique em
Calcular e, em seguida, clique em Customizar. A janela Cálculo aparece com
uma expressão padrão no campo Expressão.
3. No campo Expressão, crie a expressão a seguir: ['first_data_item'] ['second_data_item'] / ['first_data_item'] * 100.
Dica: Ao digitar [’ no campo Expressão, uma lista aparece com as dimensões
em seu cubo. É possível selecionar a dimensão a partir dessa lista, em vez de
digitá-la no campo Expressão. A mesma lista aparecerá sempre que digitar [’.
Por exemplo, digite a expressão a seguir: (['actualrevenue'] ['forecastrevenue']) / ['forecastrevenue'] * 100.
4. Em Ordem de Cálculo, assegure-se de que Resumir primeiro, em seguida,
aplicar o cálculo esteja selecionada. Essa opção significa que o Cognos Insight
executa o cálculo nos valores totais. Escolher Aplicar o cálculo primeiro, em
seguida, resumir aplica o cálculo a cada linha ou coluna primeiro e, em
seguida, soma os resultados do cálculo.
5. No campo Nome, digite Porcentagem de Variação.
6. Clique em OK.
7. Para formatar os novos dados calculados para aparecerem com um símbolo de
porcentagem, clique com o botão direito em uma célula calculada e clique em
Formatar Medida measure_name.
8. Na lista de formatos, clique em Número.
9. Na guia Avançado, digite % nos campos Sufixo positivo e negativo.

Contando os Elementos Exclusivos em uma Dimensão
No IBM Cognos Insight, é possível criar um cálculo para calcular o número dos
elementos exclusivos em uma dimensão que têm valores. Por exemplo, você sabe
que alguns funcionários receberam uma bonificação e alguns não, mas você tem
muitos funcionários para contar o número de funcionários com valores de
bonificação na coluna Bonificação de sua crosstab. É possível usar um cálculo para
determinar rapidamente quantos funcionários receberam uma bonificação.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar a função do ConsolidatedCountUnique para contar o número de
células que contém dados. Por exemplo, você poderia usar a expressão a seguir
para descobrir quantas cidades venderam a linha de produto de Equipamento de
Golfe em 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Procedimento
1. Clique com o botão direito na coluna em que deseja que os valores calculados
apareçam e clique em Calcular > Editar este cálculo.
2. No campo Expressão, insira um cálculo no formato a seguir:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);
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Em que as variáveis a seguir representam partes do cubo:
v 'Dimension1' é o nome da dimensão para a qual deseja contar valores. Por
exemplo, se desejar saber quantas células na coluna Funcionários têm
entradas para dias de licença, é possível especificar a dimensão Funcionários.
v 'Cube' é o nome do cubo com o qual está trabalhando.
v 'Element1', 'Element2' e 'Element3' representam todas as dimensões no cubo e
como são filtradas. Por exemplo, se seu cubo inclui uma dimensão Data, uma
dimensão Geografia e uma dimensão de tipo Funcionário, é possível
especificar para filtrar os dados para '2012', 'Canada' e 'Full time'.

Calculando a Média de um Total
No IBM Cognos Insight, é possível usar um cálculo para calcular o valor médio
dos elementos filhos de uma consolidação ou o valor total.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar a função do ConsolidatedAvg para retornar o valor médio dos
elementos filhos de um valor consolidado ou total. Por exemplo, se sua crosstab
exibir renda por ano por linha de produto é possível usar uma média consolidada
no total de cada ano para localizar a renda média para cada ano:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Procedimento
1. Clique com o botão direito na coluna em sua crosstab que exibirá os resultados
de cálculo e clique em Calcular > Editar este cálculo.
2. No campo Expressão, insira um cálculo no formato a seguir:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Em que as variáveis a seguir representam partes do cubo:
v Number pode ser 0, 1 ou 2. Zero (0) inclui todos os elementos filhos no
cálculo; 1 ignora o peso de consolidação e 2 ignora valores zero.
v 'Cube' é o nome do cubo com o qual está trabalhando.
v 'Element1', 'Element2' e 'Element3' representam as outras dimensões e como são
filtradas. Esses elementos devem ser listados na ordem que suas dimensões
pai aparecem no cubo. Por exemplo, se seu cubo incluir uma dimensão Data,
uma dimensão Geografia e uma dimensão tipo Funcionário nesta ordem, é
possível especificar para filtrar os dados para '2012', 'Canada' e 'Full-time'.

Colocando em Banda Valores durante a Importação
É possível criar cálculos de banda durante uma importação no IBM Cognos Insight
quando desejar definir intervalos de valores. Por exemplo, é possível criar uma
banda para renda entre 0 e 500.000, outra banda para renda entre 500,000 e
1,000,000 e outra banda para renda acima de 1,000,000. Em seguida, é possível
exibir texto para cada banda, como baixo, médio e alto.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar as funções IF e ElseIf para criar quantas bandas forem necessárias.
Também é possível criar bandas usando os símbolos de maior (>) ou menor (<) ou
ambos.
Por exemplo, você poderia usar a expressão a seguir para identificar quantidades
de inventário baixa, média e alta:
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IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

É possível usar bandas para dados não numéricos também. Nesse caso, você deve
usar um símbolo @ para preceder o símbolo de comparação (como o sinal de
igual). Por exemplo, o cálculo a seguir bands dados textuais:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Procedimento
1. Na página Avançado do assistente de importação, clique em Incluir Coluna
Calculada. Um novo item, chamado Expressão, aparece na lista Itens de
Origem e hierarquia Itens de Destino.
2. Na área de janela Propriedades, na seção Tipo de Mapeamento, clique em
Dimensão. A expressão é definida como uma dimensão e uma dimensão e
nível aparecem na hierarquia Itens de Destino.
3. Selecione a expressão na lista Itens de Origem.
4. Na área de janela Propriedades, no campo Item de Origem, insira um nome
para a expressão. O nome que escolher identificará a expressão na área de
janela de conteúdo nas crosstabs e gráficos na área de trabalho.
5. Na área de janela Propriedades, no campo Expressão, insira o cálculo no
formato a seguir:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Em que as variáveis a seguir representam partes da expressão:
v Coluna é o ID do item de origem que deseja dividir em bandas.
v
v
v
v

Value1 é o valor abaixo do
Value2 é o valor abaixo do
'Text1' é o texto que deseja
'Text2' é o texto que deseja

qual deseja definir a primeira banda.
qual deseja definir a segunda banda.
exibir para os valores na primeira banda.
exibir para os valores na segunda banda.

Calculando a Margem de Contribuição
É possível utilizar uma margem de contribuição no IBM Cognos Insight para
mostrar quais produtos são os mais rentáveis, quais estão em ponto de equilíbrio e
quais são os que custam a você mais do que eles lucram em renda.

Sobre Esta Tarefa
É possível usar essas informações ao planejar previsões de vendas e incentivos de
vendas, bem como a combinação de produtos para o próximo ano. Também é
possível incluir medidas para alocar custos adicionais que não estão incluídos no
custo unitário, como gasto adicional. É possível difundir esses custos adicionais
proporcionalmente e incluí-los em seu cálculo de margem de contribuição.
As etapas usam preço unitário e custo de mercadorias listados para cada produto
como um exemplo. Você deseja calcular a margem de contribuição para cada
produto.
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Procedimento
1. Selecione as linhas ou as colunas que deseja usar.
e clique em uma dimensão menos outra
2. Clique no ícone Calcular
dimensão. Por exemplo, selecione Preço Unitário - Custo de Mercadorias.
3. Para renomear a nova linha ou coluna que contém o cálculo, destaque-a e
digite Margem de Contribuição.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.
4. Para ver quais produtos contribuem mais, clique com o botão direito no título
Margem de Contribuição e clique em Classificar.
5. Especifique se deseja classificar por valor ou rótulo e, em seguida, clique em
Classificar Crescente ou Classificar Decrescente.

Alterando como Totais São Exibidos para Medidas
É possível alterar como exibir os resumos, ou totais, por medidas no IBM Cognos
Insight.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula da medida ou no título da
medida que deseja alterar.
2. Clique em Rolagem e selecione um tipo de sintetização :
v Resumo para exibir o total para os membros que formam a medida
v Média para exibir o valor médio dos membros que formam a medida
v Mínimo para exibir o valor mínimo dos membros que formam a medida
v Máximo para exibir o valor máximo dos membros que formam a medida
v Contagem para exibir o número de membros que formam a medida,
excluindo valores nulos
3. Clique em Mostrar Valor como e, em seguida, clique em um formato de valor.

Criando Cálculos de Sintetização de Tempo
Uma sintetização de tempo no IBM Cognos Insight resume os dados para um
intervalo de datas que seja relativo a uma data específica. Por exemplo, um cálculo
anual até a presente data é uma sintetização de tempo.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na dimensão de tempo no crosstab e
clique em Sintetizações de Tempo.
Dica: Se a dimensão de tempo não for incluída na crosstab, você poderá criar
ou editar um cálculo de acúmulo de tempo clicando com o botão direito na
dimensão de tempo na área de janela de conteúdo, clicando em Editar e, em
. O nome da dimensão de tempo
seguida, no ícone Acúmulos de Tempo
corresponderá ao nome usado na origem de dados. Por exemplo, se seus dados
eram uma planilha com uma coluna chamada Data, então, a dimensão de
tempo que o Cognos Insight criou durante a importação será chamada Data.
2. Escolha uma data de referência. O intervalo de data escolhido na próxima
etapa será relativo à data de referência escolhida nesta etapa. Por exemplo, se
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escolher 21 de outubro de 2011 como a data de referência e Semana até a
presente data como o intervalo de data, seu crosstab resumirá dados para a
semana de 21 de outubro até essa data.
3. Escolha um intervalo de data.
4. Para editar uma sintetização de tempo, clique com o botão direito na dimensão
de tempo no crosstab e, em seguida, clique em Sintetizações de Tempo.
5. Para atualizar todas as sintetizações de tempo em uma área de trabalho
relativas à data de hoje, clique com o botão direito na dimensão de tempo no
crosstab e, em seguida, clique em Atualizar Sintetizações de Tempo.

Editando todos os Cálculos
Se você desejar visualizar e editar todos os cálculos que são definidos em uma área
de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível editar as regras de cubo
subjacentes do Cognos TM1.

Sobre Esta Tarefa
Aqui está um exemplo de uma regra do cubo:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Esta regra do cubo contém os componentes a seguir:
v Uma definição de área: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Um qualificador folha: N:
v Uma fórmula: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’]
* [’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Um terminador: ;
Esta regra do cubo declara que se o cubo usar qualquer valor do item de custo
Compra na dimensão de medida Lucratividade, em vez de retornar esse valor, a
área de trabalho retornará o produto do valor correspondente da Quantidade
comprada em quilogramas multiplicado pelo Preço por quilograma no nível folha
ou mais baixo.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações de Widget
e clique em Configurar Regras do
Cubo.
2. Faça as edições necessárias nas regras do cubo e clique em OK.

O que Fazer Depois
Para obter mais informações sobre regras do cubos, revise os seguintes tópicos da
documentação do TM1 Rules:
v Visão Geral de Regras de Cubo
v Componentes de uma Regra
v Como as Regras Funcionam
Acesse esse documento para seu produto e versão no IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Conceitos relacionados:
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“Exemplo: Usando Regras para Comparar Dois Membros”
As regras no IBM Cognos Insight permitem que você calcule os valores da célula
através do uso das funções, operações numéricas, expressões condicionais e
referências entre cubos.

Exemplo: Usando Regras para Comparar Dois Membros
As regras no IBM Cognos Insight permitem que você calcule os valores da célula
através do uso das funções, operações numéricas, expressões condicionais e
referências entre cubos.
Ao usar as opções Calcular no IBM Cognos Insight, as regras que executam a
comparação desejada são geradas automaticamente. É possível clicar no comando
Configurar Regras do Cubo a partir do ícone Ações do Widget
ou editar as regras.

para revisar

Ao selecionar dois membros que utilizam o comando Compare do ícone Calcular
, cada membro é avaliado com relação à regra que foi gerada para você.
Você vê uma nova linha ou coluna que mostra um círculo verde para excelente
, e um
, ou 10%
maior que
esperado,, 10%
um losango
amarelo
para média
menor que
o esperado.
quadrado
vermelho
paraofraco
A regra a seguir define os termos como excelentes, médios e insatisfatórios:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

A instrução de regra indica que para o Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue membro na Measures dimensão, se o valor de Forecast Revenue for menos
que 90% de Actual Revenue, então o valor do Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue membro é -1. Se o valor de Forecast Revenue for superior a 110%
de Actual Revenue, o valor do membro Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue será 1. Caso contrário, o valor do Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue membro será 0.
Neste caso, o valor de -1 para Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
exibirá um círculo verde. A value of 1 for Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue displays a red square. Um valor de 0 para Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue exibe um losango amarelo.
É possível editar a instrução de regra para modificar os limites nos quais esses
indicadores visuais aparecem. Por exemplo, se deseja que um círculo verde apareça
quando Actual Revenue exceder Forecast Revenue não chegar a 20%, em 20%, e
deseja que o quadrado amarelo apareça quando Actual Revenue não chegar a
Forecast Revenue em 20%, você modificaria a instrução da seguinte maneira:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
Capítulo 4. Análise de dados

77

1,
0
)
);

Para obter uma descrição completa de regras, incluindo um exemplo abrangente
do desenvolvimento de um aplicativo complexo com regras, consulte a
documentação do TM1 Rules. Para obter descrições de todas as funções que podem
ser usadas em regras, consulte a documentação do TM1 Reference. É possível
acessar esses documentos no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Tarefas relacionadas:
“Editando todos os Cálculos” na página 76
Se você desejar visualizar e editar todos os cálculos que são definidos em uma área
de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível editar as regras de cubo
subjacentes do Cognos TM1.

Exibindo Valores como Porcentagens
Por padrão, medidas aparecem no IBM Cognos Insight como valores reais de seu
banco de dados. Agora é possível comparar as contribuições relativas de cada valor
exibindo os valores como porcentagens do total.

Procedimento
Para exibir os valores da célula como uma porcentagem de um valor total, clique
com o botão direito em uma célula, clique em Mostrar Valor como e, em seguida,
escolha uma opção. As células que exibem um percentual são sombreadas. Esse
sombreamento indica que os valores nessas células são calculados, em oposição aos
valores que representam itens na dimensão.

Difusão de Dados
Use as opções de difusão de dados predefinidas no IBM Cognos Insight para
distribuir dados numéricos para células em uma crosstab. Por exemplo, é possível
usar a difusão de dados para distribuir um valor de maneira uniforme em um
intervalo de células ou incrementar todos os valores em um intervalo de células
em uma porcentagem desejada.
A difusão de dados usa os termos a seguir para identificar itens de dados em uma
hierarquia:
Folha ou folhas
Os itens de dados de folha são os itens de dados filhos mais baixos. Por
exemplo, se a hierarquia de dados incluir um nível Ano, um nível Mês e
um nível Dia, e o nível Dia não tiver itens de dados filhos, Dia será a
folha.
Consolidação
Uma consolidação é um item de dados pai. Por exemplo, se a hierarquia
de dados incluir um nível Ano, um nível Mês e um nível Dia, e o nível Dia
não tiver itens de dados filhos, Ano e Mês serão consolidações.
Contíguo
Células contíguas são células que estão próximas umas das outras, ou
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adjacentes, em uma linha ou coluna. Por exemplo, as células contíguas em
uma crosstab que exibe anos seriam 2011, 2012 e 2013. As células não
contíguas seriam 2011 e 2013.
Existem vários tipos de difusão de dados, e cada tipo está disponível em diferentes
situações e possui diferentes benefícios. A tabela a seguir explica as diferenças.
Tabela 4. Comparação de Métodos de Difusão de Dados
Método de difusão de
dados

Seleções que oferecem esse
método

Proporcional relativo

Célula única que contém um
item de dados pai

Aplica as proporções de itens de
dados filhos de um item de
dados pai para os itens de
dados filhos de outro item de
dados pai.

Folhas iguais

Célula única que contém um
item de dados pai

Distribui os dados igualmente
através dos itens de dados filhos
mais baixos para um item de
dados pai.

Difusão igual

Célula única que contém um
item de dados pai

Distribui os dados igualmente
através dos itens de dados filhos
imediatos para um item de
dados pai.

Intervalo contíguo de itens
de dados no mesmo nível
Repetir

Célula única
Intervalo contíguo de itens
de dados no mesmo nível
Células não contíguas

Linear

Célula única
Intervalo contíguo de itens
de dados no mesmo nível

Porcentagem de
crescimento

Célula única

Folhas de repetição

Célula única que contém um
item de dados pai

Intervalo contíguo de itens
de dados no mesmo nível

O que esse método faz

Substitui as células selecionadas
por um valor, inclui um valor
nas células selecionadas, ou
subtrai um valor das células
selecionadas.
Preenche um intervalo de
células com valores em
intervalos iguais entre dois
terminais.
Incrementa sequencialmente os
valores em um intervalo por
uma porcentagem de
crescimento.
Substitui dados nos itens de
dados filhos mais baixos para
um item de dados pai.

Três tipos de difusão de dados, proporcional relativo, folhas iguais e folhas de
repetição estão disponíveis ao digitar um valor em uma célula consolidada, cujos
itens de dados filhos não contêm valores. Por exemplo, você inclui um membro em
uma crosstab, que cria uma coluna vazia com um total de colunas. Ao digitar um
valor na célula de total de colunas, uma caixa de diálogo Difusão de Dados é
aberta, e é possível escolher difundir dados para as células filhas usando uma
difusão proporcional relativa ou uma difusão de folhas iguais.

Difundindo Dados Usando uma Proporção Relativa
No IBM Cognos Insight, use o método de difusão proporcional relativa para
difundir valores para as folhas (filhas) de uma consolidação proporcional às folhas
de uma célula de referência. A célula de referência pode estar localizada no cubo a
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partir do qual a difusão é iniciada ou em um cubo separado. No entanto, a célula
de referência deve compartilhar as mesmas consolidações que a célula a partir da
qual a difusão é iniciada.
O exemplo a seguir ilustra a difusão proporcional relativa em que a célula inicial e
a célula de referência estão no mesmo cubo.
Tabela 5. Uma Crosstab que Ilustra a Difusão Proporcional Relativa
País ou região

1 Trimestre

Jan

Fev

Mar

Argentina

0

0

0

0

Bélgica

0

0

0

0

Brasil

100

10

20

70

CEP 22290-240

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

O exemplo anterior mostra um único valor consolidado de 100 na célula na
intersecção de Trimestre 1 e Brasil. As folhas de Trimestre 1 são Jan., Fev. e Mar.
Nesse exemplo, as coisas a seguir são verdadeiras:
v Jan. contém o valor 10, que é 10% de 100.
v Fev. contém o valor 20, que é 20% de 100.
v Mar. contém o valor 70, que é 70% de 100.
Se você iniciar a difusão proporcional relativa a partir da intersecção do Trimestre
1 e Argentina, e especificar uma Ação de Atualização de Substituir ao difundir o
valor 400, as folhas do Trimestre 1, Argentina serão preenchidas como
proporcionais às folhas do Trimestre 1, Brasil:
v Jan. contém o valor 40, que é 10% de 400.
v Fev. contém o valor 80, que é 20% de 400.
v Mar. contém o valor 280, que é 70% de 400.

Procedimento
1. Selecione a célula consolidada a partir da qual você deseja iniciar a difusão de
dados.
2. Clique com o botão direito na célula e clique em Difusão de Dados > Difusão
Proporcional Relativa.
3. Na lista Cubo, selecione o cubo no qual a célula de referência está localizada.
4. Se necessário, clique em qualquer um dos botões de Dimensão para selecionar
um elemento de dimensão diferente que identifica a célula de referência.
Ao clicar em um botão de Dimensão, o Editor de Subconjunto é aberto e exibe
todos os elementos da dimensão. Em seguida, é possível selecionar um único
elemento e clicar em OK.
Por exemplo, clique em conta1, selecione um elemento diferente no Editor de
Subconjunto e clique em OK.
Nota: Os botões de Dimensão para elementos consolidados estão indisponíveis
porque a célula da qual a difusão é iniciada e a célula de referência devem
compartilhar elementos consolidados comuns.
5. Clique em Selecionar.
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O campo Célula de Referência na janela Difusão Proporcional Relativa agora é
preenchida com a célula selecionada.
6. No campo Valor, insira o valor a ser difundido.
7. Selecione uma Ação de Atualização.
8. Clique em Aplicar.

Difundindo Dados igualmente através de Folhas de uma
Célula
No IBM Cognos Insight, use o método de folhas iguais para distribuir um valor
especificado igualmente através de todas as folhas de uma célula consolidada. Ao
aplicar este método, você pode distribuir o valor para todas as folhas da
consolidação ou somente para as folhas que já contêm valores diferentes de zero.
Por exemplo, suponha que haja várias folhas de Ano, Argentina com valores zero.
Se você usar o método de folhas iguais para distribuir o valor 1200 para todas as
folhas de Ano, Argentina, o resultado será o seguinte.
Tabela 6. Uma Crosstab que Ilustra a Difusão de Folhas Iguais de uma Única Consolidação
País ou
região

Ano

T1

T2

T3

T4

Argentina

1200

300

300

300

300

Bélgica

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Se você iniciar o método de folhas iguais a partir de uma célula identificada por
mais de um elemento consolidado, o valor especificado será distribuído para todas
as folhas associadas à célula. Por exemplo, suponha que a célula selecionada seja
identificada por dois elementos consolidados: Ano e Série S Sedã.
Se você iniciar a difusão de folhas iguais a partir da Intersecção de Ano, Série S
Sedã, o valor especificado será distribuído para todas as células identificadas pelas
folhas de Ano e as folhas de Série S Sedã. Por exemplo, se você usar folhas iguais
para distribuir o valor 1200 para todas as folhas da intersecção de Ano, Série S
Sedã, o resultado será o seguinte.
Tabela 7. Uma Crosstab que Ilustra a Difusão de Folhas Iguais a Partir da Intersecção de
Duas Consolidações
Tipo de
automóvel

Ano

T1

T2

T3

T4

Sedã Série S

1200

300

300

300

300

Série S 1.8 L
Sedã

150

37.5

37.5

37.5

37.5

Sedã Série S
2.0 L

150

37.5

37.5

37.5

37.5

Sedã Série S
2.5 L

150

37.5

37.5

37.5

37.5

Ao iniciar folhas iguais a partir de uma célula que é identificada por diversos
elementos consolidados, os requisitos de RAM do cubo podem aumentar
significativamente. Para resolver esse problema, o sistema emite um aviso nas
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circunstâncias em que mais de 10.000 células são afetadas pelo método de folhas
iguais. Em circunstâncias nas quais mais de um milhão de células são afetadas, a
operação de difusão não é executada.

Procedimento
1. Selecione a célula consolidada a partir da qual você deseja iniciar a difusão de
dados.
2. Clique com o botão direito na célula e clique em Difusão de Dados > Folhas
Iguais.
3. No campo Valor, insira o valor que deseja distribuir.
4. Selecione uma opção Aplicar a.
Opção

Descrição

Células Folha Preenchidas

O valor especificado é distribuído somente
para as células folha que contêm valores
diferentes de zero.

Todas as Células Folha

O valor especificado é distribuído para todas
as células folha, independentemente dos
valores atuais.

5. Selecione uma Ação de Atualização.
6. Clique em Aplicar.

Difundindo Dados Igualmente entre Células
No IBM Cognos Insight, use o método de difusão igual para distribuir um valor
especificado igualmente através das células selecionadas.
Por exemplo, na crosstab a seguir, um intervalo de 12 células é selecionado,
conforme indicado por fonte em itálico e asteriscos (*).
Tabela 8. Uma Crosstab com um Intervalo de Células Selecionado
País ou região

1 Trimestre

Jan

Fev

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Bélgica

0

45*

85*

55*

Brasil

0

35*

55*

75*

CEP 22290-240

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

Ao difundir igualmente o valor 60 para essas células e selecionar a ação de
atualização Incluir, o valor será difundido igualmente através do intervalo e
incluído nos valores das células existentes. O resultado é que cada valor da célula
é aumentado incrementalmente por 5 (60/12=5), conforme mostrado no exemplo a
seguir.
Tabela 9. Uma Crosstab com Difusão Igual Aplicada
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País ou região

1 Trimestre

Jan

Fev

Mar

Argentina

300

30

80

70

Bélgica

0

50

90

60

Brasil

0

40

60

80
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Tabela 9. Uma Crosstab com Difusão Igual Aplicada (continuação)
País ou região

1 Trimestre

Jan

Fev

Mar

CEP 22290-240

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células a partir do qual você deseja iniciar a
difusão de dados.
2. Clique com o botão direito na seleção e clique em Difusão de Dados > Difusão
Igual.
3. Insira o valor que deseja difundir no campo Valor.
4. Se necessário, selecione a opções Estender para especificar as direções para a
difusão de dados.
5. Selecione uma Ação de Atualização.
6. Clique em Aplicar.
O valor inserido é difundido igualmente nas direções especificadas, ou através
do intervalo de células selecionado.
Ao aplicar uma difusão igual a uma única célula consolidada sem especificar
uma direção para a operação de difusão, o valor que está sendo difundido será
distribuído proporcionalmente para todas as folhas da célula consolidada.

Repetindo Dados nas Células
No IBM Cognos Insight, use o método de repetição para repetir um valor
especificado através de células selecionadas em uma crosstab.
No exemplo a seguir, a difusão de dados é iniciada na célula na intersecção de Fev.
e Brasil, e o valor 25 é repetido à direita e para baixo.
Tabela 10. Uma Crosstab que Ilustra o Método de Repetição
País ou região

1 Trimestre

Jan

Fev

Mar

Argentina

0

0

0

0

Bélgica

0

0

0

0

Brasil

50

0

25

25

CEP 22290-240

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Dinamarca

50

0

25

25

Ao contrário dos outros métodos de difusão, a repetição está disponível ao
selecionar células que não estão executando touch. Por exemplo, na figura anterior,
se você selecionar a célula na intersecção de Chile e Fev., e a célula na intersecção
de Brasil e Mar., será possível aplicar ainda o método de difusão de repetição a
essas células.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células a partir do qual você deseja iniciar a
difusão de dados.
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2. Clique com o botão direito na célula ou no intervalo e clique em Difusão de
Dados > Repetição.
3. No campo Valor, insira o valor que deseja repetir.
4. Se necessário, selecione as opções Estender para especificar a(s) direção(ões)
para a difusão de dados.
5. Selecione uma Ação de Atualização.
6. Clique em Aplicar.
O valor inserido é repetido nas direções especificadas ou através do intervalo
de células selecionado.
Ao aplicar o método de difusão de repetição a uma única célula consolidada
sem especificar uma direção para a operação de difusão, o valor que está sendo
difundido é distribuído proporcionalmente para todas as folhas da célula
consolidada.

Preenchendo Células com um Intervalo de Valores
No IBM Cognos Insight, use o método de difusão em linha reta para preencher
células por interpolação linear entre dois terminais especificados.
Por exemplo, a crosstab a seguir mostra o efeito do método de Difusão em Linha
Reta através de um intervalo de seis células com os terminais 100 e 200.
Tabela 11. Uma Crosstab que Ilustra o Método de Difusão em Linha Reta
País ou
região

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Bélgica

0

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

0

CEP
22290-240

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

0

0

Com o valor inicial de 100 e o valor final de 200, o método de difusão em linha
reta preenche as células intervenientes com valores em intervalos iguais entre os
dois terminais.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células a partir do qual você deseja iniciar a
difusão de dados.
Lembre-se: É possível aplicar o método de difusão em linha reta somente
através de uma única linha ou coluna, não através de intervalos retangulares.
2. Clique com o botão direito na célula ou intervalo e clique em Difusão de
Dados > Linear.
3. No campo Valor Inicial, insira o valor inicial para a difusão.
4. No campo Valor Final, insira o valor final para a difusão.
5. Se necessário, selecione as opções Estender para especificar as direções para a
difusão de dados, esquerda e direita dentro das linhas ou para cima e para
baixo dentro das colunas.
6. Selecione uma Ação de Atualização.
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7. Clique em Aplicar.
Os dados são difundidos em uma linha reta nas direções especificadas ou
através do intervalo de células selecionado.

Difundindo Dados Usando uma Porcentagem de Crescimento
No IBM Cognos Insight, use o método de porcentagem de crescimento para
incrementar sequencialmente todos os valores em um intervalo pela porcentagem
de crescimento especificada, iniciando em uma célula inicial.
Por exemplo, a crosstab a seguir mostra o resultado da aplicação do método de
porcentagem de crescimento para um intervalo de seis células em que o valor
inicial é 100 e a porcentagem de crescimento é 10%. Esse exemplo usa a ação
Substituir dados.
Tabela 12. Uma Crosstab que Ilustra a Difusão de Porcentagem de Crescimento
País ou
região

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Argentina

100.00

110.00

121.00

133.10

146.41

161.05

Bélgica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Brasil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CEP
22290-240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dinamarca

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O valor inicial de 100 é exibido na célula identificada por Jan, Argentina. A
aplicação da porcentagem de crescimento de 10% a 100 resulta em 110, o valor em
Fev, Argentina. A aplicação da porcentagem de crescimento de 10% a 110 resulta
em 121, o valor em Mar, Argentina.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células a partir do qual você deseja iniciar a
difusão de dados.

2.
3.
4.
5.

Lembre-se: É possível aplicar a difusão % de Crescimento somente através de
uma única linha ou coluna, não através de intervalos retangulares.
Clique com o botão direito na célula ou no intervalo e clique em Difusão de
Dados > % de Crescimento.
No campo Valor Inicial, insira o valor inicial para a difusão.
No campo % de Crescimento, insira a porcentagem de crescimento para a
difusão.
Se necessário, selecione as opções Estender para especificar a direção da
difusão de dados, esquerda e direita dentro das linhas e para cima e para baixo
dentro das colunas.

6. Selecione uma Ação de Atualização.
7. Clique em Aplicar.
A porcentagem de crescimento é aplicada nas direções especificadas, ou no
intervalo de células selecionado.
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Difundindo dados utilizando folhas de repetição
No IBM Cognos Insight, use o método de folhas de repetição para copiar um valor
especificado para as folhas (filhas) de uma consolidação. Ao aplicar este método,
será possível copiar o valor para todas as folhas da consolidação ou somente para
as folhas que já contêm valores diferentes de zero.
Por exemplo, em Tabela 13, existem várias folhas de Ano, Argentina com valores.
Se você utilizar o método de folhas de repetição para copiar o valor 400 para as
folhas de Ano, Argentina atualmente preenchidos com valores diferente de zero, o
valor 400 será copiado para todas as folhas que continham valores diferentes de
zero.
Tabela 13. Uma crosstab que ilustra a difusão de folhas de repetição de uma única
consolidação
País ou
região

Ano

T1

T2

T3

T4

Argentina

1200

400

400

400

400

Bélgica

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Se você iniciar o método de folhas de repetição de uma célula identificada por
mais de um elemento consolidado, o valor especificado é copiado para todas as
folhas associadas à célula. Por exemplo, em Tabela 14, a célula selecionada é
identificada por dois elementos consolidados: Ano e Série S Sedã.
Se você iniciar a difusão de folhas de repetição da célula consolidada no Ano e
Série S Sedã, o valor especificado é copiado para todas as células identificadas
pelas folhas de Ano e as folhas de Série S Sedã. Por exemplo, se você usar folhas
de repetição para copiar o valor 25 para todas as folhas da célula destacada, o
resultado será o seguinte.
Tabela 14. Uma Crosstab que Ilustra a Difusão de Folhas Iguais a Partir da Intersecção de
Duas Consolidações
Tipo de
automóvel

Ano

T1

T2

T3

T4

Sedã Série S

1200

25

25

25

25

Série S 1.8 L
Sedã

25

25

25

25

25

Sedã Série S
2.0 L

25

25

25

25

25

Sedã Série S
2.5 L

25

25

25

25

25

Ao iniciar as folhas de repetição de uma célula identificada por diversos elementos
consolidados, os requisitos de RAM do cubo podem aumentar significativamente.
Para resolver esse problema, o sistema emite um aviso nas circunstâncias em que
mais de 10.000 células são afetadas pelo método de folhas repetir. Em
circunstâncias nas quais mais de um milhão de células são afetadas, a operação de
difusão não é executada.
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Procedimento
1. Selecione a célula consolidada a partir da qual você deseja iniciar a difusão de
dados.
2. o botão direito do mouse na célula e clique em Difusão de Dados > Folhas de
repetição.
3. No campo Valor, insira o valor que deseja repetir.
4. Selecione uma opção no campo Aplicar a.
Opção

Descrição

Células Folha Preenchidas

O valor especificado é copiado somente para
as células folha que atualmente contêm
valores diferentes de zero.

Todas as Células Folha

O valor especificado é copiado para todas as
células folha, independentemente dos
valores atuais.

5. Selecione uma Ação de Atualização.
6. Clique em Aplicar.

Ajustando Dados do Gráfico
Ajustar seus gráficos do IBM Cognos Insight permite interagir com seus dados em
um gráfico em vez de trabalhar com dados somente em crosstabs.

Sobre Esta Tarefa
É possível interagir com os gráficos do Cognos Insight arrastando as extremidades
das barras e colunas para ajustar os valores nos gráficos de barras e de colunas.
Por exemplo, se tiver criado um crosstab e um gráfico de colunas que represente
seu orçamento anual de viagem, poderia aplicar uma Retenção a seu total e a
quaisquer valores configurados e, em seguida, arrastar as colunas de seu gráfico
para decidir como o restante do orçamento poderia ser gasto. Quando o valor total
é retido e você aumenta um valor, os outros valores diminuem. Isso pode ajudar a
visualizar como seus valores estão relacionados uns aos outros.

Procedimento
1. Posicione seu cursor na parte superior da coluna ou no final da linha que
deseja ajustar. Aparece uma alça.
2. Arraste a alça para ajustar os dados. Uma janela aparece com um campo de
texto e uma régua de controle. É possível digitar o novo valor no campo de
texto ou ajustar a régua de controle para configurar o novo valor.
Conceitos relacionados:
“Gráficos” na página 93
Os gráficos comunicam comparações, relacionamentos e tendências. Eles enfatizam
e clarificam os números. Para escolher o tipo apropriado de gráfico no IBM Cognos
Insight, defina primeiro o que deseja que o gráfico comunique e, em seguida,
identifique o gráfico mais efetivo a esse propósito. Por exemplo, é possível usar
um gráfico de linha para mostrar tendências.
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Congelando Linhas ou Colunas
Ao rolar por um grande conjunto de dados no IBM Cognos Insight, é possível
congelar as linhas ou colunas para que você não perca de vista os títulos ou outros
dados relevantes.

Procedimento
1. Clique na célula em que deseja congelar as linhas ou as colunas.
2. Clique no ícone Ações de Widget
Congelamento.

e clique em Área de Janela de

Ocultando Linhas ou Colunas
É possível ocultar linhas ou colunas no IBM Cognos Insight que não são
necessárias. Por exemplo, após criar um cálculo, é possível ocultar linhas ou
colunas que são usadas no cálculo, mas não são necessárias na área de trabalho.

Procedimento
Clique com o botão direito do mouse em uma ou mais linhas ou colunas e clique
em Ocultar. Para mostrar os itens ocultos, clique com o botão direito em uma linha
ou coluna e clique em Mostrar todos Ocultos.

Suprimindo Linhas ou Colunas Vazias
É possível ocultar uma linha ou coluna inteira que contenha células vazias no IBM
Cognos Insight. Essa função é útil ao incluir gráficos porque a inclusão de células
vazias pode defasar os resultados.

Antes de Iniciar
Você deve ter uma linha ou coluna nula.

Procedimento
Clique no ícone Suprimir Células Vazias
e clique em Linhas ou Colunas.
Observe que zeros não são omitidos ao usar este comando porque zeros são
valores.
Para obter informações sobre como mudar o valor padrão no cubo, consulte o
tópico sobre a função UNDEFVALS na documentação do TM1 Reference. Acesse esse
documento para seu produto e versão no IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Criando Estilos Condicionais
É possível aplicar estilos condicionais em uma crosstab em uma área de trabalho
do IBM Cognos Insight para identificar células que estão dentro de uma faixa de
valores ou células que contêm uma sequência específica de caracteres.

Sobre Esta Tarefa
Por exemplo, você deseja destacar automaticamente em verde os departamentos de
sua organização que cumprem suas cotas de orçamento e destacar em vermelho os
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departamentos que extrapolam o orçamento. Crie informações identificadas por
cores de estilos condicionais em seus relatórios para que você possa reconhecer as
áreas que requerem atenção.
É possível criar os tipos de estilos condicionais a seguir:
Intervalo numérico
Enfatiza dados numéricos, como rendas e perdas.
Sequência
Enfatiza itens alfanuméricos específicos em uma área de trabalho. Por
exemplo, é possível enfatizar todas as instâncias de uma palavra específica,
como Equipamento, ou frase, como Alugar e Utilitários. Os critérios da
Sequência fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Se várias condições da sequência forem atendidas, somente o primeiro
estilo condicional será aplicado.

Procedimento
1. Faça o seguinte:
v Para criar uma condição para uma dimensão única, clique no título da linha
ou coluna que representa a dimensão. Por exemplo, para criar uma
condição para a dimensão Data, clique no título da coluna Data.
v Para criar uma condição para mais de uma dimensão, clique na intersecção
das dimensões na crosstab. Por exemplo, para criar uma condição para
Renda, Data e Linha de Produto, clique na célula do crosstab em que essas
três dimensões se cruzam, tais como a intersecção da Renda, 2004 e de
Equipamento de Golfe.
2. Clique no ícone Estilos Condicionais
Condicional.

e, em seguida, clique em Estilo

, clique em Novo Estilo Condicional e, em
3. Clique no ícone Incluir
seguida, escolha uma dimensão ou medida para a qual definir uma condição.
Se uma medida foi escolhida, continue com a próxima etapa. Se uma
dimensão foi escolhida, acesse etapa 10.
Dica: Também é possível criar um novo estilo começando com um estilo
existente, clicando em Usar Estilo Condicional Existente e, em seguida,
escolhendo o estilo.
4. Na janela Condição Numérica, insira um nome para o estilo no campo Nome
do Estilo. Por exemplo, Orçamento + ou -.
5. No campo Valor do Intervalo, insira o primeiro número do intervalo que
deseja definir e pressione Enter. Por exemplo, digite 100 e pressione Enter. O
número aparece na área de janela do intervalo e aparecem linhas de estilo
acima e abaixo da linha do número.
6. No campo Valor do Intervalo, insira o segundo número do intervalo que
deseja definir e pressione Enter. Por exemplo, digite 10 e pressione Enter. O
número aparece na área de janela do intervalo.
7. Se necessário, inclua mais números na área de janela de intervalo. Por
exemplo, digite 0 e pressione Enter.
8. Para definir os estilos para os valores que estão acima, abaixo e entre os
números incluídos, execute uma das ações a seguir:
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v Na lista na coluna Estilo, escolha um estilo predefinido. Por exemplo, clique
em Média para o intervalo entre 100 e 10 e, em seguida, clique em
Insuficiente para o intervalo entre 10 e 0.
e, em seguida, clique no botão de reticências
v Clique no ícone Editar
(...) para definir um estilo customizado. Por exemplo, edite o estilo do
intervalo entre 100 e 10 para que tenha um fundo azul e texto branco. Em
seguida, edite o estilo do intervalo entre 10 e 0 para que tenha um fundo
roxo e texto branco.
9. Se necessário, escolha um estilo para os valores que não se encaixam nos
intervalos criados.
10. Na janela Condição da Sequência, insira um nome para o estilo no campo
Nome do Estilo. Por exemplo, digite A ou B.
. O nome estilo aparecerá na área de janela da
11. Clique no ícone Incluir
sequência.
12. Na coluna Operador, clique em Em (digitar valores) para visualizar as opções
e escolha que tipo de condição deseja criar. Por exemplo, escolha Contém.
13. Se necessário, inclua outras condições. Por exemplo, inclua uma segunda
condição Contém.
14. Na coluna Valores, insira a sequência que ativará a condição. Por exemplo,
insira a letra A para a primeira condição e insira a letra B para a segunda
condição.
15. Para definir os estilos para as condições da sequência incluídas, execute uma
das ações a seguir:
v Na coluna Estilo, clique em (Padrão) e escolha um estilo predefinido. Por
exemplo, clique em Excelente para a condição que contém a letra A e
Insuficiente para a condição que contém a letra B.
e, em seguida, clique no botão de reticências
v Clique no ícone Editar
(...) para definir um estilo customizado. Por exemplo, edite o estilo da
condição que contém a letra a para que tenha o texto em verde e edite o
estilo da condição que contém a letra b para que tenha o texto em
vermelho.
16. Se necessário, escolha um estilo para os valores que não atendem às condições
criadas.
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Capítulo 5. Design da área de trabalho
Incluir widgets na tela no IBM Cognos Insight para criar layouts de dados
atrativos para você ou outros.

Incluindo ou Removendo Guias
As guias que facilitam a organização e a navegação através de uma área de
trabalho do IBM Cognos Insight que contém muitas informações. Por exemplo, é
possível fornecer uma visão geral em uma guia e os detalhes em outra.

Procedimento
1. Para incluir uma nova guia, clique no ícone Ações
em Nova Guia.

e, em seguida, clique

2. Clique com o botão direito do mouse na guia e clique em Renomear.
Se desejar incluir um e comercial (símbolo &) como parte do nome da guia,
insira dois es comerciais. Por exemplo, para nomear uma guia Receita &
Despesas, insira Receita && Despesas.
3. Para incluir a capacidade para navegar para a guia usando um caractere que
está no nome da guia, inclua um e comercial (símbolo &) imediatamente antes
do caractere. O caractere será então sublinhado.
Por exemplo, se você nomear uma guia &Despesas, é possível usar
posteriormente Alt+E para navegar pela guia Despesas.
4. Para remover uma guia, clique com o botão direito na guia e clique em
Remover Esta Guia.

Incluindo Crosstabs
Use uma crosstab no IBM Cognos Insight para visualizar as dimensões e executar a
análise básica dos dados. Por padrão, um gráfico também é exibido.

Sobre Esta Tarefa
Esta tarefa se aplica somente ao incluir uma crosstab baseada em um cubo
existente em sua área de trabalho. Para criar um cubo em branco e também incluir
uma crosstab baseada no cubo em branco em sua área de trabalho, no menu
Inserir, clique em Nova Crosstab. Um cubo em branco aparece na área de janela
de conteúdo e uma crosstab e um gráfico aparecem na tela. Para obter informações
adicionais sobre como modificar o conteúdo do novo cubo, consulte “Editando
Dimensões e Medidas” na página 107.

Procedimento
1. Conclua uma das ações a seguir:
v Arraste um cubo da área de janela de conteúdo para a tela.
v No menu Inserir, clique em Crosstab e Gráfico e, em seguida, clique no
cubo em que deseja basear a crosstab e o gráfico.
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2. Para alinhar o widget da crosstab com outro widget em sua área de trabalho,
arraste o novo widget até ver as linhas pontilhadas que aparecem. As linhas
pontilhadas mostram onde descartar o widget para que se alinhe com os outros
widgets.

Exibindo Dados Diferentes em uma Crosstab e um Gráfico
É possível usar dois widgets no IBM Cognos Insight para exibir diferentes
perspectivas de dados em uma crosstab e um gráfico que usa o mesmo cubo.

Sobre Esta Tarefa
É possível fazer com que as mudanças nos dados em um widget sejam refletidas
no outro widget, ou é possível fazer com que dois widgets permaneçam
independentes um do outro. Por exemplo, você tem um gráfico na tela que mostra
os produtos por ano e uma tabela cruzada que mostra os produtos por região. Se
você focar em uma região específica e ocultar todas as regiões na tabulação
cruzada, o gráfico também mostrará os produtos para a região selecionada.

Procedimento
1. Arraste o cubo da área de janela de conteúdo ou selecione-o no submenu
Crosstab e Gráfico.
Por padrão, os dados são exibidos em uma tabela cruzada e um gráfico.
2. Para ocultar a crosstab, clique no ícone Alterar Exibição
Crosstab.

e clique em

3. Arraste um cubo diferente ou o mesmo cubo da área de janela de conteúdo ou
selecione-o no submenu Crosstab e Gráfico.
4. Para ocultar o gráfico, clique no ícone Alterar Exibição e clique em Gráfico.
5. Altere quais dimensões aparecem no gráfico e na tabela cruzada.
6. Para criar um novo cubo que contém somente as dimensões que deseja manter,
clique em Criar um Novo Cubo, especifique se os dados são copiados ou
referenciados e clique em OK. Se os dados forem referenciados, as mudanças
feitas em um cubo serão feitas automaticamente no outro cubo.

O que Fazer Depois
Também é possível criar uma cópia de um cubo e excluir as dimensões da cópia.
As mudanças feitas nos dados no cubo original são refletidas na cópia e vice-versa.
Tarefas relacionadas:
“Compartilhando ou Copiando Dimensões” na página 106
Compartilhe uma dimensão no IBM Cognos Insight para obter as mudanças em
um cubo refletido nos outros cubos. O resultado é que sua análise é sincronizada
através dos cubos e suas crosstabs associadas. Outra opção é criar uma cópia da
dimensão em ambos os cubos.

Incluindo um diagrama do fluxo de dados
É possível incluir um diagrama do fluxo de dados em uma área de trabalho do
IBM Cognos Insight para mostrar uma representação visual das conexões entre os
cubos.
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Procedimento
1. Clique em Inserir > Fluxo de dados.
2. Arraste os cubos do painel de conteúdo para o diagrama do fluxo de dados.
3. É possível executar as ações a seguir no diagrama:
v Selecione ou desmarque os Links de regra, Links de processo, Regras ou
Feeders para controlar a exibição desses elementos.
v Controle o zoom com + e v Use Reconfigurar layout para organizar o diagrama do modo mais lógico.
v Mova um cubo para um novo local dentro do diagrama arrastando-o.
v Clique com o botão direito no diagrama e selecione Exportar para o arquivo
para salvar o fluxo de dados domo um arquivo .png.
v Agrupe os itens pressionando CTRL e clicando com o botão direito e
selecionando, então, Grupo. Para desagrupar itens, clique com o botão
direito no grupo e selecione Desagrupar. Também é possível criar um novo
diagrama a partir de dados agrupados
v Para remover um item do diagrama, clique com o botão direito em um item
e selecione Remover
v Para remover um item de um grupo, clique com o botão direito em um
grupo e selecione Remover do grupo e, em seguida, selecione o item a ser
removido.

Gráficos
Os gráficos comunicam comparações, relacionamentos e tendências. Eles enfatizam
e clarificam os números. Para escolher o tipo apropriado de gráfico no IBM Cognos
Insight, defina primeiro o que deseja que o gráfico comunique e, em seguida,
identifique o gráfico mais efetivo a esse propósito. Por exemplo, é possível usar
um gráfico de linha para mostrar tendências.
Tarefas relacionadas:
“Ajustando Dados do Gráfico” na página 87
Ajustar seus gráficos do IBM Cognos Insight permite interagir com seus dados em
um gráfico em vez de trabalhar com dados somente em crosstabs.

Incluindo Gráficos
No IBM Cognos Insight, os gráficos comunicam comparações, relacionamentos e
tendências. Eles enfatizam e esclarecem o significado dos números.

Procedimento
1. Clique no widget no qual deseja incluir um gráfico.
e clique em um dos comandos a seguir:
2. Clique no ícone Alterar Exibição
v Gráfico para exibir somente um gráfico
v Visualização Dividida e Crosstab na Parte Superior ou Gráfico na Parte
Superior para exibir o gráfico e a crosstab
3. Se a tabela cruzada e o gráfico contiverem mais de 50 séries e 50 categorias,
navegue até o próximo conjunto de pontos de dados usando as setas no
gráfico.
Para ocultar os controles de navegação, clique no ícone Alterar Gráfico
clique em Opções de Visualização e em Sempre Ocultar o Controle de
Paginação de Dados.
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Tipos de Gráficos
Existem muitos tipos de gráficos no IBM Cognos Insight para apresentar seus
dados de uma maneira que seja significativa para você e seus usuários.
Para escolher o tipo apropriado de gráfico, defina primeiro o que deseja que o
gráfico comunique e, em seguida, identifique o gráfico mais efetivo, que se adeque
a esse propósito.
Tabela 15. Tipos de Gráficos
Propósito do gráfico

Tipo de gráfico a ser usado

Mostrar tendências ao longo do tempo.

Gráfico de colunas, gráfico de
linha, gráfico de pontos

Comparar dados.

Gráfico de barras, gráfico de
colunas

Mostrar o relacionamento de partes para o todo ou
destacar proporções.

Gráfico de setores circulares

Mostrar as partes que contribuem para o total e comparar
a mudança ao longo do tempo.

Gráfico de colunas empilhado

Mostrar grupos de dados relacionados.

Gráfico de barras, gráfico de
colunas

Enfatizar a magnitude da mudança ao longo do tempo.

Gráfico de áreas

Mostrar o relacionamento entre duas medidas.

Gráfico de Dispersão

Mostrar os relacionamentos entre três medidas.

Gráfico de Bolhas

Mostrar tendências ao longo do tempo ou comparar dados Gráfico de combinações
com duas medidas.
Identificar padrões de valores altos e baixos.

Mapa de árvore

É possível selecionar os formatos a seguir para os tipos de gráficos:
v padrão
Os gráficos padrão comparam valores específicos e representam dados discretos,
como dados de funcionários de diferentes regiões ou individuais.
v empilhados
Os gráficos empilhados comparam as contribuições proporcionais dentro de uma
categoria, mostrando o valor relativo que cada série de dados contribui com o
total. A parte superior de cada pilha representa os totais acumulados para cada
categoria.
v percentual de 100 empilhado
Percentual de 100 de gráficos empilhados comparam as contribuições
proporcionais por meio de todas as categorias, mostrando a contribuição relativa
de cada série de dados com o total. Esse formato destaca as proporções. Quando
os valores reais forem importantes, use outro formato.
v tridimensional
Os gráficos tridimensionais são uma exibição efetiva visualmente para
apresentações. Quando os valores exatos forem importantes, como para
propósitos de controle ou de monitoramento, use outro formato. A distorção nos
gráficos tridimensionais podem torná-los difíceis de ler com precisão.
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Gráficos de Colunas
Os gráficos de colunas são úteis para comparar dados discretos ou mostrar
tendências ao longo do tempo.
Os gráficos de colunas usam marcadores de dados verticais para comparar valores
individuais.

Gráficos de Linhas
Os gráficos de linhas são úteis para mostrar tendências ao longo do tempo e
comparar muitas séries de dados.
Os gráficos de linhas plotam dados em ponto regulares conectados por linhas.

Gráficos de Setores Circulares
Os gráficos de setores circulares são úteis para destacar proporções.
Eles usam segmentos de um círculo para mostrar o relacionamento de partes com
o todo. Para destacar os valores reais, use outro tipo de gráfico, como um gráfico
empilhado.
Os gráficos de setores circulares plotam uma única série de dados. Se você precisar
plotar diversas séries de dados, use um percentual de 100 do gráfico empilhado.

Gráficos de Barras
Os gráficos de barras são úteis para plotarem várias séries de dados.
Os gráficos de barras usam marcadores de dados horizontais para comparar
valores individuais.

Gráficos de Áreas
Os gráficos de áreas são úteis para enfatizar a magnitude da mudança ao longo do
tempo. Os gráficos de áreas empilhadas também são usados para mostrar o
relacionamento de partes com o todo.
Os gráficos de áreas são como os gráficos de linhas, mas as áreas abaixo das linhas
são preenchidas com cores ou padrões.

Gráficos de Pontos
Os gráficos de pontos são úteis para mostrar dados quantitativos em um estilo
organizado.
Os gráficos de pontos usam diversos pontos para plotarem dados ao longo de um
eixo ordinal ou não numérico. Um gráfico de pontos é o mesmo que um gráfico de
linha sem as linhas. Somente os pontos de dados são exibidos.

Gráficos de dispersão
Os gráficos de dispersão são úteis para mostrar relacionamentos entre duas
medidas.
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Os gráficos de dispersão usam círculos coloridos para representar duas medidas
para cada dimensão. O eixo X representa uma medida e o eixo Y representa uma
segunda medida.
Por exemplo, você cria um gráfico de dispersão que mostra o Custo e a Renda por
Produto. O gráfico de dispersão consiste em um círculo para cada Produto. Cada
círculo do Produto é representado no gráfico com base em Custo, no eixo X, e na
Renda, no eixo Y.

gráficos de bolhas
Os gráficos de bolhas são úteis para mostrar os relacionamentos entre três
medidas.
Os gráficos de bolhas usam círculos coloridos de tamanhos diferentes para mostrar
três medidas para cada dimensão. O eixo X representa uma medida, o eixo Y
representa uma segunda medida e o tamanho das bolhas representa uma terceira
medida.
Por exemplo, você cria um gráfico de bolhas que mostra Custo, Renda e
Quantidade Vendida por Produto. Seu gráfico de bolhas consiste em um círculo
para cada Produto. Cada círculo do Produto é representado no gráfico com base
em Custo, no eixo X, e na Renda, no eixo Y. O tamanho do círculo representa a
Quantidade Vendida para esse Produto.

Gráficos de Combinações
Os gráficos de combinações são úteis para mostrar uma comparação de duas
medidas ao longo do tempo.
Os gráficos de combinações incluem um gráfico de colunas e um gráfico de linha,
ambos no mesmo eixo X. O gráfico de colunas representa uma medida, e o gráfico
de linha representa uma segunda medida. Por padrão, a primeira medida na área
de janela de conteúdo é representada pelas colunas e a segunda medida é
representada pela linha. Se o eixo Y não tiver o mesmo intervalo de valores, o eixo
Y à esquerda do gráfico exibirá valores para as colunas, e o eixo Y à direita do
gráfico exibirá valores para a linha.
Por exemplo, você cria um gráfico de combinações que mostra o Custo, a Renda e
a Quantidade Vendida por Produto. O gráfico de combinações consiste em colunas,
que representam a Renda, e uma linha, que representa a Quantidade Vendida.
Cada produto é representado por uma coluna e um ponto na linha.
Restrição: Não é possível arrastar colunas para cima ou para baixo para alterar
seus valores em um gráfico de combinações. Como arrastar não é suportado para
gráficos de linhas, arrastar também não é suportado em gráficos de combinações.

Mapas de Árvores
Mapas de árvores são úteis para mostrar padrões de valores altos e baixos.
Mapas de árvores usam retângulos coloridos de tamanhos diferentes para mostrar
duas medidas para cada dimensão. Um mapa de árvore é semelhante a um gráfico
de pizza, em que o tamanho dos retângulos identifica a proporção do todo que é
representado por cada elemento.

96

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

Por exemplo, você cria um mapa de árvore que mostra Renda e Quantidade
Vendida por Linha de Produto ou Produto. Seu mapa de árvore consiste em
diversos retângulos, um para cada Linha de Produto. Cada retângulo de Linha de
Produto contém diversos retângulos de Produto e o tamanho do retângulo em
proporção ao todo representa Renda do produto e a cor do retângulo representa a
Quantidade Vendida do produto.

Alterando Tipos de Gráficos
Para escolher o tipo apropriado de gráfico no IBM Cognos Insight, defina primeiro
o que deseja que o gráfico comunique e, em seguida, identifique o gráfico mais
efetivo a esse propósito. Por exemplo, é possível usar um gráfico de linha para
mostrar tendências.

Sobre Esta Tarefa
Para escolher um tipo de gráfico, considere o que deseja que o gráfico ilustre.
Tipos de gráficos diferentes enfatizam coisas diferentes.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico com o qual deseja trabalhar.
e escolha um tipo de gráfico.
2. Clique no ícone Alterar Gráfico
3. Opcional: Escolha um formato de gráfico, como empilhado ou 3D.
4. Se a tabela cruzada e o gráfico contiverem mais de 50 séries e 50 categorias,
navegue até o próximo conjunto de pontos de dados usando as setas no
gráfico.
Para ocultar os controles de navegação, clique no ícone Alterar Gráfico, clique
em Opções de Visualização e em Sempre Ocultar o Controle de Paginação de
Dados.

Mostrando ou Ocultando Totais em Gráficos
É possível exibir ou ocultar o item de resumo no gráfico no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico com o qual deseja trabalhar.
e selecione Mostrar
2. Para mostrar o total, clique no ícone Alterar Gráfico
Resumos em Gráficos. Para ocultar o total, limpe Mostrar Resumos nos
Gráficos.

Dados Aninhados no Gráfico
Se os dados na tabela estiverem aninhados, você terá opções adicionais ao incluir
um gráfico no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico que deseja trabalhar.
2. Por padrão, as linhas aninhadas e as colunas aninhadas são exibidas em
gráficos separados. Para exibi-las em um gráfico, clique no ícone Alterar
e limpe o item Gráficos de Matriz.
Gráfico
Para exibir um gráfico para cada linha aninhada ou coluna aninhada, selecione
Gráficos de Matriz.
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Se diversas linhas ou colunas forem aninhadas, a coluna ou linha externa será
exibida no gráfico. Por exemplo, você tem três dimensões aninhadas como
linhas: Anos, Regiões e Produtos nesta ordem. Por padrão, os Anos são
exibidos nos gráficos de modo que existe um gráfico para cada ano.
3. Para ocultar o rótulo das linhas aninhadas, clique no ícone Alterar Gráfico,
clique em Opções de Visualização e em Mostrar Cabeçalhos das Linhas.
4. Para ocultar o rótulo das colunas aninhadas, clique no ícone Alterar Gráfico,
clique em Opções de Visualização e em Mostrar Cabeçalhos das Colunas.

Usando o mesmo Eixo para Todos os Gráficos
Se os gráficos do IBM Cognos Insight usarem as mesmas proporções, o uso do
mesmo eixo facilitará a comparação das linhas e colunas nos gráficos. No entanto,
se os gráficos usarem diferentes proporções, como margem de lucro bruto e
porcentagem de margem de lucro bruto, não compartilhe o eixo, para que melhore
a visibilidade em tendências e variação nos gráficos.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico com o qual deseja trabalhar.
2. Clique no ícone Alterar Gráfico
Gráficos.

e selecione Compartilhar Eixo nos

Alterando a Exibição de Eixos do Gráfico
No IBM Cognos Insight, os eixos do gráfico correspondem às linhas e colunas
exibidas na tabela. Para facilitar a leitura do gráfico, remova os valores de eixo e
altere as faixas de eixo para se adaptarem a seus dados.

Sobre Esta Tarefa
Em um widget de crosstab e de gráfico, o eixo em série do gráfico representa os
dados nas colunas e o eixo de categoria do gráfico representa os dados nas linhas.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico.
2. Para ocultar os valores no eixo em série do gráfico, clique no ícone Alterar
, clique em Opções de Visualização e limpe Mostrar Série.
Gráfico
3. Para ocultar os valores no eixo de categoria do gráfico, clique no ícone Alterar
Gráfico, clique em Opções de Visualização e limpe Mostrar Categoria.
4. Para alterar a faixa de eixo para iniciar no valor mais baixo nos dados, clique
no ícone Alterar Gráfico, clique em Opções de Visualização e, em seguida,
clique em Otimizar Faixa de Eixo X ou Otimizar Faixa de Eixo Y.

Mostrando ou Ocultando a Legenda
A legenda fornece informações úteis e um contexto para o gráfico no IBM Cognos
Insight. No entanto, se o contexto estiver disponível em outro lugar, você poderá
ocultar a legenda para conservar o espaço.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico com o qual deseja trabalhar.
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2. Clique no ícone Alterar Gráfico
, clique em Opções de Visualização e em
Mostrar Legendas. Para ocultar a legenda, limpe Mostrar Legendas.

Mostrando ou Ocultando as Etiquetas
É possível ocultar os rótulos exibidos nos eixos horizontal e vertical do gráfico no
IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico com o qual deseja trabalhar.
2. Para mostrar os rótulos no eixo horizontal, clique no ícone Alterar Gráfico

etiquetas, limpe Mostrar Série.
, clique em Opções de Visualização e em Mostrar Série. Para ocultar as
3. Para mostrar os rótulos no eixo vertical, clique em Opções de Visualização e,
em seguida, clique em Mostrar Categoria. Para ocultar as etiquetas, limpe
Mostrar Categoria.

Ocultando Gráficos
É possível ocultar gráficos exibindo somente os números na crosstab no IBM
Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique no widget que contém o gráfico que deseja ocultar.
2. Clique no ícone Alterar Exibição

e clique em Crosstab.

Incluindo Botões de Ação para Navegar nas Guias
Para guiar os usuários por meio da análise que você forneceu no trabalho, use os
botões de ação para ir de guia para guia no IBM Cognos Insight. Por exemplo, na
guia de visão geral, forneça botões para ir para os detalhes nas outras guias.
Também é possível usar uma imagem para o botão.

Procedimento
1. Clique em Inserir e, em seguida, clique em Botão de Ação.
Se souber onde deseja colocar o botão de ação na tela, clique com o botão
direito no local e clique em Inserir Widget e, em seguida, clique em Botão de
Ação.
2. Selecione a ação Ir para Guia e especifique em qual guia navegar.
3. Para alterar o rótulo ou imagem para o botão de ação, clique na guia Estilo.
4. Clique em OK.
5. Para editar o botão de ação, clique no ícone Ações de Widget
Editar Propriedades.

e clique em

Incluindo Botões de Ações que Executam um Script
É possível incluir um botão para executar um script do IBM Cognos TM1
TurboIntegrator que foi criado pelo assistente de Importação ou pelo administrador
do Cognos TM1.
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Antes de Iniciar
Antes de incluir um botão de ação que executa um script, o administrador do
Cognos TM1 deve habilitar a importação de cubo usando o IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Para obter mais informações, consulte a documentação do
TM1 Performance Modeler no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/).

Sobre Esta Tarefa
Use um script que foi criado pelo assistente de Importação para reimportar dados
com o clique de um botão. Se você usar um script que o administrador incluiu no
servidor Cognos TM1, deverá estar autorizado a conectar-se ao servidor.

Procedimento
1. Clique em Inserir e, em seguida, clique em Botão de Ação.
Se souber onde deseja colocar o botão de ação na tela, clique com o botão
direito no local e clique em Inserir Widget e, em seguida, clique em Botão de
Ação.
2. Selecione um script para execução.
3. Configure os parâmetros preenchendo cada campo.
4. Para alterar o rótulo ou imagem para o botão de ação, clique na guia Estilo.
5. Clique em OK.
6. Para editar o botão de ação, clique no ícone Ações de Widget
Editar Propriedades.

e clique em

Inserindo Valores Dinâmicos
É possível criar um widget de valor dinâmico em uma área de trabalho do IBM
Cognos Insight para enfatizar um valor específico em seu espaço de trabalho. Por
exemplo, é possível colocar o valor de renda total em seu próprio widget na parte
superior da sua área de trabalho.

Sobre Esta Tarefa
O valor no widget de valor dinâmico é alterado, assim como qualquer outro dado
em seu espaço de trabalho. Por exemplo, se você filtrar os dados que são exibidos
em seu espaço de trabalho para mostrar a renda somente a partir de 2013, o
widget de valor dinâmico será filtrado da mesma maneira.

Procedimento
Clique com o botão direito do mouse na célula de crosstab a partir da qual deseja
criar um valor dinâmico e, em seguida, clique em Inserir Valor Dinâmico Se o
valor desejado não for exibido na área de trabalho, é possível alterar o modo de
filtragem da crosstab, para mudar os dados exibidos. O valor dinâmico é exibido
juntamente com algum texto de modelo, que pode ser modificado ou excluído.
Também é possível alterar as propriedades de texto, como a cor ou fonte, do texto
e do valor.
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Incluindo Texto
Utilize texto no IBM Cognos Insight para criar um título ou para incluir texto
explicativo que descreva as suposições por trás de sua análise. É possível alterar a
fonte, o estilo, a cor e o tamanho de seu texto.

Procedimento
1. Execute uma das ações a seguir para incluir o widget de texto:
v Dê um clique duplo na tela onde deseja colocar o widget de texto.
v Clique em Inserir e, em seguida, clique em Texto
v Clique com o botão direito do mouse na tela onde deseja o widget de texto e
clique em Inserir Widget e, em seguida, clique em Texto.
2. Selecione o texto que você inseriu e formate-o.
3. Opcional: Para substituir a direção do texto que especificou para a área de
e
trabalho, em um widget de texto, clique no ícone Direção do texto
selecione a direção do texto que deseja aplicar ao texto no widget de texto.

Incluindo Imagens
É possível incluir imagens em uma área de trabalho do IBM Cognos Insight em
um widget de imagem, que permite posicionar a imagem em qualquer lugar no
espaço de trabalho. Ou é possível incluir uma imagem como um plano de fundo
na guia atual ou em todas as guias na área de trabalho, que exibe a imagem atrás
dos widgets.

Antes de Iniciar
Os tipos de imagens a seguir são suportados: GIF, JPEG, BMP e PNG.

Procedimento
1. Para incluir uma imagem como um widget, execute as ações a seguir:
a. Clique em Inserir > Imagem.
b. Procure a imagem e clique em Abrir.
Dica: Se você souber onde deseja colocar a imagem na tela, clique com o botão
direito no local e clique em Inserir Widget > Imagem.
2. Para incluir uma imagem de plano de fundo na guia atual, execute as ações a
seguir:
a. Clique com o botão direito no plano de fundo da tela e clique em
Configurar Imagem de Plano de Fundo da Guia > Configurar Imagem.
b. Procure a imagem e clique em Abrir.
3. Para incluir uma imagem de plano de fundo em todas as guias na área de
trabalho, incluindo novas guias, execute as ações a seguir:
a. No menu Estilo, clique em Editar Estilo da Área de Trabalho.
b. Clique no ícone Pesquisar Imagem de Plano de Fundo da Área de
Trabalho ao lado de Imagem de Plano de Fundo e clique em Configurar
Imagem.
c. Procure a imagem e clique em Abrir.
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Incluindo Páginas da Web para Contexto Adicional
Fornecer conteúdo da web de informações adicionais ou contexto para os dados
mostrados no IBM Cognos Insight.

Procedimento
1. Clique em Inserir e, em seguida, clique em Página da Web.
Se souber onde deseja colocar a página da web na tela, clique com o botão
direito no local e clique em Inserir Widget e, em seguida, clique em Página da
Web.
2. Navegue da página da web no disco rígido ou digite a URL e clique em OK.
3. Na mensagem sobre como acessar a Internet, selecione Permitir Sempre e
clique em OK.
Ao explorar a página da web, use Alt+seta para esquerda e Alt+seta para
direita para navegar para trás e para frente na página da web.
4. Para alterar qual página da web é exibida, clique no ícone Ações de Widget
e clique em Editar Propriedades.

Modificando Widgets
Customize a aparência dos widgets do IBM Cognos Insight em sua área de
trabalho para ajudá-lo a visualizar e analisar os dados.

Sobre Esta Tarefa
É possível executar as ações a seguir para customizar seu espaço de trabalho do
:
ícone Ações de Widget
v Incluir um título em seu widget para defini-lo para seus usuários. O título do
widget é definido pelo nome do cubo. É possível alterar o nome do cubo e o
título do widget clicando com o botão direito do mouse no cubo na área de
janela de conteúdo e renomeando-o.
v Incluir bordas ou uma cor do plano de fundo em um widget para customizar
sua área de trabalho.
v Distribuir widgets em camadas para economizar espaço na tela e para ajudá-lo a
projetar uma área de trabalho visualmente atraente. Por exemplo, estenda em
camadas um widget de texto na parte superior de uma crosstab para destacar
um valor específico, ou estenda em camadas um logotipo na parte superior de
um gráfico para ajudar a identificar a marca do produto.
v Mover os widgets sem alinhá-los automaticamente com outros widgets:
1. Clicar no ícone Ações de Widget e clicar em Mover.
2. Usar as teclas de seta no teclado para mover o widget.
3. Para configurar a posição do widget, pressione Ctrl+Enter.
Também é possível alinhar widgets arrastando um widget em direção a outro
até aparecer uma linha pontilhada e, em seguida, soltar o widget.
v Remover widgets do espaço de trabalho.

Aplicando Temas
Estilos ou temas personalizam sua área de trabalho do IBM Cognos Insight tendo
diferentes esquemas de cor, estilos de fonte e designs.
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Procedimento
1. Clique em Estilo e clique em Aplicar Tema de Área de Trabalho.
2. Selecione um tema existente ou navegue para um tema que você criou.
3. Clique em OK.

Customizando Planos de Fundo
É possível customizar uma área de trabalho do IBM Cognos Insight especificando
uma cor do plano de fundo ou imagem. É possível alterar o plano de fundo para a
guia atual ou é possível alterar o plano de fundo para todas as guias na área de
trabalho.

Sobre Esta Tarefa
Os formatos de imagem suportados incluem JPG, GIF, PNG e BMP.

Procedimento
1. Para alterar o plano de fundo da guia atual, clique com o botão direito em uma
área vazia da tela e clique em Configurar Cor de Plano de Fundo da Guia ou
Configurar Imagem de Plano de Fundo da Guia e selecione uma cor ou
imagem.
2. Para alterar o plano de fundo para todas as guias na área de trabalho, clique
em Estilo > Editar Estilo de Área de Trabalho e escolha uma cor ou imagem
de plano de fundo. O plano de fundo que escolher se aplicará a todas as guias
na área de trabalho, incluindo novas guias.

Sincronizando Widgets
Ao sincronizar widgets no IBM Cognos Insight, as mudanças feitas nos dados em
um widget são refletidas nos widgets sincronizados. A sincronização pode ser
aplicada entre guias, entre áreas de trabalho ou em grupos menores dentro de uma
guia.

Sobre Esta Tarefa
Somente as mudanças que afetam os dados em um widget são compartilhadas com
outros widgets. Por exemplo, se filtrar uma dimensão em uma tabela cruzada, as
mudanças também aparecerão em outras tabelas cruzadas.
Para sincronizar um widget com somente alguns dos demais widgets na guia, é
possível criar um grupo de sincronização e incluir os widgets no grupo.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo
, expanda a seção Sincronização.
2. Clique com o botão direito do mouse no objeto para o qual você deseja definir
a sincronização (uma guia ou um widget) e, em seguida, escolha a extensão
para a qual você deseja sincronizar o objeto com as outras guias e widgets
nessa área de trabalho. Por padrão, cada widget é sincronizado com os outros
widgets na guia. Se um widget não for sincronizado com os demais widgets na
guia, o ícone à direita do nome do widget indicará o escopo da sincronização.
3. Para criar um grupo de sincronização, execute as ações a seguir:
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a. Na seção Sincronização da área de janela de conteúdo, clique com o botão
direito na guia em que deseja criar o novo grupo e, em seguida, clique em
Novo Grupo.
b. Arraste para o novo grupo os widgets a serem sincronizados entre si.
c. Se necessário, renomeie o novo grupo.

Protegendo Áreas de Trabalho
É possível controlar o formato do IBM Cognos Insight quando ela é publicada,
evitando que os usuários movam widgets na tela e ocultando a barra de
ferramentas nos widgets. É possível incluir uma senha para a área de trabalho.

Sobre Esta Tarefa
Para evitar que os usuários movam os widgets acidentalmente e para ocultar as
barras de ferramentas deles, clique com o botão direito na tela e clique em
Bloquear Todos os Widgets. Os usuários podem desbloquear os widgets para
movê-los, se necessário.
Para incluir uma senha para que os usuários insiram para usarem a área de
e, em seguida, clique em Proteger Área de
trabalho, clique no ícone Ações
Trabalho. As senhas devem ter pelo menos cinco caracteres e fazer distinção entre
maiúsculas e minúsculas.
CUIDADO: Se perder sua senha, ela não poderá ser recuperada.
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Capítulo 6. Modelagem de dados
É possível concluir tarefas de modelagem simples no IBM Cognos Insight para
preparar dados a serem compartilhados com outras pessoas.
Os dados que você reestrutura podem ser seus dados pessoais ou podem estar em
um aplicativo editável em um servidor quando estiver no modo conectado. Para
obter mais informações sobre trabalhar em modo conectado, consulte “Planos nos
servidores do Cognos TM1” na página 169 ou “Planos nos servidores do Cognos
Express” na página 193.

Criando Elementos no Modelo
É possível incluir ao seu modelo do IBM Cognos Insight criando cubos, dimensões,
medidas e atributos na área de janela de conteúdo.

Sobre Esta Tarefa
Cubo

Um cubo é um armazenamento de dados dentro de um modelo. Ele é
multidimensional e contém linhas, colunas e qualquer número de páginas.
Você usa um ou mais cubos para criar um aplicativo.
Ao contrário de uma planilha, os cubos podem ser fatiados, para que
qualquer par de dimensões possa ser as linhas e as colunas, e mais
dimensões possam ser as páginas. Como um cubo pode conter qualquer
número de dimensões, a única limitação prática é a quantia de memória no
servidor. Tipicamente, um cubo não contém mais do que cinco ou seis
dimensões. Um cubo deve conter pelo menos duas dimensões, semelhantes
a uma planilha simples. Como alternativa, um cubo pode ter três
dimensões, em cujo caso ele se pareça com uma planilha de tridimensional
que consiste em várias planilhas simples que são empilhadas uma atrás da
outra. Um cubo de quatro ou cinco dimensões pode ser considerado igual
a uma cruz entre uma planilha tridimensional e um conjunto de relatórios
de consultas de um banco de dados relacional. Por exemplo, um cubo
típico de quatro dimensões pode conter as dimensões a seguir: Lucro e
Perda, Divisões, Meses e Variação.

Dimensão
Uma dimensão é um agrupamento amplo de dados relacionados sobre um
aspecto maior dos negócios. Por exemplo, você tem uma dimensão que é
chamada Produtos.
Medida
Uma medida é um indicador de desempenho quantificável e usada para
determinar quão bem um negócio está em operação. Por exemplo, medidas
úteis são Quantidade Vendida ou Renda.
Atributo
Um atributo é uma característica de uma dimensão usada para diferenciar
elementos de dimensão. Por exemplo, atributos úteis são Cor ou Versão.

Procedimento
1. Expanda a área de janela de conteúdo
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2. Para criar um cubo, clique no ícone Novo
e, em seguida, clique em Cubo
em Branco. Novos cubos são preenchidos com duas dimensões em branco e
uma pasta de medidas que contém uma medida em branco.
3. Para criar uma dimensão, selecione o cubo no qual deseja criar a dimensão,
clique no ícone Novo e, em seguida, clique em Dimensão.
4. Para criar uma medida, selecione a pasta de medidas para o cubo no qual
deseja criar a medida, clique no ícone Novo e, em seguida, clique em Medida.
5. Para criar um atributo, selecione a dimensão na qual deseja criar o atributo,
clique no ícone Novo e, em seguida, clique em Atributo.

Resultados
Para inserir dados nas novas dimensões e atributos, consulte “Editando Dimensões
e Medidas” na página 107.

Duplicando Cubos
Copie um cubo no IBM Cognos Insight para criar uma cópia da estrutura e do
conteúdo do cubo ou da dimensão.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo
deseja copiar e clique em Copiar.

, clique com o botão direito no cubo que

2. Clique com o botão direito em uma parte vazia da área de janela de conteúdo e
clique em Colar.
3. Na janela Copiar Cubo, escolha uma das opções a seguir:
v Compartilhe as dimensões e as medidas no cubo original com as dimensões
e as medidas nos novos cubos. Essa opção mantém as dimensões e as
medidas conectadas, para que as mudanças nas dimensões e medidas
originais também sejam aplicadas às dimensões e medidas no novo cubo.
v Duplique as dimensões e as medidas no novo cubo. Essa opção separa as
dimensões e as medidas, para que as mudanças nas dimensões e medidas
originais não se apliquem às dimensões e medidas no novo cubo.

Compartilhando ou Copiando Dimensões
Compartilhe uma dimensão no IBM Cognos Insight para obter as mudanças em
um cubo refletido nos outros cubos. O resultado é que sua análise é sincronizada
através dos cubos e suas crosstabs associadas. Outra opção é criar uma cópia da
dimensão em ambos os cubos.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo
, expanda o cubo que contém a dimensão
que deseja copiar.
2. Arraste a dimensão para o outro cubo.
3. Na janela Copiar Dimensão, escolha uma das opções a seguir:
v Compartilhe a dimensão original e a nova dimensão para manter as
dimensões conectadas, para que as mudanças na dimensão original
apliquem-se à nova dimensão.
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v Duplique a dimensão para separar as dimensões, para que as mudanças na
dimensão original não se apliquem à nova dimensão.
Tarefas relacionadas:
“Exibindo Dados Diferentes em uma Crosstab e um Gráfico” na página 92
É possível usar dois widgets no IBM Cognos Insight para exibir diferentes
perspectivas de dados em uma crosstab e um gráfico que usa o mesmo cubo.

Editando Dimensões e Medidas
Ao editar uma dimensão ou medida no IBM Cognos Insight, é possível editar seus
atributos, alterar a ordem de seus itens filhos, criar uma hierarquia de itens ou
incluir itens. Também é possível alterar como os dados em uma dimensão são
exibidos.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo, clique com o botão direito na dimensão ou
medida que deseja editar e clique em Editar.
2. Se você deseja ditar os atributos definidos pelo sistema, clique com o botão
direito no rótulo Nome no cabeçalho e selecione o atributo.
Os atributos definidos pelo sistema a seguir estão disponíveis, dependendo da
seleção de uma dimensão ou de uma medida:
v Lista de Seleção é usada para definir uma lista de valores para a medida.
Esse atributo é aplicável somente a medidas.
v Formato é usado para definir o formato de uma medida. Esse atributo é
aplicável somente a medidas.
v Legenda é a legenda que é usada para o item.
v Peso é um fator que é aplicado para alterar um valor positivo para um valor
negativo. Esse fator é geralmente negativo. Por exemplo, se o preço unitário
de um produto for 50 euros e o desconto for de 5 euros, quando um peso de
-1 for aplicado ao desconto, o resultado do cálculo é negativo.
v Índice define a ordem dos itens na dimensão. Se você alterar a ordem de um
item, o valor de índice será alterado para refletir a nova ordem.
v Nome Invariável é o nome do sistema para o item.
v Nível é o nível do item na hierarquia.
3. Se quiser definir um novo atributo, clique com o botão direito no cabeçalho e
clique em Incluir um Novo Atributo. Denomine o novo atributo e defina se
seu tipo é numérico, texto ou alias.
Um alias inclui dados que podem ser usados como um nome alternativo para
um item, como um nome em outro idioma.
4. Se desejar alterar a ordem dos itens, clique com o botão direito no item e clique
em Mover para cima ou Mover para baixo.
5. Se desejar aninhar itens em outros itens, clique com o botão direito no item e
clique em Promover Membros Selecionados ou Rebaixar Membros
Selecionados.
6. Se você desejar renomear um item na dimensão, selecione o item e digite um
novo nome.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.
7. Clique em Fechar.
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8. Se desejar alterar como os dados para a dimensão são exibidos, clique com o
botão direito na dimensão, clique em Mostrar Totais e, em seguida, clique em
um dos comandos.

Procurando em grandes dimensões
Ao editar grandes dimensões, a navegação pode ser difícil. Para facilitar, é possível
procurar por meio de elementos existentes da dimensão aberta no editor de
dimensão.
Quando um elemento aparece em mais de uma hierarquia, é possível obter
diversos resultados ao procurar por esse elemento. Os resultados da procura
mostram todas as hierarquias que contêm os elementos correspondentes. Para
elementos altamente aninhados, pode ser difícil navegar nesses resultados da
procura. Ao procurar por subtotais, é possível ver o nível superior dos resultados
de procura aninhados e expandi-los para revelar seus filhos.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo, clique com o botão direito na dimensão ou
medida que deseja editar e clique em Editar.
2. No campo de procura, insira o critério de procura dos elementos que deseja
localizar e clique no ícone de procura. A procura retorna os elementos que
atualmente correspondem aos critérios. É possível expandir os filhos para
explorar mais detalhadamente.
3. Para limpar a procura e ver todos os elementos na dimensão, clique no botão
de limpeza da procura.

Alterando o Formato de Medidas
O formato de medidas é definido pelas preferências de usuário da área de trabalho
do IBM Cognos Insight. Por exemplo, se um usuário tiver configurado o sistema
operacional como Alemão (Alemanha), as medidas serão exibidas com a
formatação padrão para Alemão. É possível especificar a formatação para medidas
para incluir opções de formatação ou substituir as preferências do usuário.

Procedimento
1. Para alterar o formato de uma medida, clique com o botão direito em uma
linha ou cabeçalho da coluna que representa a medida e clique em
Formatomedida selecionadaDados. A medida selecionada identifica a medida à
qual a formatação será aplicada.
2. Para alterar o formato de diversas medidas, clique nos títulos de linha ou
coluna que representam as medidas, em seguida, clique com o botão direito na
seleção e clique em Formatar Todas as Medidas Destacadas. É possível aplicar
formatação somente a 100 medidas por vez. Esse limite está em vigor para
evitar problemas de desempenho.
3. Selecione o estilo de formatação e opções para a medida. Conforme seleciona
opções, os exemplos na área de janela Amostras se alteram para exibir os
resultados de suas seleções de acordo com sua cultura. Entretanto, quando
outros usuários abrirem a área de trabalho, eles verão suas customizações de
acordo com suas culturas. Por exemplo, o padrão em Francês (Canadá) recebe o
símbolo monetário após o número, precedido por um espaço. Em Inglês
(Canadá), o padrão é colocar o símbolo monetário antes do número sem
espaço. Portanto, se tiver customizado o formato de uma medida Renda para
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exibir duas casas decimais, em Francês (Canadá), os usuários deverão ver
3000,00 $ e em Inglês (Canadá), os usuários verão $3,000.00.
Restrição: Se estiver conectado ao IBM Cognos TM1, versão 10.1.1 ou anterior,
você verá as opções de formato anteriores, que não incluem alguns dos
formatos e sequências a seguir. Para formatar medidas quando você está
conectado ao IBM Cognos TM1, versão 10.1.1 ou anterior, consulte a
documentação do Cognos Insight para seu produto e versão no IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabela 16. Estilos do Formato e Opções para Medidas
Estilo do formato

Opções

Geral

O formato Geral não possui formatação específica. É possível usar
esta opção para limpar a formatação que configurou para uma
medida.

Número

Na guia Básico, é possível configurar as opções a seguir:
v Especifique o número de casas decimais.
v Defina grupos de dígitos.
v Escolha mostrar um valor de zero como branco.
Na guia Avançado, é possível escolher herdar a preferência do
usuário para números negativos, conforme configurado por seu
formato de sistema operacional ou exibir números negativos em
parênteses ou com um sinal de menos.

Moeda

Na guia Básico, é possível configurar as opções a seguir:
v Selecione uma moeda específica e altere como o número e o
símbolo monetário são exibidos.
v Escolha um formato da moeda customizado. Por exemplo, se
desejar identificar esta medida com um prefixo que sua empresa
usa para identificar moeda Canadense, é possível selecionar
Moeda customizada e digitar CAD no campo de texto.
v Especifique o número de casas decimais.
v Defina grupos de dígitos.
v Escolha mostrar um valor de zero como branco.
Na guia Avançado, é possível escolher herdar a preferência do
usuário para números negativos, conforme configurado por seu
formato de sistema operacional ou exibir números negativos em
parênteses ou com um sinal de menos.

data

É possível escolher um padrão de data e se deve-se usar quatro
dígitos ou dois dígitos para expressar anos. Por exemplo, 8/25/13
ou 25 ago 2013.

Tempo

Na guia Básico, é possível escolher um padrão de horário. Por
exemplo, 7:00 AM ou 7:00:00 AM GMT.
Na guia Avançado, é possível escolher usar um relógio de 24
horas.

Data e Hora

Na guia Básico, é possível escolher um padrão de data e hora e se
usará quatro ou dois dígitos para expressar anos. Por exemplo,
8/25/13 4:55 PM ou 25 ago 2013 4:55:23 PM.
Na guia Avançado, é possível escolher usar um relógio de 24
horas.
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Tabela 16. Estilos do Formato e Opções para Medidas (continuação)
Estilo do formato

Opções

Porcentagem

Na guia Básico, é possível configurar as opções a seguir:
v Especifique o número de casas decimais.
v Defina grupos de dígitos.
v Escolha mostrar um valor de zero como branco.
Na guia Avançado, é possível escolher herdar a preferência do
usuário para números negativos, conforme configurado por seu
formato de sistema operacional ou exibir números negativos em
parênteses ou com um sinal de menos.

Texto

Texto é um formato de sequência. Nenhuma outra opção está
disponível.

Lista de Seleção

É possível definir uma lista de valores que um usuário pode
selecionar para uma medida.
Para obter mais informações, consulte “Criando Listas de Seleção”.

customizado

É possível usar um número definido customizado ou modelo de
data.
CUIDADO: Padrões de formatação customizados são salvos com
os dados. Quando outros usuários veem esses dados, suas
preferências do usuário serão substituídas por esse padrão. Use
padrões de formatação customizados somente quando o formato
que você precisa não estiver disponível na lista de Tipos de
formato.

4. Para remover formatação de uma medida, clique com o botão direito em
qualquer célula que represente a medida e, em seguida, clique em Limpar
Formato de Medida medida selecionada.

Criando Listas de Seleção
Uma lista de seleção contém valores que um usuário pode selecionar em uma
célula de tabela cruzada. Os valores podem corresponder a todos os membros de
uma dimensão ou subconjunto de uma dimensão. A lista de valores é dinâmica - se
os membros de dimensão mudarem, os valores disponíveis na lista de seleção
também mudarão. Como alternativa, uma lista de seleção pode consistir de uma
lista de valores estática que você especifica.
É possível criar listas de seleção apenas para medidas. O benefício de usar uma
lista de seleção é que ela fornece uma lista fixa de opções para que um usuário
tenha uma melhor compreensão sobre a entrada necessária. Por exemplo, quando
gerenciadores de equipe fazem um planejamento de desempenho; eles podem ser
solicitados a designar à sua equipe um nível de desempenho, selecionando a partir
de uma lista fixa com as opções Baixo, Médio, Alto e Excelente, em vez de digitar
uma sequência de caracteres de texto de formato livre. Se você configurar uma lista
de seleção em um membro com um formato já existente, a operação removerá o
formato.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo, clique com o botão direito na dimensão de
medida que contém a medida e clique em Editar.
2. Dê um clique duplo no campo Formato para a medida.
3. Selecione o tipo de formato da Lista de seleção.
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4. Para criar uma lista de seleção estática, selecione Lista estática, em seguida,
insira os valores na caixa Lista estática.
É possível digitar cada valor em uma linha separada na caixa ou usar a sintaxe
a seguir:
string_1:string_2:string_3

5. Para criar uma lista de seleção dinâmica que usa os membros de um
subconjunto ou dimensão como valores de lista, selecione Dimensão ou
subconjunto e, em seguida, selecione a dimensão ou subconjunto que contem
os elementos que você deseja que apareçam em sua lista de seleção.
6. Selecione Texto ou Numérico para determinar o tipo de elemento que é
aplicado aos valores da lista de seleção. Se estiver criando uma lista de seleção
dinâmica a ser usada em um link, selecione Texto. Se você não selecionar Texto,
o link validará corretamente, mas nenhum dado será colocado no cubo de
destino.
7. Clique em OK.
8. Salve a dimensão de medida.
9. Para remover uma lista de seleção de uma medida, dê um clique duplo no
campo Formatar, selecione o tipo de formato da Lista de seleção e selecione,
então, Nenhum.
Ao remover uma lista de seleção, o tipo de elemento é ainda aplicado à
medida.

Formatos customizados
No IBM Cognos Insight, é possível customizar formatos de exibição para medidas.
Atenção: Padrões de formatação customizados são salvos com os dados. Quando
outros usuários veem esses dados, suas preferências do usuário são substituídas
por esse padrão. Use padrões de formatação customizada somente quando o
formato que você precisa não estiver disponível na lista Tipo de formato.
Há dois tipos diferentes de sintaxe de formato customizado que podem ser usados:
formatação baseada em ICU e formatação customizada baseada em MDX.
A sintaxe ICU é usada por padrão. Para usar a sintax MDX, a seguinte sinalização
deve ser configurada no arquivo config.ini para o IBM Cognos Insight. O local
do config.ini depende de sua instalação, por exemplo: C:\Users\user
name\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\
config_version_number\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Se esta sinalização não for configurada, ou não estiver incluída, a sintaxe ICU
deverá ser usada.

Sintaxe ICU para formatos customizados
As expressões de formato que usam a sintaxe ICU consistem de um padrão e um
conjunto de símbolos (caracteres). É possível especificar como os números positivo
e negativo são formatados. Se você não especificar um subpadrão negativo, os
números negativos usarão a formatação positiva que é prefixada pelo sinal de
menos localizado.
Por exemplo, se você digitar o seguinte padrão no campo de formatação
customizada:#,##0.00;(#,##0.00)
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v Os números positivos serão formatados como: 123,456,789.00
v Os números negativos serão formatados como: (123,456,789.00)
O ponto-e-vírgula (;) separa os subpadrões positivo e negativo.
Outro exemplo mostra como é possível alterar onde o separador de agrupamento é
usado para fazer com que números grandes mais legíveis apareçam.
Digite o seguinte padrão no campo de formatação customizada: #,##,##0Este
padrão formata os números como:
v Positivo: 12,34,56,789
v Negativo: -12,34,56,789
Para obter mais informações, acesse o website a seguir: http://icu-project.org/
apiref/icu4c/classDecimalFormat.html e procure “Caracteres padrão especiais”.
Para formatos de data customizados, use um padrão de data. Em um padrão de
data, as sequências de caracteres são substituídas pelos dados de data e hora.
Por exemplo: hh:mm a formata o horário como:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Outro exemplo: EEE, MMM d, ’’yy formata a data como isso:
Mon, Oct 30, ’15
Para obter mais informações e exemplos, acesse o website a seguir:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime e procure “Sintaxe de
formato de data/hora”.

Sintaxe MDX para formatos customizados
Para obter exemplos de expressões que usam a sintaxe MDX, consulte o tópico
“Valores Numéricos” na documentação do TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1
Web.

Incluindo Membros nas Dimensões
É possível incluir membros nas dimensões no IBM Cognos Insight, incluindo linhas
e colunas em uma crosstab em diferentes níveis.

Procedimento
1. Conclua uma das ações a seguir, dependendo de onde na dimensão você deseja
incluir o novo membro:
v Para incluir um membro em branco, clique com o botão direito onde deseja
incluir um novo membro e, em seguida, clique em Inserir.
v Para criar um membro pai para vários membros existentes, pressione
Ctrl+clique com o botão direito nos membros e clique em Inserir Pai.
v Para incluir um membro filho, clique com o botão direito no membro que
deseja que seja o membro pai e clique em Inserir Filho.
v Para duplicar um membro existente, clique com o botão direito no membro
que deseja duplicar e clique em Duplicar Membro.
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2. Para renomear o novo membro, clique com o botão direito no membro e clique
em Renomear.
Importante: Ao renomear um item de dados, ele está sendo renomeado no
cubo, não somente no widget atual. Portanto, o novo nome será refletido em
cada widget que inclui esse item de dados.
Tarefas relacionadas:
“Procurando Dados” na página 61
Quando uma dimensão contém muitos elementos, é possível usar um ponto de
exploração para procurar um elemento no IBM Cognos Insight.

Expandindo Hierarquias para Exibir Todos os Membros
Em uma hierarquia, membros são organizados em uma estrutura em árvore no
crosstab, com cada membro que tem um ou mais membros pais e um número
arbitrário de membros filhos. É possível mostrar ou ocultar todos os níveis da
hierarquia no IBM Cognos Insight, ou é possível mostrar somente os membros em
um nível especificado.

Procedimento
1. Se a dimensão não for visualizada como uma hierarquia no crosstab, clique
com o botão direito na dimensão e clique em Mostrar Total e, em seguida,
clique em Mostrar Total de Orientação.
2. Para visualizar os membros filhos de um membro pai, clique no sinal de mais
ao lado do membro pai.
Por exemplo, você deseja ver os meses sob o primeiro trimestre do ano.
3. Para mostrar todos os membros, clique com o botão direito na dimensão e
clique em Expandir para Nível e, em seguida, selecione o nível que deseja
mostrar.
Por exemplo, você deseja ver todos os meses sob todos os trimestres, não
somente um trimestre. Se desejar ver todos os dias do ano, expanda no nível
mais baixo da dimensão.

Organizando Dimensões em uma Hierarquia
As dimensões podem ser organizadas em uma estrutura hierárquica no IBM
Cognos Insight, com cada dimensão representando um nível diferente da
hierarquia. Por exemplo, há dimensões separadas para dias, meses e trimestres.
Elas são agrupadas em uma dimensão chamada ano.

Procedimento
1. Clique no ícone da área de janela de conteúdo
e, em seguida, clique em
Dados.
2. Clique com o botão direito do mouse no cubo que contém as dimensões que
você deseja organizar em uma hierarquia e clique em Agrupar Dimensões.
3. Insira um nome para a dimensão agrupada.
4. Selecione as dimensões que deseja incluir nas dimensões agrupadas. A ordem
das dimensões define a ordem da hierarquia.
5. Especifique se os dados são copiados do cubo original ou se os dados são
referidos do cubo original, e clique em OK.
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Incluindo Medidas de Texto
Use uma medida de texto no IBM Cognos Insight para descrever uma medida ou
incluir outros comentários sobre uma medida. Por exemplo, você inclui uma
medida de texto para explicar o significado da variação entre receita prevista e
receita real para cada linha de produto.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo, clique com o botão direito na dimensão das
medidas e clique em Editar.
2. Na coluna Nome, clique com o botão direito na linha onde deseja que a nova
medida de texto apareça e clique em Inserir Novo Membro de Texto.
3. Digite um nome para a medida de texto e clique em Fechar.
4. Arraste a medida de texto da área de janela de conteúdo até a crosstab em que
deseja que apareça.
5. Digite o texto apropriado nas células da medida de texto.

Incluindo, visualizando e excluindo comentários em células
Utilize comentários no IBM Cognos Insight para fazer observações para outros
sobre o significado do valor da célula, tais como o motivo da variação entre
previsão de renda e renda real para um produto ser alta. É possível visualizar
todos os comentários que foram incluídos em uma célula. Também é possível
navegar por todos os comentários que foram incluídos em todas as células na
tabela cruzada selecionada.

Sobre Esta Tarefa
Se você estiver trabalhando em um modo distribuído ou modo conectado e alguém
mais tiver obtido a propriedade de um nó, será possível incluir comentários nas
células, mas os comentários não estarão visíveis para alguém que tenha acesso a
essa célula até que você confirme todas as mudanças clicando no ícone Confirmar
.
Se você estiver trabalhando em um modo distribuído ou modo conectado e alguém
mais tiver obtido a propriedade de um nó, será possível incluir comentários nas
células e seus comentários serão imediatamente visíveis a qualquer um que tenha
acesso a essa célula.
Para obter informações sobre como trabalhar nos modos conectado e distribuído,
consulte “Planos nos servidores do Cognos TM1” na página 169.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula onde deseja incluir um
comentário e clique em Comentar e, em seguida, clique em Incluir
Comentário.
2. Digite o comentário no campo.
3. Clique em OK.
4. Para visualizar os comentários em uma célula, pause o ponteiro sobre a célula.
5. Para visualizar todos os comentários, clique com o botão direito em qualquer
célula e clique em Navegar em Todos os Comentários.
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6. É possível excluir seus próprios comentários, mas não comentários incluídos
por outros usuários. Na caixa de diálogo Pesquisar Todos os Comentários,
selecione o comentário e clique em Excluir.
Se você estiver usando o IBM Cognos Insight 10.2.2.5 ou uma versão anterior,
poderá excluir comentários apenas se a área de trabalho ainda não foi
publicada e você deve estar trabalhando no modo pessoal, ou seja, não no
modo conectado ou no modo distribuído. Se for preciso excluir comentários de
uma área de trabalho publicada, entre em contato com seu administrador, que
pode excluí-los por você.

Organizando Cubos em Pastas
Ao organizar cubos em pastas no IBM Cognos Insight, você facilitará a localização
e o entendimento dos dados.

Procedimento
1. Na área de janela de conteúdo
Pasta.

, clique no ícone Novo

e selecione

2. Inclua cubos na pasta.

Excluindo itens
Se você excluir um membro, uma medida ou dimensão que seja compartilhado em
diversos cubos, ele será excluído de todos os cubos no IBM Cognos Insight.
Também é possível excluir o cubo inteiro.

Sobre Esta Tarefa
Você deve manter um mínimo de duas dimensões ou uma dimensão e uma
medida. Também é possível criar as cópias de um cubo com cada cópia que
contém diferentes dimensões.
Importante: Não é possível usar o ícone Desfazer
exclusões.

para reverter essas

Procedimento
Conclua uma ou mais das ações a seguir:
Tabela 17. Como Excluir Itens
Objetivo

Ação

Remova um membro de uma dimensão.

Clique com o botão direito do mouse no
membro na tabela cruzada e clique em
Excluir da Dimensão.

Exclua uma medida.

Clique na medida na área de janela de
conteúdo e clique no ícone Excluir

Exclua um cubo.

.

Clique no cubo na área de janela de
conteúdo e clique no ícone Excluir.
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Tabela 17. Como Excluir Itens (continuação)
Objetivo

Ação

Exclua uma dimensão.

Na área de janela de conteúdo, clique na
dimensão e clique no ícone Excluir.
Se deseja excluir dimensões adicionais,
inclua as mesmas no campo Dimensões
Removidas na janela Remover Dimensões
do Cubo.
Especifique o valor a ser mantido para cada
dimensão excluída. Por exemplo, você está
criando uma dimensão para cada região de
vendas. Você remove as regiões de vendas
que não são aplicáveis, mas mantém o total
para todas as regiões de vendas.
Conclua uma das ações a seguir:
v Para excluir as dimensões selecionadas do
cubo atual, clique em Aplicar Mudanças
no Cubo Atual e clique em OK.
v Para criar um novo cubo que contém
somente as dimensões que deseja manter,
clique em Criar um Novo Cubo,
especifique se os dados são copiados ou
referenciados e clique em OK.

Se você estiver trabalhando no modo distribuído e excluir os dados, os dados
ainda ficarão disponíveis no servidor até que submeta os dados. Isso ocorre porque
os dados estão armazenados localmente no modo distribuído.
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Capítulo 7. Exportando e imprimindo áreas de trabalho
É possível compartilhar as áreas de trabalho criadas no IBM Cognos Insight com
outras pessoas, exportando-as para vários tipos de arquivos ou imprimindo-as no
papel.

Exportando Crosstabs para Arquivos CSV
Para fazer backup dos dados em outro local, transfira as dimensões da crosstab do
IBM Cognos Insight para um arquivo CSV. É possível visualizar e editar o arquivo
em uma planilha do Microsoft Excel.

Procedimento
1. Na crosstab, clique no ícone Ações de Widget
> Exportar para Arquivo CSV.

e clique em Exportar para

2. Insira um nome de arquivo e clique em Salvar.

Exportando Dados para Planilhas do Microsoft Excel
Para exportar os dados em um widget do IBM Cognos Insight para uma planilha
do Microsoft Excel, use a Exportação Rápida.

Procedimento
Clique no ícone Ações de widget
e clique em Exportar para > Exportação
Rápida. Os dados de crosstab são exportados e uma planilha do Microsoft Excel é
aberta, exibindo os dados de crosstab.

Criando um Processo de Exportação
Se planejar exportar regularmente os dados em um widget do IBM Cognos Insight
para uma planilha do Microsoft Excel, é possível criar um processo de exportação.
Em seguida, é possível executar o processo de exportação sempre que desejar
exportar os dados. Também é possível compartilhar processos de exportação com
colegas.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações de widget
e clique em Exportar para > Exportar
para Microsoft Excel.
2. Para criar um processo de exportação, execute as etapas a seguir:
a. Clique em Novo.
b. No campo Nome, insira um nome para este processo de exportação. Este é
o nome que usará para identificar este processo de exportação quando
desejar executá-lo novamente, portanto, o nome deve ser descritivo e
exclusivo.
c. Na lista Disponível, selecione os cubos para os quais deseja exportar dados
e clique em Avançar.
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d. Clique nas dimensões em cada cubo e mova os elementos da lista Incluídos
na lista Disponível para incluir os elementos nos dados exportados.
e. Se uma dimensão for compartilhada entre cubos e desejar exportar os
mesmos elementos de cada cópia da dimensão, selecione os elementos de
uma dimensão que deseja exportar e clique em Aplicar em Tudo. Os
mesmos elementos serão exportados da dimensão em outros cubos.
f. Para incluir todos os elementos em uma dimensão, incluindo elementos que
podem ser incluídos após criar o processo de exportação, clique na dimensão
e selecione a caixa de seleção Incluir todos.
g. Clique em Avançar.
h. Use as setas para cima e para baixo para identificar quais dimensões
aparecerão nas linhas, colunas e páginas de planilha. Por exemplo, se tiver
escolhido incluir as dimensões Produto, País ou Região, Ano e Medidas na
planilha, será possível colocar País ou Região e Produto nas linhas da
planilha, Medidas nas colunas e Anos nas páginas para colocar cada ano em
uma guia diferente da planilha.
i. Clique em Avançar.
j. Escolha se mesclará células e executará a exportação e clique em Concluir.
3. Para executar um processo de exportação, selecione o processo e clique em
Executar.
4. Para exportar um processo de exportação, clique em Exportar e salve o arquivo
de processo de exportação em seu computador.
5. Para importar um processo de exportação, como um processo de exportação
que recebeu de um colega, clique em Importar e selecione o arquivo de
exportação de seu computador.

Exportando Áreas de Trabalho para Arquivos PDF
Exporte a guia atual de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight para um
novo arquivo PDF ou como uma nova página em um arquivo PDF existente para
obter uma captura instantânea da visualização atual do seu espaço de trabalho.

Sobre Esta Tarefa
O PDF criado por exportação inclui tudo o que aparece na guia atual, incluindo a
visualização atual da tela, os filtros que foram aplicados e as outras mudanças
feitas. Por exemplo, se a guia da área de trabalho incluir uma crosstab muito
longa, role para baixo ou role para cima para exibir as linhas da crosstab que
deseja que apareçam no PDF.

Procedimento
Na guia e na visualização que deseja exportar, clique no ícone Ações
e, em
seguida, conclua uma das ações a seguir:
v Para exportar para um novo arquivo PDF, clique em Exportar para PDF > Criar
arquivo. Uma janela de navegação aparece, em que é possível inserir um nome
do arquivo e escolher um local no computador no qual salvar o arquivo.
v Para anexar a guia da área de trabalho exportada como uma página no final de
um PDF existente, clique em Exportar para PDF > Anexar no arquivo. Uma
janela de navegação aparece, em que é possível escolher o arquivo PDF a ser
incluído na guia da área de trabalho.
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Imprimindo Dados de Widget
É possível imprimir os dados em um widget do IBM Cognos Insight como uma
cópia impressa. É possível escolher as partes das dimensões no contexto que
desejar imprimir.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações de widget

e clique em Imprimir Dados.

Restrição: As etapas a seguir se aplicam somente se o widget incluir dimensões
no contexto. Se o widget tiver somente dimensões nas linhas e colunas, não
será solicitado que altere as dimensões no contexto.
2. Para imprimir os dados, uma vez que são filtrados no widget, clique em
Concluir. Por exemplo, se um widget de crosstab exibir Produtos nas linhas,
Meses nas colunas e Quantidade Enviada como a medida no contexto, é
possível alterar a medida que está no contexto para outra medida no cubo,
como Renda, e imprimir o widget com Renda no contexto.
3. Para alterar as dimensões no contexto na cópia impressa, selecione os
elementos que deseja aparecer na cópia impressa e clique em Avançar. Por
exemplo, se um widget de crosstab exibir Produtos nas linhas, Meses nas
colunas e Quantidade Enviada como a medida no contexto, é possível alterar a
medida que está no contexto para outra medida no cubo, como Renda e
imprimir o widget com Renda no contexto.
4. Para excluir certas páginas dos dados impressos, desmarque as caixas de opção
para as páginas que deseja excluir.
5. Clique em Concluir e, em seguida, clique em Imprimir.

Imprimindo Áreas de Trabalho
Imprimir uma área de trabalho inteira do IBM Cognos Insight ou guias específicas
de um espaço de trabalho, para obter uma captura instantânea em cópia impressa
de seu espaço de trabalho.

Procedimento
1. Assegure-se de que os widgets da área de trabalho estejam exibindo os dados
que deseja que apareçam na cópia impressa. Por exemplo, se desejar imprimir
os dados somente para uma linha de produto, assegure-se de que a área de
trabalho seja filtrada para mostrar somente essa linha de produto.
e, em seguida, clique em Imprimir.
2. Clique no ícone Ações
3. Na lista Imprimir, selecione uma opção para definir o que você deseja
imprimir. Para imprimir guias específicas, clique em Um intervalo de guias e,
em seguida digite os números das guias em um intervalo ou separados por
vírgulas.
4. Para redimensionar as guias da área de trabalho para que imprimir somente
uma página por guia, marque a caixa de seleção Ajustar para uma página.
5. Para incluir informações sobre a área de trabalho no cabeçalho e no rodapé das
páginas impressas, marque a caixa de seleção Incluir cabeçalho e rodapé. As
informações no cabeçalho e no rodapé incluem o nome do arquivo da área de
trabalho, o nome da guia, o número da página e a data e hora que você
imprimiu.
6. Para alterar sua impressora ou suas configurações, clique em Avançado.
Capítulo 7. Exportando e imprimindo áreas de trabalho
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7. Clique em Imprimir.

Excluindo Áreas de Trabalho de Seu Computador
Se não precisar mais de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível
remover a área de trabalho de seu computador.

Procedimento
Exclua o espaço de trabalho ou o arquivo CDD do computador. O arquivo CDD
contém o modelo e os dados na área de trabalho e o layout da área de trabalho.
Lembre-se: Os dados do usuário para as áreas de trabalho do Cognos Insight são
armazenadas separadamente das áreas de trabalho em si. Os dados do usuário
incluem arquivos de log, temas, arquivos PNG de espaços de trabalho recentes e os
cubos do Cognos TM1, que são criados ao criar ou alterar uma área de trabalho.
Não é possível excluir dados para uma área de trabalho única. É possível somente
excluir todos os dados do usuário de uma vez. Se desejar excluir estes dados do
usuário, como quando está desinstalando o Cognos Insight, exclua a pasta
.CognosInsight para seu ambiente:
v Em um sistema operacional Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\user name\.CognosInsight
v Em um sistema operacional Microsoft Windows 7: C:\Users\user
name\.CognosInsight
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Capítulo 8. Tutorial do Cognos Insight
Este tutorial consiste em tarefas interativas que o ajudam a aprender como usar o
IBM Cognos Insight. Cognos Insight é uma solução de exploração e planejamento
de dados.

Pré-Requisitos
Para se preparar para este tutorial, você deve instalar o IBM Cognos Insight, fazer
download das amostras e aprender sobre a interface com o usuário do Cognos
Insight.
Também é possível revisar os ambientes suportados em Ambientes de Software
para o IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Instalando o Cognos Insight
Antes de iniciar, deve-se instalar o IBM Cognos Insight em seu computador.

Procedimento
Execute um dos seguintes procedimentos dependendo de quais produtos Cognos
você tem:
Produtos Cognos

Instruções de instalação

Cognos Insight e IBM Cognos Express

Consulte Instalando o Cognos Insight a
partir de um servidor Cognos na
documentação de Instalação e Configuração do
Cognos Insight.

Cognos Insight e IBM Cognos TM1

Consulte Instalando o Cognos Insight a
partir de um servidor Cognos na
documentação de Instalação e Configuração do
Cognos Insight.

Fazendo Download das Amostras
Neste tutorial, você trabalha para a Empresa de Aventuras de Amostra. Você usará
o IBM Cognos Insight com as amostras para examinar e revisar dados
corporativos.
Usando as áreas de trabalho de amostra para executar um conjunto de tarefas, é
possível explorar o Cognos Insight e aprender como ele pode ajudá-lo a usar
dados corporativos para entender completamente como está o desempenho de sua
empresa e o que esperar.
Para usar este tutorial, deve-se fazer o download do as amostras do Cognos
Insight (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Cada amostra da área de trabalho inclui os seguintes widgets que permitem o
entendimento e a interação com os dados:
v Guias, para facilitar a navegação por meio da área de trabalho.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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v Crosstabs, para visualizar dimensões e executar análise básica nos dados.
v Gráficos, para esclarecer números e comunicar comparações, relacionamentos e
tendências.
v Texto, para criar um título ou incluir uma explicação.
v Imagens, para incluir impacto visual.

A interface com o usuário do Cognos Insight
Revise as partes da janela do IBM Cognos Insight. Alguns dos termos usados neste
tutorial são exclusivos para os elementos da interface com o usuário do Cognos
Insight.
A figura a seguir exibe as partes da janela do Cognos Insight.

Ícone de ações

Barra de ferramentas
do widget

Área de visão
geral

Ponto de
exploração

Expanda ou reduza
a área de janela de conteúdo

Cubo
Dimensão

Medida

Área de janela Explorar

Guias

Widget de crosstab e de gráfico

Ícone miniaturas de guia

Área de janela de conteúdo

Figura 2. As Partes da Janela do Cognos Insight

A janela do Cognos Insight inclui as partes a seguir:
O ícone Ações
expande um menu que inclui opções para criar,
Clicar no ícone Ações
abrir, salvar, imprimir, exportar e fechar áreas de trabalho.
Uma widget de crosstab e de gráfico
Os widgets são as partes de uma área de trabalho do Cognos Insight. Um
tipo de widget contém uma crosstab ou grade e um gráfico. Os dados na
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crosstab são vinculados aos dados que aparecem no gráfico, portanto, ao
alterar os dados na crosstab, os dados do gráfico são alterados também, e
ao alterar os dados no gráfico, a crosstab também é alterada.
Uma barra de ferramentas do widget
A barra de ferramentas do widget aparece quando você está trabalhando
em um widget. Ela inclui ícones que são particulares para o widget, como
o ícone Mudar Tipo de Exibição
gráfico que aparece no widget.

, que permite alterar o tipo de

A área de visão geral
A área de visão geral é exibida para uma crosstab ou para um gráfico. A
área de visão geral informa quais dimensões e medidas aparecem na
crosstab, no gráfico ou na crosstab e no gráfico. A área de visão geral é
dividida em três seções: linhas, colunas e contexto. Essas seções
representam as dimensões e medidas que aparecem nas linhas, colunas e
contexto da crosstab, do gráfico ou da crosstab e do gráfico. Por exemplo,
se a dimensão Produtos aparecer na seção de linhas da área de visão geral,
os produtos também aparecerão nas linhas da crosstab.
A área de janela de conteúdo
A área de janela de conteúdo exibe todos os cubos, dimensões, medidas e
atributos com os quais é possível trabalhar na área de trabalho atual. Na
área de janela de conteúdo, é possível importar, criar, excluir, mover e
editar os elementos na área de janela de conteúdo. A área de janela de
conteúdo também exibe processos de importação, para que você possa
atualizar dados a partir de uma importação específica.
Também é possível procurar objetos na área de janela de conteúdo. É
possível digitar caracteres para filtrar quando você estiver inseguro sobre
um nome de objeto exato ou se desejar localizar objetos que correspondam
a critérios específicos. A procura localiza todos os objetos na árvore que
correspondem aos critérios.
Pontos de Exploração
Um ponto de exploração é uma lista dos elementos em uma dimensão. É
possível clicar nos elementos para filtrar os dados na crosstab, no gráfico
ou na crosstab e no gráfico.
Guias As áreas de trabalho podem ser divididas em várias guias. Na área de
guias, é possível criar, excluir e renomear guias.
O ícone de miniaturas da guia
Clicando no ícone de miniaturas da guia, pequenos gráficos de cada guia
são exibidos, para que seja possível navegar em outra guia usando esses
gráficos, em vez dos nomes das guias.

Lições
Cada lição do IBM Cognos Insight Tutorial foca em diferentes recursos. As
amostras do Cognos Insight mostrarão estes recursos em exemplos reais.
Este tutorial pode ser concluído na ordem em que as lições aparecem. No entanto,
cada lição também é independente, assim se você se interessar por um
determinado recurso, será possível pular para esta lição.
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Importando Dados do Pedido a Partir de um Arquivo de
Planilha
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: importação
de um arquivo, criação de uma área de trabalho, entendimento do mapeamento de
dados e aprendizado das partes de uma área de trabalho.
Como executivo de vendas na Sample Outdoors Company, você deseja revisar os
dados do seu pedido para analisar o desempenho da sua empresa. Você tem um
arquivo de planilhas que inclui estes dados, portanto você decidir importar o
arquivo para uma nova área de trabalho do IBM Cognos Insight para análise

Procedimento
1. No menu Microsoft Windows Iniciar, clique em IBM Cognos Insight.
2. No menu Obter dados, clique em Importar dados. O assistente de importação
aparece, exibindo a página Dados de Importação - Selecionar Origem de
Dados.
3. Para importar um arquivo, próximo ao campo Nome, clique em Procurar.
Uma nova janela Abrir aparece, na qual é possível navegar pelos arquivos no
computador.
4. Navegue para onde você transferiu as amostras por download e, em seguida,
abra o arquivo Orders_language_code.csv. Por exemplo, se deseja trabalhar
com o arquivo de amostra em espanhol, abra o arquivo Orders_ES.csv. Os
dados do arquivo aparecem no assistente de importação.
Dica: É possível expandir a seção Detalhes do Arquivo para exibir detalhes
sobre como os dados de origem são importados. Neste exemplo, as opções
padrão são apropriadas.
Você decide que não quer importar todos os dados do seu arquivo para o
Cognos Insight.
5. Na seção Colunas, na coluna Importar, limpe as caixas de seleção para os
seguintes itens de dados para indicar que esses itens não devem ser
importados:
a. Número da ordem
b. Mês
c. Tamanho da ordem
d. Preço Unitário
e. Data de envio
f. Representante de vendas
6. Clique em Avançado. A página Dados de Importação - Mapeamento de
Dados do assistente de importação aparece. Essa página fornece detalhes
sobre como os seus dados serão importados. Observe que o Cognos Insight
aninhou automaticamente o elemento Cidade no elemento País ou Região,
porque cidades são logicamente itens filhos de países e regiões.
Dica: É possível arrastar itens da lista Itens de Origem para a hierarquia
Itens de Destino, e é possível arrastar itens para diferentes posições na
hierarquia Itens de Destino. Ao arrastar itens, o cursor muda para exibir
informações sobre onde é possível soltar o item e o que o item se tornará se
você soltá-lo nessa posição.
O Figura 3 na página 125 mostra a área de janela Mapeamento, uma vez que
ela deve aparecer após a etapa 6 do 6.
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Figura 3. A Área de Janela Mapeamento no Assistente de Importação

7. Clique em Resumo. A página Dados de Importação - Importando do
assistente de importação aparece. A área de janela Importar Mensagens exibe
as ações que o Cognos Insight executará ao importar os dados. A área de
janela Resumo da Propriedade exibe as configurações que podem ser
escolhidas na área de janela Propriedades para cada item de destino. É
possível usar esse resumo para revisar e comparar as propriedades de cada
tipo de dados, incluindo o cubo que você está criando e suas dimensões,
níveis, atributos e medidas.
8. Clique em Concluir.
Seus dados aparecem em uma nova área de trabalho do Cognos Insight. A
área de trabalho inclui uma tabela cruzada e um gráfico de colunas e sua
hierarquia de dados aparece na área de janela de conteúdo, com o título
Dados.
O Figura 4 na página 126 mostra a área de trabalho após importar o arquivo
CSV.
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Figura 4. A Nova Área de Trabalho após a Importação de Dados

A crosstab exibe os seguintes dados do seu novo cubo:
v A dimensão Produto aparece nas linhas da crosstab.
v As três medidas no cubo, Renda do Pedido, Quantidade do Pedido e
Conta, aparecem nas colunas da crosstab.
O gráfico exibe os seguintes dados do seu novo cubo:
v Os produtos são plotados como colunas no gráfico. Por exemplo, existe uma
coluna para Infinity em cada grupo de colunas.
v As três medidas no cubo são plotadas como grupos de colunas no gráfico.
Por exemplo, há um grupo de três colunas para Renda do Pedido.
A área de visão geral identifica os dados que aparecem em sua tabela cruzada:
v A seção de linhas
linhas da crosstab.

mostra que a dimensão do Produto aparece nas

mostra que a dimensão Medida language_code dos
v A seção de colunas
Pedidos aparece nas colunas da crosstab. O nome da dimensão das
medidas depende do nome do cubo, que vem do nome do arquivo que
você importou. Por exemplo, se você importou o arquivo de amostra em
Espanhol, Orders_ES.csv, o seu cubo seria nomeado como Ordens ES e a
dimensão das medidas seria chamada de Medidas de Pedidos ES.
mostra que as dimensões Cliente, Cidade e Data
v A seção de contexto
do pedido aparecem no contexto da crosstab. Os nomes das dimensões na
seção de contexto representam os totais para as dimensões, como Total de
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Clientes e Total de Cidades. A dimensão Data da ordem aparece como
2007 na seção de contexto porque somente 2007 foi incluído no arquivo de
origem.
Dica: É possível clicar nas dimensões nas seções de linhas, colunas e contexto
da área de visão geral para mudar os dados que são exibidos na sua crosstab
e gráfico. Por exemplo, clique em Total da Cidade e, em seguida, clique em
Áustria. Agora somente os dados para Áustria são exibidos na sua crosstab e
gráfico em vez de os dados para todas as cidades. Para retornar para a
exibição dos dados de todas as cidades, clique em Áustria na seção de
contexto e, em seguida, clique em Total da Cidade.
Você decide que quer incluir dados sobre representantes de vendas na sua
área de trabalho para que possa ver quais representantes de vendas foram
responsáveis pela maior renda.
e, em seguida, clique em Fechar.
9. Clique no ícone Ações
10. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Revisando Dados de Vendas em uma Área de Trabalho
Existente
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: navegação
entre guias e utilização de área de trabalho existente para tomar decisões.
Como executivo de vendas na Sample Outdoors Company, você deseja ter uma
visão geral dos dados de vendas da empresa para obter um entendimento do
desempenho geral da empresa.
O uso das guias pode ajudá-lo a organizar os dados e os filtros para ocultar ou
focar em dados específicos. Por exemplo, é possível usar guias para contar uma
história sobre o seu próprio negócio separando os aspectos do seu negócio em
divisões significativas que permitam visualizar e analisar dados rapidamente. Cada
guia exibe diferentes informações, mas todas as guias fazem parte da mesma área
de trabalho.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em Orders_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar com a
amostra húngara, clique duas vezes em Orders_HU.cdd. Uma mensagem de
informação aparece para informá-lo de que esta área de trabalho inclui widgets
da web. Widgets da web, por exibirem o conteúdo de fontes online, podem ter
conteúdo malicioso, assim como as páginas da web. Clique em OK para
indeferir esta mensagem.
3. Navegue de uma guia para outra das seguintes formas:
, clique na
v Na seção Área de Trabalho da área de janela de conteúdo
guia Produtos.
v Nas guias nomeadas junto com a janela Cognos Insight, clique na guia
Pedidos.
v Na tela, clique no botão de ação Amostras. É possível incluir botões de ação
como esses em qualquer área de trabalho clicando em Botão de ação no
menu Inserir.
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4. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
5. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Filtrando Dados para Visualizar Detalhes sobre Produtos e
Clientes Específicos
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: filtragem de
dados usando pontos de exploração e alteração do nível de detalhes em gráficos e
crosstabs.
Como representante de vendas na Sample Outdoors Company, você deseja obter
um entendimento mais profundo de vendas para cada produto e cliente para
determinar se existem áreas com problemas que precisam de investigação
adicional.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em Orders_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar com a
amostra húngara, clique duas vezes em Orders_HU.cdd. Uma mensagem de
informação aparece para informá-lo de que esta área de trabalho inclui widgets
da web. Widgets da web, por exibirem o conteúdo de fontes online, podem ter
conteúdo malicioso, assim como as páginas da web. Clique em OK para
indeferir esta mensagem.
3. Clique na guia Pedidos.
Na guia Pedidos, há três widgets de crosstab e dois widgets de gráfico. A área
de trabalho também inclui três widgets de ponto de exploração. A crosstab
Informações de Pedidos mostra que as vendas são muito lentas tanto para a
linha Kodiak quanto para as outras duas linhas. Você deseja explorar os dados
para localizar mais informações sobre as vendas.
4. No ponto de exploração Produtos, clique em Kodiak.
Esta seleção filtra informações de produtos para os produtos Infinity e Legend,
conforme mostrado em Figura 5 na página 129.
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Figura 5. A Guia Pedidos Filtrada para Mostrar Apenas a Linha de Produto Kodiak

Dica: É possível usar o ícone Limpar esse ponto de exploração
para
exibir todos os produtos novamente. Se você desmarcar os pontos de
exploração, assegure-se de ter selecionado Kodiak novamente para continuar
com esse tutorial.
5. No gráfico de pizza, passe o mouse sobre as fatias para exibir informações de
vendas para países ou regiões em que a linha de produto Kodiak é vendida.
6. No ponto de exploração Clientes, clique em Kanga Kampers. O Figura 6 na
página 130 mostra a área de trabalho resultante.
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Figura 6. A Guia Pedidos Filtrada para Mostrar Apenas a Linha de Produto Kodiak e o Cliente Kanga Kampers

As informações a seguir aparecem na guia Pedidos agora:
v A crosstab Informações do Pedido mostra que todas as vendas da linha de
produto Kodiak para o cliente Kanga Kampers ocorreram em Fevereiro.
v A crosstab Vendas por país ou região mostra que todas as vendas da linha
de produto Kodiak para o cliente Kanga Kampers ocorreram na Austrália.
v O gráfico de área é uma exibição gráfica da crosstab Informações de
Pedidos.
v O gráfico de pizza é uma exibição gráfica da crosstab Vendas por país ou
região.
v A tabela cruzada Detalhes do pedido mostra mais detalhes sobre as vendas
Kanga Kampers, como Cidade, Quantidade do pedido e Representante de
vendas.
v No ponto de exploração Tamanho do pedido, observe que todas as ordens
estão no intervalo entre 1-5000.
7. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
8. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Agrupamento de Meses em um Trimestre
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: inserção de
nova coluna em uma crosstab, agrupamento de dados e inserção de um membro
pai.
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Como gerente da Sample Outdoors Company que é responsável pelo treinamento,
você precisa cortar custos. Para ajudá-lo a determinar onde é possível cortar custos,
você deseja comparar os custos em determinados períodos do ano.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em HumanResources_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar
com a amostra norueguesa, clique duas vezes em HumanResources_NO.cdd.
3. Clique na guia Treinamento de funcionário.
Esta guia fornece informações do curso em uma visão rápida. Ela mostra os
cursos por nome, uma lista de participantes e custos do curso, o número de
dias do curso e a inscrição por mês.
Agora, você deseja agrupar Janeiro, Fevereiro, e Março para que seja possível
analisar os dados por trimestre.
4. Ctrl-clique em Janeiro, Fevereiro, e Março.
5. Clique com o botão direito nas colunas selecionadas e, em seguida, clique em
Inserir Pai. Os membros selecionados são resumidos a um novo membro
chamado Membro 1.
6. Para renomear o Membro 1 com um nome mais significativo, clique em
Membro 1 e digite Trimestre 1.
Agora é possível ver que os custos de cursos para o trimestre são $32.000, o
que é próximo do total para o mês de julho. Talvez você deseje explorar ainda
mais para ver por que existe tal diferença, para ser possível decidir se precisa
tomar uma ação.
A criação de hierarquias de relacionamentos pai-filho permite expandir seu
conjunto de dados e fornece a você controle aprimorado de seu aplicativo.
7. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
8. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Calculando um Aumento de Salário com um Cálculo de
Dimensões
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: criação de
uma nova coluna em uma crosstab e criação de um cálculo de dimensão.
Como gerente dos recursos humanos, você precisa determinar o impacto nos
negócios das mudanças que afetam a estrutura e a equipe da Sample Outdoors
Company. Neste caso, você deseja ver o efeito do aumento de 5% nos salários.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em HumanResources_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar
com a amostra coreana, clique duas vezes em HumanResources_KO.cdd.
3. Clique na guia Despesas de funcionário. Decida usar uma fórmula para
calcular um aumento de 5% nos salários. Para obter mais informações sobre
fórmulas, consulte a documentação do Cognos Insight. Acesse esta
documentação para seu produto e versão no IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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4. Na crosstab Despesas de Funcionários, clique com o botão direito do mouse no
título da coluna Pagar, clique em Duplicar e digite What-if Pay 5 para
renomear a coluna.
5. Clique na célula na intersecção da coluna What-if Pay 5 e a linha todos os
Países ou Regiões, digite inc5 e, em seguida, pressione Enter.
Os valores em todas as células na coluna What-if de Pagamento 5 são
aumentados incrementalmente em cinco por cento. O Figura 7 mostra a crosstab
e o gráfico atualizados.

Figura 7. Crosstab e Gráfico que Mostram o Cálculo de inc5

6. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
7. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Identificando Renda Alta e Baixa com Cores
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: criação de
estilos condicionais e identificação de tendências.
Como um gerente de contas de vendas da Sample Outdoors Company, você deseja
saber quais produtos estão vendendo bem e quais produtos estão vendendo mal.
Você também deseja ver as mudanças durante o ano para determinar os meses em
que cada produto não executa bem.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em Orders_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar com a
amostra japonesa, clique duas vezes em Orders_JA.cdd. Uma mensagem de
informação aparece para informá-lo de que esta área de trabalho inclui
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widgets da web. Widgets da web, por exibirem o conteúdo de fontes online,
podem ter conteúdo malicioso, assim como as páginas da web. Clique em OK
para indeferir esta mensagem.
3. Clique na guia Pedidos. Você decide se usa um estilo condicional para
identificar meses com receitas superiores ou inferiores.
4. Na crosstab Informações de Pedidos, clique com o botão direito do mouse em
uma célula que não seja uma linha ou título da coluna e depois clique em
Estilo Condicional.
, clique em Novo
5. Na janela Estilo Condicional, clique no ícone Incluir
Estilo Condicional Usando > Renda do Pedido.
6. Na janela Condição Numérica, no campo Valor de Intervalo, digite 5000 e
pressione Enter. A nova condição aparecerá na lista.
7. No campo Valor de Intervalo, digite 10000 e pressione Enter. Agora, a lista
exibe os dois valores inseridos entre as três linhas vazias. Estas linhas são
onde você definirá as condições. Por exemplo, é possível definir uma condição
para os valores que estão abaixo de 5.000, configurando o estilo na linha após
o valor 5.000.
8. Na linha após o valor 5.000, clique na célula na coluna Estilo e, em seguida,
clique em Fraco.
9. Na linha antes do valor 5.000, clique na célula na coluna Estilo e, em seguida,
clique em Média.
10. Na linha antes do valor 10.000, clique na célula na coluna Estilo e, em
seguida, clique em Excelente. As condições criadas agora indicam as seguintes
informações:
v Renda do pedido acima de 10.000 é excelente.
v Renda do pedido entre 5.000 e 10.000 é média.
v Renda do pedido abaixo de 5.000 é inferior.
11. Clique em OK duas vezes para ver a área de trabalho. A crosstab Informações
de Pedidos, conforme mostrado no Figura 8 na página 134, agora exibe os
valores excelente, médio, e inferiores nos estilos definidos.
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Figura 8. A Crosstab Informações de Pedidos Mostrando Células e Textos em Cores Diferentes para os Estilos
Condicionais Definidos

12. No ponto de exploração Clientes, clique em cada um dos clientes para ver as
vendas por mês e país ou região para ajudá-lo a determinar quando e onde
destinar suas campanhas de vendas.
13. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
14. Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Resultados
Ao explorar os dados na área de trabalho, é possível informar se podem existir
oportunidades de vendas com o cliente Sportworld, já que não foram feitos
pedidos de produtos Kodiak nem Legend.

Calculando Renda Modificando o Modelo
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: criação de
um cálculo de cubo, inserção de uma guia, criação de uma crosstab, criação de um
gráfico, substituição de dimensões e medidas, supressão de células vazias e
mudança da forma como os totais aparecem.
Como analista de dados na Sample Outdoors Company, você deseja alterar a
coluna Renda do Pedido, para que as mudanças nos valores Quantidade e Preço
Unitário sejam refletidas. Isto permitirá decidir como as quantidades e os preços
unitários dos produtos afetam a renda da empresa.
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Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Abrir.
2. Navegue para onde você transferiu por download as amostras e clique duas
vezes em Orders_language_code.cdd. Por exemplo, se deseja trabalhar com a
amostra italiana, clique duas vezes em Orders_IT.cdd. Uma mensagem de
informação aparece para informá-lo de que esta área de trabalho inclui
widgets da web. Widgets da web, por exibirem o conteúdo de fontes online,
podem ter conteúdo malicioso, assim como as páginas da web. Clique em OK
para indeferir esta mensagem.
3. Na janela Cognos Insight, próximo às guias, clique no ícone Inserir uma nova
.
guia
Uma nova guia aparece na janela Cognos Insight. A nova guia é chamada de
Guia 5.
4. Clique com o botão direito do mouse na nova guia, clique em Renomear e,
em seguida, insira Teste.
Agora você possui uma tela em branco para usar na criação de uma nova
visualização dos dados.
para ver todas as dimensões e
5. Abra a área de janela de conteúdo
medidas que foram importadas para esta área de trabalho.
6. Arraste o cubo Detalhes do pedido para a área de trabalho.
Por padrão, arrastar o cubo para a área de trabalho criará uma crosstab e um
gráfico. A crosstab e o gráfico exibem a primeira dimensão no cubo, Número
do pedido, e todas as medidas disponíveis no cubo.
A área de visão geral identifica os dados que aparecem em sua tabela cruzada:
mostra que a dimensão Número do pedido aparece
v A seção de linhas
nas linhas da crosstab.
mostra que a dimensão Medidas de detalhes do
v A seção colunas
pedido aparece nas colunas da crosstab. Esta dimensão inclui todas as
medidas no cubo Detalhes do pedido.
mostra as dimensões restantes no contexto da
v A seção do contexto
crosstab. Os nomes da dimensão na seção de contexto representam os dados
que são exibidos na crosstab. Por exemplo, a seção de contexto exibe Todos
os Produtos, para que os dados da crosstab represente todos os produtos.
Se você filtrar a dimensão Produtos para exibir o item Legend na seção de
contexto da área de visão geral, então os dados na crosstab representarão
somente o produto Legend.
Você decide que deseja ver todos os dados, mas aninhados de forma a facilitar
o rápido entendimento. Para executar isto, é necessário alterar as dimensões
nas seções de linhas, colunas e contextos da área de visão geral.
, no cubo Detalhes do pedido, arraste a
7. Na área de janela de conteúdo
dimensão Produtos e posicione-a após a dimensão Número do pedido na
da área de visão geral. O cursor é alterado, conforme
seção das linhas
você passa o mouse sobre a área de visão geral para mostrar onde é possível
ou não descartar a dimensão.
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Dica: É possível também arrastar dimensões de uma seção da área de visão
geral para outra.
8. No cubo Detalhes do pedido, arraste a dimensão Clientes e posicione-a após
da área de visão geral.
a dimensão Produtos na seção das linhas
9. No cubo Detalhes do pedido, arraste a dimensão Tamanho do pedido e
da área de
posicione-a após a dimensão Clientes na seção das linhas
visão geral. A seção de linhas agora inclui as seguintes dimensões, aninhadas
nesta ordem: Número do pedido, Produtos, Clientes e Tamanho do pedido,
conforme mostrado em Figura 9. A seção de colunas
Medidas de detalhes do pedido.

inclui a dimensão

Figura 9. Crosstab com Número do pedido, Produtos, Clientes e Tamanho de Pedido nas Linhas e Medidas de
Detalhes de Pedidos nas Colunas

10. Clique com o botão direito do mouse em cada um dos quatro totais nas linhas
da crosstab (como Todos os números dos pedidos)e, em seguida, clique em
Mostrar Totais > Não Mostrar Totais. A crosstab ainda está quase vazia,
porque está mostrando uma célula para cada intersecção de dados. Você
decide remover as células vazias.
11. Na barra de ferramentas do widget, clique no ícone Suprimir células vazias
e, em seguida, clique em Linhas.
A crosstab agora exibirá todos os dados no cubo, conforme mostrado
emFigura 10 na página 137.
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Figura 10. Crosstab sem Exibição de Totais e sem Células Vazias

Você decide que deseja focar no cliente Kanga Kampers.
12. Na área de visão geral, clique na dimensão Clientes e, em seguida, clique em
Kanga Kampers. A crosstab e o gráfico agora mostram somente os dados de
Kanga Kampers.
13. Selecione todas as células na coluna Order Revenue da crosstab e, em
seguida, clique com o botão direito do mouse na seleção e clique em Criar
Cálculo de Cubo.
14. Na janela Nome do Cálculo de Cubo, insira Cálculo de Renda do Pedido e
pressione Enter. O cálculo que estiver criando aplica-se apenas às dimensões e
medidas filtradas na crosstab. Por exemplo, a dimensão Clientes é filtrada
para incluir somente o produto Kanga Kampers na crosstab, para que o
cálculo seja aplicado somente no produto Kanga Kampers.
Dica: É possível alterar estes filtros no editor de expressão. Cada dimensão na
área de filtragem, sob Definir uma nova expressão para, exibe os membros
que aparecem na crosstab e o nome da dimensão. Por exemplo, a dimensão
Clientes é filtrada para incluir somente o produto Kanga Kampers, para que
a dimensão Clientes inclua Kanga Kampers, o membro que aparece na
crosstab e Clientes, o nome da dimensão.
15. Na hierarquia de dados, na guia Termos, role para baixo e expanda Medidas
dos detalhes do pedido. A guia Termos inclui as dimensões e medidas
disponíveis no cubo atual. Elas são chamadas de termos em sua expressão.
Dica: É possível usar termos de expressão de outros cubos na área de
trabalho ao importar um termo. Importar um termo de um outro cubo
permite incluir uma dimensão ou medida de um outro cubo no cálculo. Você
executa isso mapeando as dimensões no cubo atual para as dimensões no
cubo de onde deseja importar.
16. Arraste a medida Quantidade para a área de janela Expressão.
17. Na área de janela Expressão, digite um asterisco (*), que é o símbolo de
multiplicação.
Dica: É possível incluir modelos de cálculo para a área de janela Expressão
escolhendo-os a partir da guia Simples. Por exemplo, na guia Simples, se
você clicar em Aritmética na lista Tipo de operação e * (Multiplicação) na
lista Operação, o modelo a seguir para uma multiplicação aparecerá na área
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de janela Expressão: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). É possível então
substituir [<operand 1>] e [<operand 2>] pelas dimensões e medidas que
deseja utilizar no cálculo.
18. Arraste a medida Preço unitário para a área de janela Expressão,
posicionando-a depois do asterisco (*).
19. Para salvar e aplicar o cálculo, clique em OK. Agora a coluna Renda do
pedido na crosstab é calculada multiplicando a Quantidade pelo Preço
unitário.
20. Clique em uma célula na coluna Preço unitário, digite um novo preço e
pressione Enter. O valor Renda do pedido nessa linha é alterado para refletir
o novo preço unitário. É possível também alterar os valores na coluna
Quantidade para ver como uma mudança na quantidade vendida impacta a
Renda do pedido.
21. Clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Fechar.
Quando for solicitado a salvar as mudanças feitas na amostra, clique em Não.

Analisando as rendas
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: criar uma
variância, ocultar linhas ou colunas, classificar uma coluna e aninhar dimensões.
Neste tutorial, crie uma análise arrastando um arquivo .csv existente na área de
trabalho no Cognos Insight. Reorganize as dimensões na tabela cruzada para
produzir diferentes visualizações dos dados. Examine os gráficos e veja se existem
vários tipos de gráfico que podem ser usados em uma análise. Verifique as
tendências nos dados e inclua os comentários do texto sobre suas descobertas.
Salve esta análise como uma base para trabalhos futuros.

Procedimento
1. Abra o IBM Cognos Insight.
2. Escolha o tema Clássico.
3. Arraste o arquivo Net_Revenue.csv para a nova Área de trabalho.
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4. Arraste a dimensão Renda líquida para a caixa Linhas.
5. Exclua o Total da renda líquida. Quando solicitado a confirmar sua ação,
selecione Excluir.

Capítulo 8. Tutorial do Cognos Insight

139

6. Incluir uma variância do Ano anterior real e Ano anterior real-1.

7. Renomeie o Ano anterior real e Ano anterior real-1 para Variance.
8. Clique com o botão direito em Contagem e, em seguida, selecione Inserir
medida de texto.

9. Nomeie a medida de texto Comment – observe que só é possível incluir itens de
texto para a dimensão de medida.
Nota: O item de contagem mostra o número de registros que foram
importados usando o recurso de arrastar e soltar. Em algumas circunstâncias,
isso é útil. Para este exercício, após a importação inicial, não usaremos isso.
10. Exclua o item Contagem clicando com o botão direito no item e selecionando
Excluir e confirmando com o botão Excluir na caixa de diálogo.
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11. Para torná-lo mais fácil para fazer a análise, remova o gráfico do widget,
selecionando Tabela cruzada no menu suspenso Mudar exibição.

12. Reoriente o cubo, como mostrado na figura a seguir.

13. Desejamos classificar apenas os itens de detalhes. Para tornar isso mais fácil
de entender, ocultaremos o Total de produtos. Duas opções de menu
permitem que você faça isto: 1. A opção Ocultar e 2. As opções Mostrar totais.
v Clique com o botão direito no item e, em seguida, selecione Ocultar.É
possível ocultar linhas ou colunas que não são necessárias. Por exemplo,
após criar um cálculo, é possível ocultar linhas ou colunas que são usadas
no cálculo, mas não são necessárias na área de trabalho. Isto pode ser
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aplicado a qualquer item - detalhe ou consolidado.

v Clique com o botão direito no item, selecione Mostrar totais e, em seguida,
escolha a opção.
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14. Neste caso, selecionaremos Não mostrar totais, que ocultará todos os itens
consolidados em uma dimensão, em vez de apenas ocultar um item. Neste
exemplo, o resultado seria o mesmo. No entanto, o uso de Não mostrar totais
é mais adequado, neste caso totais adicionais devem ser incluídos mais tarde.
15. Classifique a coluna Variância por Ascendente do valor.
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16. Inclua um comentário sobre o produto que tem a maior Variância negativa.

17. Selecione a Renda líquida na dimensão Renda líquida e inclua um comentário
sobre o produto com a maior Variância para a Renda líquida. Observe que é
um produto diferente do que aquele com a maior diminuição em Volume.

18. Renomeie a guia para Net Revenue Analysis.
19. Clique no ícone para incluir uma nova guia.
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20. Renomeie-o Net Revenue Trend.
21. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Inserir widget >
Tabela cruzada > Renda líquida.

Nota: Reoriente, como mostrado abaixo, selecionando Renda líquida no
contexto e ocultando o item Comentário. Use o ícone Ajuste automático para
redimensionar os itens necessários.
Examine as tendências para o Ano anterior e Ano anterior 1- - eles são os

mesmos?
22. Inclua uma terceira guia e a nomeie Net Revenue by City.
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23. Volte para a guia Tendência da renda líquida e selecione Copiar widget no
menu de widget.

24. Clique com o botão direito na guia Renda líquida por cidade e selecione Colar
widget.

25. Reoriente conforme mostrado na figura a seguir, novamente com foco na
Renda líquida, ocultando o Comentário e não mostrando o Total de cidades.
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Existem quaisquer cidades consistentemente com baixo desempenho no
período de dois anos? Qual cidade observou-se a maior diminuição do
desempenho ao longo dos dois anos?
26. Retornar a primeira guia – Análise da renda líquida.
27. Clique no ícone Mudar exibição
cruzada na parte superior.

, e selecione Dividir exibição > Tabela

28. Em seguida, mude o tipo de exibição para um Mapa de árvore.
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29. Aninhe a dimensão Cidades fora da dimensão Produtos nas linhas para
arrastá-la e soltá-la fora como mostrado pela seta na figura a seguir.

30. Arraste a Dimensão da renda líquida nas colunas para substituir a dimensão
de medidas da renda líquida. Pode ser necessário clicar na dimensão e
selecionar Exibir todos – Renda líquida para obter o Volume para mostrar nas
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colunas.

31. O resultado parece da seguinte forma:
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32. No Mapa de árvore, passe o mouse sobre uma das cidades para ver os valores
associados a essa cidade.

33. Qual o produto que está vendendo melhor nas 3 cidades principais?
34. Salve a área de trabalho como A01_Simple_Revenue_Analysis. Isto criará um
arquivo .cdd que pode ser usado por qualquer pessoa com o IBM Cognos
Insight.
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Resultados
Isto conclui o tutorial "Análise da renda". Você construirá neste arquivo .cdd no
próximo tutorial.

Modelagem e análise de descontos
Este tutorial aborda as seguintes qualificações no IBM Cognos Insight: mudar a
exibição, criar um cálculo do cubo, formatar itens, aplicar os cálculos para ambos
folha e valores consolidados e preparar uma área de trabalho como uma
apresentação.
Em “Analisando as rendas” na página 138, olhamos o Volume, Renda líquida e a
Variância de um conjunto de produtos vendidos através de lojas em várias cidades
ao longo de um período de dois anos. Descobrimos que o produto que teve a
maior redução no volume vendido não era o mesmo produto que mostrou a maior
diminuição na Renda líquida. Para entender totalmente isso e tomar decisões de
negócios adequadas, são necessárias mais informações. Talvez algumas cidades
estejam dando descontos mais generosos?
Para saber mais detalhes, traremos os Preços da lista de dois anos atrás e usaremos
para calcular a Renda bruta. A diferença entre a Renda bruta e líquida será o
desconto que foi dado. Para obter informações adicionais, também calcularemos a
porcentagem de desconto. Isso nos dará mais insights sobre como as diferentes
cidades estão descontando os produtos para que possamos tomar a ação
apropriada.

Calculando a renda bruta
Procedimento
1. Abra A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd e Salve como
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Incluir uma nova guia e renomeá-la como Análise de desconto.
3. Arraste o arquivo List_Prices.csv para a área de trabalho desta nova guia.
4. Mude a Visualização de exibição para Tabela cruzada.
5. Exclua a Contagem da dimensão de medidas de preço da lista.
6. Coloque a dimensão Preço da lista nas colunas e exclua o Total de membros
de preço da lista.
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7. Organize a exibição, conforme mostrado na figura a seguir.

8. Clique em Restaurar esse ícone de widget e posicione os Preços da lista, para
que ele apareça na metade superior da área de janela.

9. Clique no ícone Visualizar área de janela de conteúdo no canto superior
esquerdo da área de trabalho. Aparecem os objetos associados a esta Área de
trabalho.
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10. Arraste o cubo Renda líquida para a área de trabalho para que ele apareça na
metade inferior da área de janela.
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11. Mude a exibição do cubo Renda líquida para a tabela cruzada e, em seguida,
reoriente-a, conforme mostrado na figura a seguir.

12. Clique com o botão direito no Membro de renda líquida e, em seguida,
selecione Inserir.
13. O nome do novo membro Renda bruta.
14. Destaque as duas células de Ano anterior real e Ano anterior real -1 para o
item Renda bruta.
15. Clique com o botão direito e selecione Criar cálculo do cubo.
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16. Calcularemos a Renda bruta como Volume * Preço da lista. O preço da lista
pode ser usado diretamente a partir do Cubo de preço da lista.
17. Se for solicitado para salvar as mudanças pendentes, confirme os dados,
clicando no ícone de marca de seleção na barra de menu principal.

18. Nomeie o cálculo Renda bruta e, em seguida, selecione OK.
19. Clique em Importar termos e, em seguida, nomeie o link de importação do
termo Preços da lista.

20. Na origem, selecione o cubo Preço da lista suspensa.
Nota: Os Produtos e Meses são mapeados automaticamente.
21. Arraste as Medidas de preço da lista para as medidas da renda líquida e, em
seguida, selecione Automático como o tipo de mapeamento.
22. Clique no Preço da lista e, em seguida, selecione a fatia Preço da lista.
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23. Clique em Cidades e, em seguida, selecione a raiz da dimensão Cidades.
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24. Clique em Renda líquida e, em seguida, selecione a fatia Renda bruta.
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25. Selecione Ok para salvar o link Importar.
26. No cálculo, expanda os termos Importar e arraste os Preços da lista para a
expressão de nível de folha.

27. Concluir o cálculo digitando um asterisco (*) para multiplicar os dois valores
ou selecionando-o na guia simples e nas opções de aritméticas.

28. Clique em OK e, em seguida, verifique o resultado no nível de detalhe. Um
exemplo é mostrado na figura a seguir.
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Calculando o desconto
Agora calcularemos a diferença entre a Renda líquida e a Renda bruta. Esta
diferença representa o Desconto que foi dado.
Nota: Neste exemplo, podemos selecionar o Cálculo predefinido da renda bruta –
Renda líquida no menu Botão direito do mouse. Este então se aplicaria para o
Desconto através de todos os membros em outras dimensões. No entanto, como
desenvolvemos este modelo, planejamos incluir novos membros à dimensão
Medidas da renda líquida (que representam as versões neste modelo) para
planejamento futuro. Portanto, em vez de inserir o Desconto para estas fatias, os
calcularemos. Usando um cálculo do cubo, podemos controlar o escopo do cálculo
para que ele se aplique somente às Fatias reais e deixe os itens de planejamento
disponíveis para a entrada de dados.
Procedimento
1. Clique com o botão direito no item Renda bruta e, em seguida, selecione
Inserir. Nomeie o novo item Desconto.
2. Destaque apenas o Ano anterior real e Ano anterior real-1 para o item Desconto
para corrigir o escopo do cálculo. Clique com o botão direito e selecione Criar
cálculo do cubo. Nomeie o cálculo Desconto.
3. Arraste os itens da hierarquia de termos para a caixa Expressão para criar o
cálculo a seguir:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. Clique em OK e, em seguida, verifique se os dados resultantes estão sendo
calculados corretamente.

Calculando a porcentagem de desconto
Por último, criaremos a porcentagem de desconto. Desejamos aplicar esta
percentagem ao nível de folha e ao nível consolidado. Portanto, usaremos o cálculo
do cubo ao invés de apenas a função Cálculo.
Procedimento
1. Clique com o botão direito no item Desconto e, em seguida, selecione Inserir.
Nomeie o novo item Desconto%.
2. Destaque apenas o Ano anterior real e Ano anterior real-1 para o item Desconto
% para corrigir o escopo do cálculo. Clique com o botão direito e, em seguida,
selecione Criar cálculo do cubo. Nomeie-o Desconto %.
3. Arraste e solte os itens da área de termos para criar o seguinte cálculo:
=[Net Revenue]:Discount /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Selecione a caixa de seleção Combinar folha e consolidado.
Dica: Se você não selecionar esta caixa de seleção, a soma será calculada.
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5. Clique em OK.
6. Aplique um formato ao item clicando com o botão direito no membro Desconto
% e selecionando os dados Formatar desconto %. Selecione a porcentagem e
2dp.
Nota: Um formato padrão será aplicado automaticamente à dimensão das
medidas após a importação inicial. Portanto, deve-se limpar o formato para
Ano anterior real e Ano anterior real -1.
7. Clique com o botão direito no item Ano anterior real e, em seguida, selecione
Limpar formato do Ano anterior real. Repita isto para o Ano anterior real -1.
8. A figura a seguir mostra um exemplo dos resultados do Desconto % para
Londres em janeiro:

Incluindo lógica de negócios
Observe que o cálculo Variância é sempre o mesmo, ou seja, Ano anterior real –
Ano anterior real-1. No entanto, desejamos trazer a lógica de negócios para a
variância. Por exemplo, uma variância negativa para a Renda bruta é a diminuição
de um ano para outro e deve ser representada como uma negativa. No entanto,
uma diminuição no desconto poderia ser visto como um resultado positivo e a
variância pode ser exibida como positiva em vez de negativa. Podemos usar os
atributos para trazer essa lógica de negócios em nosso modelo.
Procedimento
1. Reoriente para ver todas as medidas para Londres, Jan e Whacky Widgets.
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Nota: Estas medidas são todas negativas

2. Na área de janela Dados, clique com o botão direito em Dimensão de medidas
da renda líquida e, em seguida, selecione Novos dados > Atributo.

3. Nomeie o atributo Assinar para a variância, mude o tipo Atributo para
Texto e, em seguida, selecione OK.
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4. Clique com o botão direito na dimensão Renda líquida novamente e, em
seguida, selecione Editar.

5. No editor Dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho para Formatar e,
em seguida, selecione o atributo Assinar para a variância na lista.
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6. Edite o atributo, como mostrado na figura a seguir.

7. Clique em Fechar.
8. Clique com o botão direito na Coluna de variância, selecione Criar o cálculo
do cubo e, em seguida, nomeie o cálculo Variância.
9. Na expressão Nível de folha, arraste e solte os elementos para criar a
expressão a seguir:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Actual Last Year -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Actual Last Year-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Selecione a marca de seleção Combinar folha e consolidado para que a
expressão seja aplicada a ambos.

11. Selecione OK e, em seguida, observe o efeito sobre os dados Variância. Agora
deve parecer semelhante à figura a seguir.

12. Também devemos nos assegurar que os dados estejam corretos no nível
consolidado. Reoriente os dados conforme mostrado na figura a seguir.
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Dica: Se você ver que a mudança do sinal não está sendo aplicada
corretamente. Por exemplo, para artefatos Artful o desconto vai de Ano
anterior real-1 baixo para o Ano anterior real que seria considerado como
favorável. Portanto, deve ser exibido como um valor positivo, em vez de um
valor negativo como ele está aqui.
13. Para assegurar-se que o sinal correto esteja sendo aplicado, devemos verificar
a ordem de cálculo e a sumarização. Para fazer isso, clique com o botão
direito no cabeçalho da coluna Variância e, em seguida, selecione Calcular >
Editar este cálculo.
Os dados corretos aparecem como mostrado na figura a seguir.

Apresentando os dados
Para apresentar os dados efetivamente, criaremos uma área de trabalho mais
significativa.
Procedimento
1. Inclua um segundo widget com o Cubo de rendas para a guia Análise de
desconto. Organize e oriente os dados conforme mostrado na figura a seguir.
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2. Oculte o comentário e o Total de cidades.
3. Inclua outro widget para mostrar o Resumo do desconto, conforme mostrado
na figura a seguir.

4. Inclua caixas de texto para os títulos do widget, selecionando Inserir > Texto
na barra de menu superior. Digite os nomes e, em seguida, amplie, deixe em
negrito e sublinhe o texto para fazê-lo se destacar.
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5. Uma vez que o posicionamento e os títulos forem concluídos, clique com o
botão direito na área branca da área de trabalho e selecione Bloquear todos os
widgets para corrigir a área de trabalho.

6. Salve o espaço de trabalho novamente.
A área de trabalho concluída aparece como mostrado na figura a seguir.
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7. Sair do Cognos Insight.
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Capítulo 9. Para Usuários do Cognos TM1
As áreas de trabalho do IBM Cognos Insight podem ser armazenadas como
aplicativos em um servidor IBM Cognos TM1. Se você tiver permissão para acessar
o aplicativo no portal do IBM Cognos TM1 Applications, poderá abrir a área de
trabalho no Cognos Insight a partir do portal.
Existem dois modos que podem ser usados para editar uma área de trabalho a
partir do portal do Cognos TM1 Applications. O administrador do servidor
Cognos TM1 determina os modos de conexão disponíveis no IBM Cognos Insight.
É possível acessar uma área de trabalho a partir do portal do Cognos TM1
Applications trabalhando no modo distribuído ou no modo conectado, ou
trabalhando offline e confirmando as mudanças ao se reconectar. O modo no qual
está trabalhando é indicado na barra de título do Cognos Insight. A lista a seguir
descreve o modo distribuído, o modo conectado e o trabalho offline.
Modo Distribuído
O modo distribuído é útil quando muitos usuários precisam acessar a
mesma área de trabalho, com cada usuário trabalhando em uma parte da
área de trabalho ou do plano. Ao trabalhar no modo distribuído, os dados
são copiados do servidor Cognos TM1 compartilhado na solicitação, e é
possível trabalhar com a cópia armazenada localmente no computador. Os
dados são atualizados regularmente no computador do servidor. Quando
tiver concluído, você deverá confirmar e enviar suas mudanças ao servidor.
Modo Conectado
O modo conectado é útil quando você está trabalhando com um grande
volume de dados e somente as pequenas quantias de dados são
atualizadas frequentemente. Os dados são mantidos no servidor Cognos
TM1, e você trabalha diretamente nos dados do servidor. Não é possível
salvar dados localmente em seu computador.
Trabalhando Offline
Se você estiver trabalhando em uma área de trabalho no modo distribuído,
poderá escolher desconectar-se de um servidor Cognos TM1 quando
desejar fazer mudanças no computador local e confirmar as mudanças
posteriormente.

Planos nos servidores do Cognos TM1
Quando o administrador do servidor do IBM Cognos TM1 distribui um plano
corporativo em uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, é possível revisar,
analisar e atualizar a parte do plano que foi designada a você.

Incluindo sua contribuição em um ambiente Cognos TM1
É necessário contribuir com dados para sua parte de um plano do IBM Cognos
Insight, como a Divisão de Vendas, a Divisão de Marketing, a Divisão de
Desenvolvimento ou o Centro de Custo.

Sobre Esta Tarefa
Cada parte do plano é conhecida como um nó. No modo conectado ou distribuído,
é possível obter a propriedade de um nó a partir de qualquer nível.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Procedimento
1. Abra o IBM Cognos Insight pelo portal do IBM Cognos TM1 Applications no
modo conectado ou distribuído.
.
2. Clique no ícone Obter Propriedade
3. Explore e analise os dados.
4. Insira ou selecione dados.
O administrador pode ter definido uma lista de valores para você selecionar.
O administrador pode ter fornecido mais informações sobre as visualizações
incluídas no plano no IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Para visualizar
essas informações, clique em Ajuda e, em seguida, clique em Visualizar Ajuda.
Se o administrador não incluiu o texto de ajuda em Cognos TM1 Performance
Modeler, a caixa de diálogo Ajuda de Visualização estará vazia. Se não estiver
conectado a um servidor Cognos TM1, a opção Visualizar Ajuda não está
disponível no menu Ajuda.

Confirmando ou reconfigurando os dados no Cognos TM1
Para compartilhar sua contribuição com outros enquanto continua a fazer
mudanças no IBM Cognos Insight, confirme sua contribuição. A confirmação
permite pegar suas mudanças pessoais que estão destacadas em azul e torná-las
parte dos dados base. Seus colegas que possuem acesso ao plano podem visualizar
sua contribuição. Se você deseja reverter suas alterações para os últimos dados
confirmados, reconfigure todos os dados.

Procedimento
1. Para compartilhar sua contribuição com outros enquanto continua a fazer
.
mudanças, clique no ícone Confirmar
O ícone Confirmar é ativado somente se você tiver alterado ou inserido dados.
2. Para reverter para os últimos dados confirmados, clique no ícone Ações de
Widget

e, em seguida, clique em Reconfigurar Todos os Dados.

Enviando sua contribuição em um ambiente Cognos TM1
Quando o administrador do IBM Cognos TM1 tiver implementado um aplicativo
de aprovação, insira os dados no IBM Cognos Insight e, em seguida, envia sua
contribuição como final. O envio bloqueia os dados.

Procedimento
Quando tiver concluído sua contribuição, clique no ícone Enviar
.
O ícone Submeter é ativado somente se todas as alterações tiverem sido
confirmadas.

Resultados
O revisor agora pode assumir propriedade de sua contribuição e revisá-la.

Rejeitando um envio em um ambiente Cognos TM1
Uma envio está pronto para ser revisado. Como um revisor, é possível visualizar as
mudanças confirmadas mais recentes no IBM Cognos Insight. Se não aprovar um
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determinado dado, é possível rejeitar o envio. Isso significa que outro usuário pode
assumir propriedade do envio e fazer as correções necessárias.

Procedimento
1. Abra o envio para revisão.
2. Explore e analise os dados que foram enviados.
3. Se você não aprovar as mudanças enviadas, clique no ícone Rejeitar

.

Widgets de pontuação
Os widgets de pontuação são objetos que podem ser criados no IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Ao se conectar a um servidor do Cognos TM1, é possível
incluir widgets de pontuação nas áreas de trabalho do IBM Cognos Insight.
Os widgets de pontuação podem incluir os objetos a seguir, que podem ser
incluídos na área de trabalho do Cognos Insight: diagramas de impacto, mapas de
estratégia, diagramas customizados e gráficos de histórico.

Diagrama de Impacto
Um diagrama de impacto define os relacionamentos entre métricas de três tipos:
métricas de impacto, uma métrica focada e métricas impactadas.
Ele usa os semáforos para mostrar como cada métrica está sendo executada.
Diamantes amarelos representam valores neutros, círculos verdes representam
valores positivos e quadrados vermelhos representam valores negativos. Ao lado
de cada semáforo está um indicador de tendência. As setas indicam um aumento
ou uma diminuição, e um traço significa que nenhuma mudança ocorreu.
Os estilos de linha em um diagrama de impacto indicam se o impacto é positivo,
negativo ou indefinido.
A figura a seguir é um exemplo de um diagrama de impacto.
v A métrica focada é pesquisa de opinião Funcionário
v O status da métrica de pesquisa de opinião Funcionário é Média e a tendência é
Melhorando.
v A métrica focada é impactada pelas duas métricas a seguir: dias de Férias
tirados e dias de Treinamento.
v A métrica dias de Férias tirados impacta positivamente a métrica focada.
v O impacto da métrica dias de Treinamento sobre a métrica focada é indefinido.
v A métrica focada é negativamente impactante sobre a métrica Rescisão do
Funcionário.
Dica: É possível visualizar detalhes sobre as métricas que impactam ou que são
impactadas por uma métrica clicando no ícone Expandir ao lado da métrica. É
possível expandir todas as métricas ou reduzir todas as métricas, usando os ícones
Expandir Todos e Reduzir Todos na área de visão geral do widget.
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Métrica
impactada

Métricas
Impactantes

Semáforo e tendência
indicador para a métrica

Métrica
focada
Figura 11. Exemplo de um Diagrama de Impacto

Mapa de Estratégia
Um mapa de estratégia inclui perspectivas e objetivos do negócio, o desempenho
positivo ou negativo do que é indicado por semáforo vermelho, amarelo e verde.
Perspectivas
Perspectivas são áreas de negócios que é possível usar para agrupar os
objetivos de negócios. Quatro perspectivas são incluídas por padrão no
Cognos TM1 Performance Modeler ao criar um mapa de estratégia:
Financeiro, Cliente, Processos de Negócios Internos e Aprendizado e
Crescimento. Também é possível criar suas próprias perspectivas.
Objetivos
Objetivos são metas individuais que existem dentro de cada perspectiva.
No exemplo a seguir, a perspectiva financeira inclui dois objetivos:
crescimento da renda e custos operacionais mais baixos.
Dica: Ao passar o mouse sobre um objetivo, são exibidas as métricas
existentes nesse objetivo. É possível filtrar os dados na área de trabalho
clicando em uma das métricas ali.
Semáforos
Os semáforos aparecem nos objetivos e perspectivas para representar o
desempenho do objetivo ou da perspectiva. Diamantes amarelos
representam valores neutros, círculos verdes representam valores positivos
e quadrados vermelhos representam valores negativos.
Em um objetivo, as métricas individuais são representadas por semáforos e
números. No exemplo a seguir, o objetivo dos custos operacionais Mais
Baixos contém três métricas com semáforos: um círculo verde representa
publicidade, um diamante amarelo representa salários e um quadrado
vermelho representa custos adicionais.
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Esses semáforos são resumidos em um semáforo de objetivo, localizado ao
lado do título do objetivo, que significa o desempenho geral do objetivo.
No exemplo a seguir, o círculo verde ao lado do objetivo de custos
operacionais Mais Baixos significa que o objetivo é executar positivamente
o objetivo geral.
Em seguida, os semáforos do objetivo são resumidos para cada perspectiva
para representar como a perspectiva inteira está sendo executada. No
exemplo a seguir, o diamante amarelo ao lado da perspectiva Financeira
indica que a perspectiva está sendo executada de maneira neutra geral.
A figura a seguir é um exemplo de um mapa de estratégia. Este exemplo não
reflete exatamente o que aparece no Cognos Insight. No exemplo, os elementos a
seguir são exibidos:
v Há quatro perspectivas: 1. Financeira, 2. Cliente, 3. Processos Internos, 4.
Aprendizado e Inovação.
v O status da perspectiva Financeira é Médio. A perspectiva Financeira tem os
objetivos a seguir:
– O status do objetivo Renda de Crescimento é Médio com os valores de
métrica a seguir:
- O status da métrica Despesas é Médio.
- O status da métrica Lucro é Médio.
– O status do objetivo Custos Operacionais Reduzidos é Excelente com os
valores de métrica a seguir:
- O status da métrica Ciclo de Contratação é Excelente.
- O status da métrica Custo de Produção é Médio.
- O status da métrica Custo de Administração é Fraco.
v O status da perspectiva Cliente é Excelente. A perspectiva Cliente tem os
objetivos a seguir:
– O status para o objetivo Melhorar Reconhecimento de Marca é Excelente.
– O status do objetivo Experiência de Compra Memorável é Excelente com os
valores de métrica a seguir:
- O status da métrica Custo de Treinamento de Funcionário é Excelente.
v O status da perspectiva Processos Internos é Excelente. A perspectiva Processos
Internos tem os objetivos a seguir:
– O status do objetivo Melhorar Processo do Fornecedor é Excelente.
– O status do objetivo Melhorar Processo de Gerenciamento de Marca é
Excelente.
– O status do objetivo Melhorar Cadeia de Suprimentos é Excelente.
v O status da perspectiva Aprendizado e Inovação é Médio. A perspectiva
Aprendizado e Inovação tem os objetivos a seguir:
– O status do objetivo Aumentar Renda é Excelente.
– O status do objetivo Desenvolvimento de Funcionário é Médio com os valores
de métrica a seguir:
- O status da métrica Custo de Produção é Médio.
- O status da métrica Despesas é Fraco.
v Os objetivos são conectados como a seguir:
– O objetivo Melhorar Reconhecimento de Marca na perspectiva Cliente está
conectado ao objetivo Aumentar Renda na perspectiva Financeira.
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– O objetivo Melhorar Reconhecimento de Marca na perspectiva Cliente está
conectado ao objetivo Aumentar Renda na perspectiva Aprendizado e
Inovação.
– O objetivo Melhorar Processo de Gerenciamento de Marca na perspectiva
Processos Internos está conectado ao objetivo Desenvolvimento de
Funcionário na perspectiva Aprendizado e Inovação.
– O objetivo Melhorar Cadeia de Suprimentos na perspectiva Processos Internos
está conectado ao objetivo Experiência de Compra Memorável na perspectiva
Cliente.
– O objetivo Desenvolvimento de Funcionário na perspectiva Aprendizado e
Inovação está conectado ao objetivo Melhorar Processo de Gerenciamento de
Marca na perspectiva Processos Internos.
– O objetivo Reduzir Custos Operacionais na perspectiva Financeira está
conectado ao objetivo Aumentar Renda na perspectiva Financeira.

Figura 12. Exemplo de um Mapa de Estratégia

Diagrama Customizado
Um diagrama customizado consiste de um gráfico de segundo plano customizado
no qual é possível colocar pontos de dados ao criar o diagrama no Cognos TM1
Performance Modeler. Esses diagramas incluem dimensões, semáforos e
indicadores de tendências.
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Os diagramas customizados incluem pelo menos uma dimensão, denominada
dimensão principal, e podem incluir duas dimensões para fornecer pontos de
dados que representam intersecções de dados. No exemplo a seguir, a dimensão
principal é a dimensão de métricas, que inclui duas métricas: lucro e renda. A
dimensão secundária é geografia. O diagrama customizado exibe dados que
representam as intersecções entre métricas e locais geográficos.
Os diagramas customizados também incluem semáforos, que significam como a
intersecção da métrica com a dimensão está sendo executada. Diamantes amarelos
representam valores neutros, círculos verdes representam valores positivos e
quadrados vermelhos representam valores negativos. Os indicadores de tendências
ao lado dos semáforos significam se o desempenho melhorou ou decaiu. No
exemplo a seguir, a Renda na Itália é positiva, mas decaiu.
A figura a seguir é um exemplo de um diagrama customizado. Este exemplo não
reflete exatamente o que aparece no Cognos Insight. No exemplo, os elementos a
seguir são exibidos:
v O diagrama usa um mapa mundial para uma imagem de plano de fundo.
v Há 12 pontos de dados no diagrama:
– O status do ponto de dados Renda - Canadá é Excelente e a tendência é
Melhorando.
– O status do ponto de dados Renda - França é Fraco e a tendência é Piorando.
– O status dos dados de estado Renda - Estados Unidos é Excelente e a
tendência é Melhorando.
– O status do ponto de dados Renda - Itália é Excelente e a tendência é
Piorando.
– O status do ponto de dados Renda - Índia é Excelente e a tendência é
Melhorando.
– O status do ponto de dados Renda - Austrália é Excelente e a tendência é
Melhorando.
– O status do ponto de dados Renda - Brasil é Médio e a tendência é Piorando.
– O status do ponto de dados Lucro - América do Norte é Excelente e a
tendência é Melhorando.
– O status do ponto de dados Lucro - Europa é Médio e a tendência é
Piorando.
– O status do ponto de dados Lucro - América do Sul é Médio e a tendência é
Piorando.
– O status do ponto de dados Lucro - Austrália é Médio e a tendência é
Melhorando.
– O status do ponto de dados Lucro - Ásia é Excelente e a tendência é
Melhorando.
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Renda - França

Figura 13. Exemplo de um diagrama customizado

Gráfico de histórico
Um gráfico de histórico mostra um gráfico de barras de dados para uma métrica.
Por padrão, ele compara o valor atual com relação ao valor de destino para cada
período de tempo e indica se o resultado está dentro de uma tolerância aceita. É
possível alterar o intervalo visível dos períodos de tempo para aumentar ou
reduzir o nível de detalhes deslizando a barra de foco.
Ao passar o mouse sobre uma barra, mais detalhes são mostrados sobre os valores
subjacentes, incluindo semáforos e indicadores de tendência. O semáforo mostra o
status de acordo com o padrão de desempenho definido para uma métrica. Por
exemplo, se o padrão de desempenho for configurado como Acima do alvo é
favorável, o status poderá ser um dos seguintes:
v Círculos verdes indicam excelente desempenho - o valor atual é igual a, ou
excede, o valor alvo.
v Os losangos amarelos indicam desempenho médio - o valor atual está abaixo do
valor alvo, mas dentro da tolerância aceita.
v Os quadrados vermelhos indicam desempenho pobre - o valor atual está abaixo
do valor alvo, e está abaixo da tolerância aceita.
Os indicadores de tendência significam se o desempenho melhorou, declinou ou
permaneceu o mesmo quando comparado ao período de tempo anterior. Onde
nenhum período de tempo anterior estiver disponível, como a barra inicial em um
gráfico de histórico, nenhuma informação de tendência é mostrada.
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O exemplo a seguir mostra um gráfico de histórico que foca em oito meses de
dados de renda. Para cada mês, exceto fevereiro de 2013, o desempenho de renda
total é médio. Com o foco em fevereiro de 2013, é possível ver que o desempenho
é pobre e que a tendência está desclinando quando comparada a janeiro de 2013.

Dados de destino

Tolerância

Dados
reais

Dados detalhados
para o período

Barra de foco

Figura 14. Exemplo de um gráfico de histórico

Incluindo Marcadores de Desempenho
Quando você se conectar a um servidor do IBM Cognos TM1 a partir do IBM
Cognos Insight, é possível visualizar e usar marcadores de desempenho que você
cria no IBM Cognos TM1 Performance Modeler em sua área de trabalho.

Sobre Esta Tarefa
Os marcadores de desempenho que são criados no Cognos TM1 Performance
Modeler aparecem na área de janela de conteúdo do Cognos Insight em uma pasta
Marcadores de Desempenho, que possui o mesmo conteúdo que a pasta
Marcadores de Desempenho no Cognos TM1 Performance Modeler. É possível
usar esses marcadores de desempenho na área de trabalho da mesma maneira que
usaria outros cubos: arraste-os para a tela e manipule os dados exibidos.
Os objetos que aparecem no Cognos Insight dependem de como o marcador de
desempenho foi definido no Cognos TM1 Performance Modeler. Os diagramas a
seguir podem estar disponíveis:
v Diagrama de impacto
v Mapa de estratégia
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v Diagrama customizado
v Gráfico de histórico
Os widgets dos marcadores de desempenho na área de trabalho sincronizam-se
automaticamente entre si, portanto, se você alterar os dados em um widget, os
dados que aparecem nos outros widgets também serão alterados. Por exemplo, o
widget do cubo de métricas, que aparece como uma crosstab e um gráfico na área
de trabalho, exibe a renda por mês por métrica. Além disso, na área de trabalho
está um mapa de estratégia, que exibe os mesmos dados de uma maneira
diferente. Ao filtrar os dados que aparecem na crosstab e no gráfico para exibir os
dados somente para o mês de janeiro, o mapa de estratégia também é alterado
para exibir somente os dados do mês de janeiro.

Procedimento
1. A partir da área de janela de conteúdo, arraste um objeto da pasta Cubos ou da
pasta Pontuações para a área de trabalho.
Dica: Também é possível incluir objetos na área de trabalho clicando duas
vezes neles na área de janela de conteúdo.
2. Para filtrar os dados que aparecem em um objeto de marcador de desempenho,
clique em um elemento diferente na lista na área de visão geral do widget.
3. Para parar a sincronização dos dados de um widget com os demais widgets, na
, expanda a seção Sincronização e, em seguida,
área de janela de conteúdo
clique com o botão direito no widget para escolher opções de sincronização.
4. Para visualizar detalhes sobre parte de um widget de marcação de
desempenho, clique no ícone Aumentar o Zoom.
Nota: O ícone Aumentar zoom não está disponível para um gráfico de
histórico. Em vez disso, é possível aumentar zoom usando a barra de foco.

Importando Dados Externos em um Plano
Ao acessar o IBM Cognos Insight a partir do IBM Cognos TM1 no modo conectado
ou distribuído, é possível importar dados no plano a partir de um arquivo ASCII
em seu computador.
Inclua dados locais em um plano para criar um link local para um arquivo de
origem em seu computador. Esse link mapeia as colunas no arquivo local para as
dimensões no cubo com o qual você está trabalhando no Cognos Insight. Em
seguida, ao executar o link local, os dados do arquivo de origem aparecem na
crosstab na qual você está trabalhando no Cognos Insight.
Não é possível usar esse método para fazer mudanças na estrutura de um cubo do
Cognos Insight. Por exemplo, esse método é aplicado somente para atualizar os
dados em dimensões existentes, não para incluir ou remover dimensões.
Restrição: É possível importar dados em um plano somente quando o plano for
um aplicativo de tipo de responsabilidade ou um aplicativo de tipo de aprovação.

Procedimento
1. No menu Obter Dados, clique em Importar Dados da Célula.
2. Para criar um novo link local, na janela Obter Dados, clique em Novo.
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3. Insira um nome no link local que está criando. O nome do link deve
identificar o cubo com o qual você está vinculando.
4. Insira uma descrição para o link que está criando. A descrição do link deve
descrever o conteúdo do cubo com o qual você está vinculando.
5. Na lista Tipo de origem de dados, clique em ASCII. Os arquivos ASCII são
atualmente os únicos tipos de arquivos suportados.
6. Clique em Avançar.
7. Na lista Visualização de Destino, clique no cubo no qual deseja importar os
dados e clique em Avançar.
8. No campo Origem, clique no botão de reticências (...), navegue para o arquivo
que você deseja importar e abra-o.
9. Se necessário, modifique os detalhes sobre o arquivo de origem, incluindo
como os valores são delimitados e o qualificador de texto. A área de janela de
Visualização exibe os dados que você está importando.
10. Opcional: Altere o número da linha no campo Iniciar importação na linha.
11. Para identificar a linha que inclui cabeçalhos da coluna, digite o número da
linha no campo Renomear colunas usando linha.
12. Para especificar quais colunas devem ser mapeadas como dimensões, selecione
as colunas e clique em Dimensão. As linhas ou colunas que não são
mapeadas para uma dimensão existente no cubo serão importadas como
valores. Os nomes das colunas aparecem na lista Dimensões de origem. As
dimensões que já existem no cubo são listadas na lista Dimensões de Destino.
13. Clique em Avançar.
14. Mapeie as colunas no arquivo ASCII para as dimensões de destino no cubo do
Cognos Insight das maneiras da seguir:
v Para mapear manualmente as colunas para dimensões, clique na dimensão
na lista Dimensões de origem, clique na dimensão na lista Dimensões de
destino para a qual deseja mapear e, em seguida, clique em Mapear.
v Para mapear automaticamente as colunas para as dimensões usando os
nomes das dimensões, clique em Mapear Todos. As dimensões que não
possuem uma correspondência são deixadas nas listas de Dimensões de
origem ou Dimensões de destino. Ao clicar em dimensões na lista
Dimensões de origem mapeadas ou Dimensões de destino mapeadas, as
áreas de janela Visualizar Membros exibem os elementos dentro das
dimensões de origem e de destino.
v Para editar um mapeamento existente, execute as ações a seguir:
a. Clique em um item na lista Dimensões de origem mapeadas e, em
seguida, clique em Editar.
b. Para mapear manualmente as colunas para dimensões, clique em
Mapear manualmente, clique nas dimensões nas listas Itens de Origem
e Itens de Destino e, em seguida, clique em Incluir.
c. Para mapear colunas usando somente uma parte do cabeçalho da
coluna, clique em Subsequência e identifique os caracteres a serem
usados. Por exemplo, se o arquivo de origem incluir nomes completos
do mês, como Janeiro, e o cubo de destino incluir códigos do mês com
três letras, como Jan, será possível usar uma subsequência para
selecionar somente os três primeiros caracteres dos nomes dos meses nos
itens de origem.
15. Clique em Avançar.
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16. Para mapear uma dimensão de destino que não foi mapeada para uma
coluna, clique na dimensão de destino na lista Dimensões de destino não
mapeadas e mova as medidas da lista Disponível para a lista Incluído
usando as setas.
17. Clique em Concluir.
18. Clique no link criado na lista Links Locais e clique em Executar.
19. Para salvar um link local a ser enviado para outros usuários, na janela Obter
Dados, clique em Salvar como. Por exemplo, você importou dados de sua
folha de ponto no cubo, mas sabe que outros funcionários precisarão fazer o
mesmo com suas folhas de ponto, então, você salva o link local, para que
outros funcionários possam usar os mesmos mapeamentos com seus arquivos
locais.

Resultados
Se os dados de origem e de destino não se corresponderem, uma mensagem de
erro aparecerá informando onde os dados não se correspondem.
Se os dados se corresponderem, os dados importados aparecerão na crosstab em
azul. Agora é possível confirmar os dados ou desfazer a importação.

Visualizando Dados Relacionados
Se os links forem definidos no cubo, quando estiver trabalhando no IBM Cognos
Insight em modo conectado ou distribuído, é possível acessar detalhes adicionais
de outro cubo.
Os administradores do IBM Cognos TM1 criam links a partir de um cubo para
outro no IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Esses links identificam dados
relacionados em outro cubo. Em seguida, os usuários do Cognos Insight podem
visualizar os dados relacionados a partir de uma área de trabalho do Cognos
Insight.
Por exemplo, você está contribuindo com um plano no Cognos Insight, e a crosstab
exibe a linha Renda por Produto por Data. O Produto A tem renda muito baixa em
2012 T4, portanto, você solicita detalhes sobre a célula na intersecção do Produto A
e 2012 T4. O administrador vinculou o cubo em que está trabalhando a um cubo
com dados sobre treinamento. Ao solicitar detalhes sobre a célula na intersecção do
Produto A e 2012 Q4, aparece uma janela que inclui informações sobre o número
de dias de treinamento que cada representante levou em 2012. Você vê que todos
os representantes de vendas gastaram duas semanas em novembro de 2012
aprendendo o novo sistema de software de vendas. Isso explica a renda inferior
para esse trimestre.

Procedimento
Para visualizar dados relacionados no Cognos Insight, clique com o botão direito
em uma célula em uma crosstab, clique em Obter Detalhes e clique em um nome
de cubo para fazer drill. Os cubos que estão disponíveis são os cubos aos quais o
administrador do Cognos TM1 definiu links. Os dados relacionados aparecem em
uma nova janela.
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Trabalhando Offline a partir de um Sistema Cognos TM1
Quando estiver trabalhando no IBM Cognos Insight no modo distribuído,
desconecte-se de um sistema IBM Cognos TM1 para fazer mudanças em uma área
de trabalho no computador e, em seguida, confirmar as mudanças posteriormente.

Antes de Iniciar
O trabalho offline estará disponível somente ao iniciar o Cognos Insight no modo
distribuído a partir do portal IBM Cognos TM1 Applications.

Sobre Esta Tarefa
Quando souber que você não será capaz de confirmar suas mudanças no Cognos
TM1 Server, é possível assumir propriedade de uma área de trabalho e, em
seguida, configurar o Cognos Insight para trabalhar offline.
Por exemplo, se você planeja trabalhar em uma área sem conexão com a Internet, é
possível salvar uma cópia local e, em seguida, configurar o Cognos Insight para
trabalhar offline. Você pode trabalhar em sua cópia local enquanto está
desconectado do servidor. Em seguida, ao reconectar, é possível confirmar
quaisquer mudanças feitas em sua área de trabalho no Cognos TM1 Server.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Trabalhar Offline. Uma
marca de seleção aparece ao lado do item de menu Trabalhar Offline.
2. Quando você desejar reconectar ao servidor Cognos TM1, clique no ícone
Ações e, em seguida, clique em Trabalhar Offline. A marca de seleção ao lado
do item de menu Trabalhar Offline desaparece, indicando que você está
conectado.
3. Confirme suas mudanças clicando no ícone Confirmar
Seus dados são mesclados com os dados do servidor.

.

Excluindo Áreas de Trabalho como um Usuário do Cognos TM1
Se não precisar mais de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível
remover a área de trabalho e os dados do seu computador.

Procedimento
Se você salvou a área de trabalho no computador, exclua a área de trabalho ou o
arquivo CDD do computador. O arquivo CDD contém o modelo e os dados na
área de trabalho e o layout da área de trabalho.
Lembre-se: Os dados do usuário para as áreas de trabalho do Cognos Insight são
armazenadas separadamente das áreas de trabalho em si. Os dados do usuário
incluem arquivos de log, temas, arquivos PNG de espaços de trabalho recentes e os
cubos do Cognos TM1, que são criados ao criar ou alterar uma área de trabalho.
Não é possível excluir dados para uma área de trabalho única. É possível somente
excluir todos os dados do usuário de uma vez. Se desejar excluir estes dados do
usuário, como quando está desinstalando o Cognos Insight, exclua a pasta
.CognosInsight para seu ambiente:
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v Em um sistema operacional Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\user name\.CognosInsight
v Em um sistema operacional Microsoft Windows 7: C:\Users\user
name\.CognosInsight

182

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

Capítulo 10. Para Administradores do Cognos TM1
Os administradores dos servidores IBM Cognos TM1 podem implementar
aplicativos para permitir que os usuários trabalhem com dados nas áreas de
trabalho do IBM Cognos Insight.
Se o modelador tiver definido visualizações no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ou no IBM Cognos TM1 Architect e você publicar um aplicativo editável,
todas as visualizações do IBM Cognos TM1 Server serão incluídas como parte do
aplicativo.
Importante: A visualização padrão "Todos", que é criada no Cognos TM1
Performance Modeler, não está disponível Cognos Insight.
Se o aplicativo não for editável, é possível alterar somente o layout.
Para obter informações adicionais sobre aplicativos editáveis, consulte a
documentação do TM1 Performance Modeler. É possível acessar esta documentação
para seu produto e versão no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).

Conectando-se a um Sistema Cognos TM1
Os administradores do IBM Cognos TM1 podem se conectar-se a um sistema do
Cognos TM1 do IBM Cognos Insight, quando desejarem importar dimensões ou
cubos, publicar uma área de trabalho ou contribuir para um plano.

Antes de Iniciar
Somente os administradores do Cognos TM1 poderão conectar-se a um sistema do
Cognos TM1 do IBM Cognos Insight.

Sobre Esta Tarefa
Todas as visualizações e aplicativos que foram criados no Cognos TM1 Architect e
no IBM Cognos TM1 Performance Modeler aparecem.
Importante: A visualização padrão "Todos", que é criada no Cognos TM1
Architect, não está disponível noCognos Insight.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Conectar-se ao IBM
Cognos TM1.
2. Na URL do sistema IBM Cognos TM1, especifique a URL. A URL faz distinção
entre maiúsculas e minúsculas.
3. Insira suas credenciais para o sistema especificado.
4. Clique em Avançar.
5. Escolha um servidor e um aplicativo de planejamento e escolha se deseja
conectar as visualizações de contribuidor ou revisor do aplicativo.
6. Clique em Concluir.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Publicando Áreas de Trabalho no Cognos TM1
A publicação de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight copia os dados na
área de trabalho no servidor IBM Cognos TM1 e cria um aplicativo no portal do
IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de Iniciar
Somente administradores do Cognos TM1 podem publicar o conteúdo da área de
trabalho para o Cognos TM1. Se estiver publicando novamente uma área de
trabalho existente, conecte-se ao servidor do Cognos TM1, escolhendo o aplicativo
e a visualização que deseja atualizar. Se tentar atualizar uma área de trabalho
publicando-a novamente sem conectá-la primeiro, você criará um segundo
aplicativo usando o mesmo cubo e receberá uma mensagem de erro que indica que
a lógica de validação falhou.
É possível criar e salvar conexões com o IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1
em Minhas Preferências. Para obter mais informações, consulte “Preferências do
Cognos Insight” na página 15.

Sobre Esta Tarefa
Importante: Se você desejar publicar uma área de trabalho em um servidor
Cognos TM1 multicamada, consulte “Publicando Áreas de Trabalho em um
Servidor Cognos TM1 Multicamada” na página 186.
Quando você publica suas áreas de trabalho e cubos, outros usuários que têm
acesso ao servidor Cognos TM1 podem acessar suas áreas de trabalho pelo portal
do IBM Cognos TM1 Applications e trabalhar com elas no Cognos Insight. Os
dados subjacentes estão armazenados no Cognos TM1 Server e no Cognos Insight
são usados para se conectar ao servidor.
Restrição: Por padrão, o Cognos Insight não publica quando mais de 10 Cognos
TM1 Servers estiverem em execução ao mesmo tempo. Esta configuração evita que
os usuários sobrecarreguem os recursos do sistema.
A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho para publicação do Cognos Insight.
Ao publicar uma área de trabalho a partir do Cognos Insight no Cognos TM1, os
dados em sua área de trabalho serão copiados no servidor do Cognos TM1 e um
aplicativo é incluído no portal do IBM Cognos TM1 Applications.
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Figura 15. Publicando Áreas de Trabalho no Cognos TM1

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Publicar. Se você estiver
publicando uma nova área de trabalho, o Cognos Insight solicita que você salve
a área de trabalho antes de continuar.
CUIDADO:
Ao clicar em Publicar, quaisquer mudanças feitas em uma área de trabalho
existente são salvas.
2. Clique na opção Publicar.
3. No campo URL do Sistema IBM Cognos TM1, especifique o sistema Cognos
TM1 que deseja usar.
4. Insira suas credenciais para o sistema especificado. Se o servidor Cognos TM1
Application usar o Cognos Access Manager, será possível efetuar login como
Anônimo ou como outro usuário.
5. Especifique o nome do aplicativo Cognos que deseja criar.
Atenção: O nome do aplicativo deve ser exclusivo.
6. Opcional: Se desejar publicar um tipo de aplicativo de responsabilidade,
selecione a dimensão que controla acesso aos dados. Se deseja publicar um tipo
de aplicativo central, não selecione uma dimensão.
Um tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios. Ele não possui uma data de
encerramento definida, como previsões de rolagem ou processos de
planejamento contínuo. Não é possível bloquear este aplicativo.
Um tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários que
compartilham o planejamento central ou a análise.
Para obter informações adicionais sobre os tipos de aplicativo, consulte
Capítulo 10, “Para Administradores do Cognos TM1”, na página 183
7. Clique em Avançar para revisar suas opções.
8. Clique em Concluir quando estiver pronto para publicar a área de trabalho.
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Publicando Áreas de Trabalho em um Servidor Cognos TM1
Multicamada
As opções Publicar e Publicar e Distribuir no IBM Cognos Insight colocam dados
no mesmo computador que o do servidor IBM Cognos TM1 Applications. Se você
desejar que os dados do IBM Cognos TM1 sejam publicados em uma camada de
dados que seja independente do servidor Cognos TM1 Applications, use a opção
IBM Planning Service Archive ao publicar em uma área de trabalho.

Antes de Iniciar
Somente administradores do Cognos TM1 podem publicar o conteúdo da área de
trabalho para o Cognos TM1.

Sobre Esta Tarefa
Se o servidor Cognos TM1 não estiver no mesmo computador que o servidor
Cognos TM1 Applications, quando você usa as opções Publicar ou Publicar e
Distribuir, é possível receber a mensagem de erro a seguir:
Ocorreu uma exceção no servidor. Entre em contato com o administrador do sistema.
:java.lang.IllegalArgumentException: O arquivo: \bin64\tm1s.exe não existe.

Esse erro ocorre porque as opções Publicar e Publicar e Distribuir fazem
solicitações ao Cognos TM1 Application para iniciar um novo servidor Cognos
TM1, e essas solicitações só poderão ser preenchidas se o servidor Cognos TM1
estiver no mesmo computador que o servidor Cognos TM1 Applications.
Use as etapas a seguir quando você publicar ou publicar e distribuir uma área de
trabalho para um servidor Cognos TM1 multicamada pela primeira vez. Quando
você precisar fazer atualizações em sua área de trabalho, conecte ao servidor
Cognos TM1 e, em seguida, será possível publicar ou publicar e distribuir sem
repetir estas etapas.
É possível criar e salvar conexões com o IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1
em Minhas Preferências. Para obter mais informações, consulte “Preferências do
Cognos Insight” na página 15.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações

e clique em Publicar.

2. Na primeira página do assistente, clique em IBM Planning Service Archive
na parte inferior esquerda do assistente.
3. Especifique as informações solicitadas, incluindo o diretório de destino, o
nome do aplicativo e as informações de dimensão do controle e conclua as
etapas no assistente. O diretório de destino conterá dois arquivos ZIP que são
nomeados de acordo com o nome do aplicativo especificado:
application_name.zip e application_name.data.zip.
4. Mova o arquivo application_name.data.zip para o servidor Cognos TM1.
5. Mova o arquivo application_name.zip para o servidor Cognos TM1
Applications.
6. No servidor Cognos TM1, descompacte o application_name.data.zip usando
o utilitário tm1xfer. Consulte a documentação do TM1 Operations para obter
instruções sobre como usar o utilitário tm1xfer.
7. Inclua um subdiretório no diretório em que você descompactou o arquivo
application_name.data.zip e nomeie o subdiretório tunit.
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8. Localize e edite o arquivo tm1s.cfg para incluir as propriedades a seguir:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Especifique os valores para as propriedades que você acabou de incluir:
a. ServerName Insira o nome do aplicativo que é especificado durante a
publicação.
b. AdminHost Insira o nome do computador do administrador do servidor
Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Insira o número da porta do servidor
Cognos TM1. Quando você instala um servidor Cognos TM1, o número da
porta padrão é 12345. Os valores de porta válido estão entre 000 e 49151.
d. IntegratedSecurityMode Insira um número para o modo de segurança.
O modo de segurança poderá ser alterado posteriormente se você estiver
usando a segurança CAM. Em seguida, é possível especificar valores para
o ServerCAMURI e o ClientCAMURI. Os valores padrão a seguir são usados
para autenticação do CAM:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Inclua uma nova Instância de Servidor Cognos TM1 na Configuração do IBM
Cognos e, em seguida, inicie o novo serviço.

11.

12.
13.
14.
15.

Dica: Também é possível iniciar o servidor Cognos TM1 iniciando o tm1s.exe
ou tm1sd.exe da pasta Cognos_TM1_installation_location/bin.
Use o Cognos TM1 Architect para configurar a segurança no novo servidor. O
nome de usuário para o novo servidor Cognos TM1 é admin e a senha está em
branco. Você deve configurar uma senha assim que possível para proteger o
servidor.
Salve as mudanças de segurança.
No portal do Cognos TM1 Applications, acesse a página Configuração do
IBM Cognos TM1 Application e inclua o servidor Cognos TM1.
Clique em Importar Aplicativos para importar o aplicativo.
Na página Importar Aplicativo, especifique o servidor Cognos TM1 que foi
criado e navegue para o local do arquivo application_name.zip.
Dica: Se você estiver usando o Cognos TM1, versão 10.1, e receber um erro
quando importar o aplicativo, crie uma pasta webapps/pmpsvc/desktop se ela
não existir na instalação do servidor IBM Cognos TM1 Applications.

Resultados
Agora que você publicou a área de trabalho, conecte ao servidor Cognos TM1 do
Cognos Insight para fazer atualizações.
CUIDADO:
Se você repetir estas etapas para a mesma área de trabalho, crie um segundo
aplicativo no portal do Cognos TM1 Applications.
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Manutenção do aplicativo em um ambiente Cognos TM1
Após publicar um aplicativo do IBM Cognos Insight em um servidor do IBM
Cognos TM1, há diversas opções para mantê-lo.
Se o modelador definiu as visualizações no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ou no IBM Cognos TM1 Architect e publicar um aplicativo editável, todas
as visualizações no servidor do Cognos TM1 serão incluídas como parte do
aplicativo. Se o aplicativo não for editável, é possível alterar somente o layout.
Para obter informações adicionais sobre aplicativos editáveis, consulte a
documentação do TM1 Performance Modeler. É possível acessar esse documento no
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
É possível executar as ações a seguir para manter um aplicativo publicado:
v Planeje um processo que importe os dados. Para obter mais informações,
consulte os tópicos sobre tarefas de organização de processos na documentação
do TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web. É possível acessar esse
documento no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Conecte-se ao servidor Cognos TM1 para fazer as mudanças no servidor. Essas
alterações são imediatamente realizadas no servidor e não podem ser desfeitas.
Se tentar atualizar uma área de trabalho publicando-a novamente sem conectá-la
primeiro, você criará um segundo aplicativo usando o mesmo cubo e receberá
uma mensagem de erro que indica que a lógica de validação falhou.
v Inclua ou remova cubos, dimensões, medidas, níveis ou atributos. Essas
alterações são imediatamente realizadas no servidor e não podem ser desfeitas.
v Inclua ou remova dados. Essas alterações são imediatamente realizadas no
servidor e não podem ser desfeitas.
v Faça as alterações no layout da área de trabalho. Se você fizer as mudanças no
layout, deve republicar a área de trabalho porque as mudanças no layout não
são feitas imediatamente no servidor.

Design de uma experiência de contribuição em um ambiente Cognos
TM1
Depois que um aplicativo for criado em IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
será possível aprimorá-lo no IBM Cognos Insight para seus contribuidores e
revisores.
Revise os diferentes tipos de aplicativo e, em seguida, use os procedimentos para
projetar uma experiência de contribuição.

Tipos de Aplicativo
Ao projetar o aplicativo no Cognos TM1 Performance Modeler, o modelador
definirá o tipo de aplicativo.
Responsabilidade
O tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios, departamento ou empresa. As
mudanças podem ser feitas sem que precisem ser enviadas e aprovadas. O
tipo de aplicativo de responsabilidade é usado para rolar as previsões ou
processos de planejamento contínuo em que não exista data de
encerramento definida.
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Central
O tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários
que compartilham igualmente a tarefa de executar o planejamento central
ou a análise. Obter a propriedade é uma opção e não é impingido como
nos outros tipos de aplicativos. As mudanças não podem ser bloqueadas.
Aprovação
O tipo de aplicativo de aprovação é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de aprovação ou relatório de seus negócios,
departamento ou empresa. Depois que a mudança tiver sido submetida, o
aplicativo será bloqueado para qualquer nova mudança até que a pessoa
da aprovação tenha rejeitado a mudança.
Os aplicativos que são criados no Cognos Insight podem ser um tipo de aplicativo
de responsabilidade ou um tipo de aplicativo central. Não é possível criar um tipo
de aplicativo de aprovação em Cognos Insight, mas é possível usar o Cognos
Insight para aprimorar aquele que foi criado em Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedimento
1. Conecte-se a um aplicativo IBM Cognos TM1 e efetue logon como um
administrador.
2. Explique seu plano e detalhe as responsabilidades de cada indivíduo na
primeira guia para ajudá-los a contribuir com o plano.
O administrador pode ter fornecido mais informações sobre as visualizações
incluídas no plano no Cognos TM1 Performance Modeler. Para visualizar essas
informações, clique em Ajuda e, em seguida, clique em Visualizar Ajuda. Se o
administrador não incluiu o texto de ajuda em Cognos TM1 Performance
Modeler, a caixa de diálogo Ajuda de Visualização estará vazia. Se não estiver
conectado a um servidor Cognos TM1, a opção Visualizar Ajuda não está
disponível a partir do menu Ajuda.
3. Apresente suas provas como pontos de início para uma análise mais profunda.
Inclua seus requisitos para contribuidores explicarem exceções destacadas nos
dados.
4. Inclua guias adicionais que são necessárias para seu plano e inclua botões de
ações para guiar usuários por meio de diferentes guias ou para executar
processos.
5. Inclua texto, imagens e página da web que forneçam contexto adicional ao
plano ou análise.
Se seus usuários estiverem trabalhando em diversos idiomas, inclua widgets de
texto e páginas da web em cada idioma.
6. Para evitar que seus usuários movam os widgets e para ocultar a barra de
ferramentas deles, clique com o botão direito na tela e clique em Bloquear
Todos os Widgets.
7. Publique a área de trabalho.

Resultados
Para todos os tipos de aplicativo, seus usuários podem executar as ações a seguir:
v Analisar os dados classificando, trocando as linhas e colunas, suprimindo as
células vazias, redimensionando as células e trabalhando com gráficos.
v Executar os scripts dos botões de ação, se os forneceu com esses botões.
v Contribuir com a fatia do plano à qual concedeu acesso.
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v Usar pontos de exploração para analisar dados.
Para o tipo de aplicativo central, seus usuários também podem executar as ações a
seguir:
v Projetar a área de trabalho; é possível navegar, minimizar e maximizar os
widgets que o administrador preparou para você, a menos que o administrador
tenha bloqueado os widgets, mas não é possível incluir novo conteúdo sozinho
v Importar os dados.
v Reestruturar os dados.
Para os tipos de aplicativo de responsabilidade e aprovação, seus usuários não
poderão executar as ações a seguir:
v Projetar a área de trabalho; eles podem navegar, minimizar e maximizar os
widgets que você preparou para eles a menos que tenha bloqueado os widgets,
mas não será possível incluir novo conteúdo sozinho.
v Importar os dados, a menos que forneça um botão de ação para que isso seja
feito.
v Reestruturar os dados, a menos que forneça um botão de ação para que isso seja
feito.

Criando um archive do Cognos Planning Service em um ambiente
Cognos TM1
É possível criar um archive do diretório de dados e de layout do IBM Cognos
Insight quando desejar mover o servidor do IBM Cognos TM1.

Sobre Esta Tarefa
Os dois archives a seguir são criados ao criar um archive:
v Um arquivo do diretório de dados para o administrador do sistema transferir
para outro computador e para iniciar um processo do Cognos TM1 com relação
a ele
v Um arquivo de aplicativo que pode ser importado para o portal do Cognos TM1
Applications

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Publicar.
2. Clique em IBM Planning Service Archive.
3. No campo Diretório de Destino, especifique o local no qual o archive será
armazenado.
4. Especifique o nome do aplicativo que deseja criar.
5. Se desejar arquivar um tipo de aplicativo de responsabilidade, selecione a
dimensão que controlará o acesso aos dados. Se desejar arquivar um tipo de
aplicativo central, não selecione uma dimensão.
Um tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios. Ele não possui uma data de
encerramento definida, como previsões de rolagem ou processos de
planejamento contínuo. Não é possível bloquear este aplicativo.
Um tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários que
compartilham igualmente a tarefa de executar o planejamento central ou a
análise.
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Para obter informações adicionais sobre os tipos de aplicativo, consulte
Capítulo 10, “Para Administradores do Cognos TM1”, na página 183.
6. Clique em Avançar para revisar o que será arquivado.
7. Clique em Concluir quando estiver pronto para criar dois archives.

Excluindo Áreas de Trabalho como um Administrador do Cognos TM1
Se não precisar mais de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível
remover o aplicativo do IBM Cognos TM1.

Procedimento
Execute todas as ações a seguir que se aplicam:
v Se você salvou a área de trabalho no computador, exclua a área de trabalho ou o
arquivo CDD do computador. O arquivo CDD contém o modelo e os dados na
área de trabalho e o layout da área de trabalho.
v Se tiver publicado a área de trabalho no IBM Cognos TM1, exclua o aplicativo e
a instância de servidor do Cognos TM1.
Para obter mais informações, acesse a documentação do produto e a versão no
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Lembre-se: Os dados do usuário para as áreas de trabalho do Cognos Insight são
armazenadas separadamente das áreas de trabalho em si. Os dados do usuário
incluem arquivos de log, temas, arquivos PNG de espaços de trabalho recentes e os
cubos do Cognos TM1, que são criados ao criar ou alterar uma área de trabalho.
Não é possível excluir dados para uma área de trabalho única. É possível somente
excluir todos os dados do usuário de uma vez. Se desejar excluir estes dados do
usuário, como quando está desinstalando o Cognos Insight, exclua a pasta
.CognosInsight para seu ambiente:
v Em um sistema operacional Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\user name\.CognosInsight
v Em um sistema operacional Microsoft Windows 7: C:\Users\user
name\.CognosInsight

Criando um relatório de modelo
É possível criar um relatório que contém as propriedades de cada objeto contido
em um modelo. O relatório é salvo como uma planilha do Microsoft Excel.

Sobre Esta Tarefa
Se estiver conectado a um servidor IBM Cognos TM1 que inclui um ou mais
aplicativos implementados, o relatório também incluirá os objetos de cada
aplicativo.

Procedimento
1. Clique em Ações
e, em seguida, clique em Gerar relatório.
2. Digite o nome do relatório e, em seguida, clique em Salvar para criar o
relatório.
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Capítulo 11. Para Usuários do Cognos Express
É possível compartilhar as áreas de trabalho criadas no IBM Cognos Insight com
outras pessoas compartilhando-as no servidor IBM Cognos Express.

Planos nos servidores do Cognos Express
Quando o administrador do servidor do IBM Cognos Express distribui um plano
corporativo em uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, é possível revisar,
analisar e atualizar a parte do plano que foi designada a você.

Incluindo sua contribuição em um ambiente Cognos Express
É necessário contribuir com dados para sua parte de um plano do IBM Cognos
Insight, como a Divisão de Vendas, a Divisão de Marketing, a Divisão de
Desenvolvimento ou o Centro de Custo.

Sobre Esta Tarefa
Cada parte do plano é conhecida como um nó. No modo conectado ou distribuído,
é possível obter a propriedade de um nó a partir de qualquer nível.

Procedimento
1. Abra o IBM Cognos Insight pelo portal do IBM Cognos TM1 Applications no
modo conectado ou distribuído.
2. Clique no ícone Obter Propriedade
3. Explore e analise os dados.
4. Insira ou selecione dados.

.

O administrador pode ter definido uma lista de valores para você selecionar.
O administrador pode ter fornecido mais informações sobre as visualizações
incluídas no plano no IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Para visualizar
essas informações, clique em Ajuda e, em seguida, clique em Visualizar Ajuda.
Se o administrador não incluiu o texto de ajuda em Cognos TM1 Performance
Modeler, a caixa de diálogo Ajuda de Visualização estará vazia. Se não estiver
conectado a um servidor Cognos TM1, a opção Visualizar Ajuda não está
disponível no menu Ajuda.

Confirmando ou reconfigurando os dados em um ambiente
Cognos Express
Para compartilhar sua contribuição com outros enquanto continua a fazer
mudanças no IBM Cognos Insight, confirme sua contribuição. A confirmação
permite pegar suas mudanças pessoais que estão destacadas em azul e torná-las
parte dos dados base. Seus colegas que possuem acesso ao plano podem visualizar
sua contribuição. Se você deseja reverter suas alterações para os últimos dados
confirmados, reconfigure todos os dados.

Procedimento
1. Para compartilhar sua contribuição com outros enquanto continua a fazer
mudanças, clique no ícone Confirmar
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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O ícone Confirmar é ativado somente se você tiver alterado ou inserido dados.
2. Para reverter para os últimos dados confirmados, clique no ícone Ações de
Widget

e, em seguida, clique em Reconfigurar Todos os Dados.

Enviando sua contribuição em um ambiente Cognos Express
Quando o administrador do IBM Cognos Express tiver implementado um
aplicativo de aprovação, você insere os dados no IBM Cognos Insight e, em
seguida, envia sua contribuição como final. O envio bloqueia os dados.

Procedimento
Clique no ícone Enviar
.
O ícone Submeter é ativado somente se todas as alterações tiverem sido
confirmadas.

Resultados
O revisor agora pode assumir propriedade de sua contribuição e revisá-la.

Rejeitando um envio em um ambiente Cognos Express
Uma envio está pronto para ser revisado. Como um revisor, é possível visualizar as
mudanças confirmadas mais recentes no IBM Cognos Insight. Se não aprovar um
determinado dado, é possível rejeitar o envio. Isso significa que outro usuário pode
assumir propriedade do envio e fazer as correções necessárias.

Procedimento
1. Abra o envio para revisão.
2. Explore e analise os dados que foram enviados.
3. Se você não aprovar as mudanças enviadas, clique no ícone Rejeitar

.

Trabalhando offline de um sistema Cognos Express
Quando estiver trabalhando no IBM Cognos Insight no modo distribuído,
desconecte-se de um sistema IBM Cognos Express para fazer as mudanças em uma
área de trabalho no computador e, em seguida, confirmar as mudanças.

Antes de Iniciar
O trabalho offline estará disponível somente ao iniciar o Cognos Insight no modo
distribuído a partir do portal IBM Cognos TM1 Applications.

Sobre Esta Tarefa
Quando souber que não poderá confirmar suas mudanças no servidor Cognos
Express, será possível tomar a propriedade de uma área de trabalho e, em seguida,
configurar o Cognos Insight para funcionar offline.
Por exemplo, se você planeja trabalhar em uma área sem conexão com a Internet, é
possível salvar uma cópia local e, em seguida, configurar o Cognos Insight para
trabalhar offline. Você pode trabalhar em sua cópia local enquanto está
desconectado do servidor. Em seguida, ao se reconectar, será possível confirmar as
mudanças que você fez na área de trabalho para o servidor Cognos Express .
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Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Trabalhar Offline. Uma
marca de seleção aparece ao lado do item de menu Trabalhar Offline.
2. Quando você desejar reconectar ao servidor Cognos Express, clique no ícone
Ações e, em seguida, clique em Trabalhar Offline. A marca de seleção ao lado
do item de menu Trabalhar Offline desaparece, indicando que você está
conectado.
3. Confirme suas mudanças clicando no ícone Confirmar
Seus dados são mesclados com os dados do servidor.

.

Excluindo Áreas de Trabalho como um Usuário do Cognos Express
Se não precisar mais de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, é possível
remover a área de trabalho do IBM Cognos Express.

Procedimento
Execute todas as ações a seguir que se aplicam: Se você salvou a área de trabalho
no computador, exclua a área de trabalho ou o arquivo CDD do computador. O
arquivo CDD contém o modelo e os dados na área de trabalho e o layout da área
de trabalho.
Lembre-se: Os dados do usuário para as áreas de trabalho do Cognos Insight são
armazenadas separadamente das áreas de trabalho em si. Os dados do usuário
incluem arquivos de log, temas, arquivos PNG de espaços de trabalho recentes e os
cubos do Cognos TM1, que são criados ao criar ou alterar uma área de trabalho.
Não é possível excluir dados para uma área de trabalho única. É possível somente
excluir todos os dados do usuário de uma vez. Se desejar excluir estes dados do
usuário, como quando está desinstalando o Cognos Insight, exclua a pasta
.CognosInsight para seu ambiente:
v Em um sistema operacional Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\user name\.CognosInsight
v Em um sistema operacional Microsoft Windows 7: C:\Users\user
name\.CognosInsight
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Capítulo 12. Para Administradores do Cognos Express
Os administradores do IBM Cognos Express podem publicar e distribuir áreas de
trabalho que foram criadas no IBM Cognos Insight para o servidor Cognos Express
para que os usuários do Cognos Express acessem.

Conectando-se a um Sistema Cognos Express
Os administradores do IBM Cognos Express poderão conectar-se a um sistema do
Cognos Express do IBM Cognos Insight, quando desejarem importar dimensões ou
cubos, publicar uma área de trabalho ou contribuir para um plano.

Antes de Iniciar
Somente os administradores do Cognos Express poderão conectar-se a um sistema
do Cognos Express do IBM Cognos Insight.

Sobre Esta Tarefa
Todas as visualizações e aplicativos que foram criados no IBM Cognos TM1
Architect e IBM Cognos TM1 Performance Modeler aparecem.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
Cognos TM1.

e, em seguida, clique em Conectar-se ao IBM

2. Na URL do sistema IBM Cognos TM1, especifique a URL para o servidor
Cognos Express. A URL faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
3. Insira suas credenciais para o sistema especificado.
4. Clique em Avançar.
5. Escolha um servidor e um aplicativo de planejamento e escolha se deseja
conectar as visualizações de contribuidor ou revisor do aplicativo.
6. Clique em Concluir.

Publicando Áreas de Trabalho no Cognos Express
A publicação de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight copia os dados em
sua área de trabalho no servidor Cognos Express e cria um aplicativo no portal do
IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de Iniciar
Somente os administradores do Cognos Express podem publicar o conteúdo da
área de trabalho no Cognos Express.
É possível criar e salvar conexões com o IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1
em Minhas Preferências. Para obter mais informações, consulte “Preferências do
Cognos Insight” na página 15.
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Sobre Esta Tarefa
Ao publicar as áreas de trabalho e cubos, outros usuários que possuem acesso ao
servidor Cognos Express poderão acessar as áreas de trabalho do portal do IBM
Cognos TM1 Applications e trabalhar com elas no Cognos Insight. Os dados
subjacentes são armazenados no servidor Cognos Express, e o Cognos Insight é
usado para se conectar ao servidor.
Restrição: Por padrão, o Cognos Insight não publica quando mais de 10 Cognos
TM1 Servers estiverem em execução ao mesmo tempo. Esta configuração evita que
os usuários sobrecarreguem os recursos do sistema.
A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho para publicação do Cognos Insight.
Ao publicar uma área de trabalho a partir do Cognos Insight no Cognos Express,
os dados em sua área de trabalho serão copiados no servidor Cognos Express e um
aplicativo será incluído no portal do IBM Cognos TM1 Applications.
modelo
Cognos TM1
Performance
Modeler
área de
trabalho

Cognos Express Server

Cognos
Insight

aplicativo

Cognos TM1
Applications
portal

Figura 16. Publicando Áreas de Trabalho no Cognos Express

Procedimento
e, em seguida, clique em Publicar. Se você estiver
1. Clique no ícone Ações
publicando uma nova área de trabalho, o Cognos Insight solicita que você salve
a área de trabalho antes de continuar.
CUIDADO:
Ao clicar em Publicar, quaisquer mudanças feitas em uma área de trabalho
existente são salvas.
2. Clique na opção Publicar.
3. No campo URL do sistema IBM Cognos TM1, especifique o sistema Cognos
Express que deseja usar.
4. Insira suas credenciais para o sistema especificado. Se o servidor Cognos TM1
Application usar o Cognos Access Manager, será possível efetuar login como
Anônimo ou como outro usuário.
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5. Especifique o nome do aplicativo Cognos que deseja criar.
Atenção: O nome do aplicativo deve ser exclusivo.
6. Opcional: Se desejar publicar um tipo de aplicativo de responsabilidade,
selecione a dimensão que controla acesso aos dados. Se deseja publicar um tipo
de aplicativo central, não selecione uma dimensão.
Um tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios. Ele não possui uma data de
encerramento definida, como previsões de rolagem ou processos de
planejamento contínuo. Não é possível bloquear este aplicativo.
Um tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários que
compartilham o planejamento central ou a análise.
Para obter informações adicionais sobre os tipos de aplicativo, consulte
Capítulo 12, “Para Administradores do Cognos Express”, na página 197
7. Clique em Avançar para revisar suas opções.
8. Para publicar o espaço de trabalho, clique em Concluir.

Publicando e Distribuindo Áreas de Trabalho no Cognos Express
A publicação e a distribuição de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight
copia os dados em seu espaço de trabalho para o IBM Cognos Express e cria um
aplicativo no portal do IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de Iniciar
Para publicar e distribuir uma área de trabalho, você deve possuir direitos de
administrador no servidor Cognos Express.
É possível criar e salvar conexões com o IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1
em Minhas Preferências. Para obter mais informações, consulte “Preferências do
Cognos Insight” na página 15.

Sobre Esta Tarefa
Ao publicar e distribuir uma área de trabalho, os usuários no servidor Cognos
Express poderão acessar os dados como um aplicativo no portal do Cognos TM1
Applications, e os usuários no servidor Cognos Express poderão abrir áreas de
trabalho no IBM Cognos Workspace ou no IBM Cognos Workspace Advanced e
relatórios no IBM Cognos Report Studio.
A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho para publicação e distribuição do
Cognos Insight. Ao publicar e distribuir uma área de trabalho do Cognos Insight
para o Cognos Express, os dados em sua área de trabalho são copiados no servidor
Cognos Express, um aplicativo é incluído no portal do IBM Cognos TM1
Applications.
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Figura 17. Publicando e Distribuindo Áreas de Trabalho no Cognos Express

Toda vez que você publicar e distribuir uma área de trabalho, o Cognos Insight
cria um serviço do Cognos TM1 Server. Cada novo serviço do Cognos TM1 Server
afeta o desempenho do Cognos TM1 Server. É possível evitar esse problema de
desempenho trabalhando no modo conectado, o que significa que está conectado
ao Cognos TM1 Server, portanto, é possível confirmar suas mudanças no servidor
sem republicá-las. Para obter informações sobre como trabalhar no modo
conectado, consulte “Planos nos servidores do Cognos Express” na página 193.
Por padrão, o Cognos Insight não publica se mais de 10 Cognos TM1 Servers estão
em execução ao mesmo tempo. Esta configuração evita que os usuários
sobrecarreguem os recursos do sistema.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Publicar.
CUIDADO:
Ao clicar em Publicar, quaisquer mudanças feitas em uma área de trabalho
existente são salvas.
2. Clique na opção Publicar & Distribuir.
3. No campo URL do sistema IBM Cognos TM1, especifique o sistema Cognos
Express que deseja usar.
4. Insira suas credenciais para o sistema especificado.
Se o serviço de planejamento Cognos TM1 usa o Cognos Access Manager, é
possível efetuar login como Anônimo ou como um outro usuário.
5. Especifique o nome do aplicativo Cognos que deseja criar.
Atenção: O nome do aplicativo deve ser exclusivo.
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6. Se desejar publicar um tipo de aplicativo de responsabilidade, selecione a
dimensão que controla acesso aos dados. Se deseja publicar um tipo de
aplicativo central, não selecione uma dimensão.
Um tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios. Ele não possui uma data de
encerramento definida, como previsões de rolagem ou processos de
planejamento contínuo. Não é possível bloquear este aplicativo.
Um tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários que
compartilham o planejamento central ou a análise.
Para obter informações adicionais sobre os tipos de aplicativo, consulte
Capítulo 12, “Para Administradores do Cognos Express”, na página 197.
7. Clique em Avançar.
8. No campo URL do sistema do IBM Cognos, especifique o servidor Cognos
Express que deseja usar.
9. Efetue login como Anônimo ou como outro usuário.
10. Clique em Avançar para revisar suas opções:
v É possível alterar os nomes dos relatórios.
v É possível alterar o nome ou o local do pacote que contém os relatórios.
CUIDADO:
Se escolher um nome de pacote que exista no servidor, o pacote original é
sobrescrito.
11. Para publicar o espaço de trabalho, clique em Concluir.

Manutenção do aplicativo em um ambiente Cognos Express
Após publicar um aplicativo do IBM Cognos Insight em um servidor IBM Cognos
Express, você terá várias opções para mantê-lo.
Se o modelador tiver definido visualizações no IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ou no IBM Cognos TM1 Architect e você publicar um aplicativo editável,
todas as visualizações do Cognos Express serão incluídas como parte do aplicativo.
Se o aplicativo não for editável, é possível alterar somente o layout.
Para obter informações adicionais sobre aplicativos editáveis, consulte a
documentação do TM1 Performance Modeler. É possível acessar esse documento no
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
É possível executar as ações a seguir para manter um aplicativo publicado:
v Planeje um processo que importe os dados. Para obter mais informações,
consulte os tópicos sobre tarefas de organização de processos na documentação
do TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web. É possível acessar esse
documento no IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Conecte-se ao servidor Cognos Express para fazer mudanças no servidor. Essas
alterações são imediatamente realizadas no servidor e não podem ser desfeitas.
Se tentar atualizar uma área de trabalho publicando-a novamente sem conectá-la
primeiro, você criará um segundo aplicativo usando o mesmo cubo e receberá
uma mensagem de erro que indica que a lógica de validação falhou.
v Inclua ou remova cubos, dimensões, medidas, níveis ou atributos. Essas
alterações são imediatamente realizadas no servidor e não podem ser desfeitas.
v Inclua ou remova dados. Essas alterações são imediatamente realizadas no
servidor e não podem ser desfeitas.
Capítulo 12. Para Administradores do Cognos Express
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v Faça as alterações no layout da área de trabalho. Se você fizer as mudanças no
layout, deve republicar a área de trabalho porque as mudanças no layout não
são feitas imediatamente no servidor.

Design de uma experiência de contribuição em um ambiente Cognos
Express
Depois que um aplicativo for criado em IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
será possível aprimorá-lo no IBM Cognos Insight para seus contribuidores e
revisores.
Revise os diferentes tipos de aplicativo e, em seguida, use os procedimentos para
projetar uma experiência de contribuição.

Tipos de Aplicativo
Ao projetar o aplicativo no Cognos TM1 Performance Modeler, o modelador
definirá o tipo de aplicativo.
Responsabilidade
O tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios, departamento ou empresa. As
mudanças podem ser feitas sem que precisem ser enviadas e aprovadas. O
tipo de aplicativo de responsabilidade é usado para rolar as previsões ou
processos de planejamento contínuo em que não exista data de
encerramento definida.
Central
O tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários
que compartilham igualmente a tarefa de executar o planejamento central
ou a análise. Obter a propriedade é uma opção, não é obrigatório como nos
outros tipos de aplicativos. As mudanças não podem ser bloqueadas.
Aprovação
O tipo de aplicativo de aprovação é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de aprovação ou relatório de seus negócios,
departamento ou empresa. Depois que a mudança tiver sido submetida, o
aplicativo será bloqueado para qualquer nova mudança até que a pessoa
da aprovação tenha rejeitado a mudança.
Os aplicativos que são criados no Cognos Insight podem ser um tipo de aplicativo
de responsabilidade ou um tipo de aplicativo central. Não é possível criar um tipo
de aplicativo de aprovação em Cognos Insight, mas é possível usar o Cognos
Insight para aprimorar aquele que foi criado em Cognos TM1 Performance
Modeler.

Procedimento
1. Conecte-se a um aplicativo IBM Cognos TM1 e efetue logon como um
administrador.
2. Explique seu plano e detalhe as responsabilidades de cada indivíduo na
primeira guia para ajudá-los a contribuir com o plano.
O administrador pode ter fornecido mais informações sobre as visualizações
incluídas no plano no Cognos TM1 Performance Modeler. Para visualizar essas
informações, clique em Ajuda e, em seguida, clique em Visualizar Ajuda. Se o
administrador não incluiu o texto de ajuda em Cognos TM1 Performance
Modeler, a caixa de diálogo Ajuda de Visualização estará vazia. Se você não
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estiver conectado a um servidor do IBM Cognos Express, a opção Visualizar
Ajuda não está disponível no menu Ajuda .
3. Apresente suas provas como pontos de início para uma análise mais profunda.
Inclua seus requisitos para contribuidores explicarem exceções destacadas nos
dados.
4. Inclua guias adicionais que são necessárias para seu plano e inclua botões de
ações para guiar usuários por meio de diferentes guias ou para executar
processos.
5. Inclua texto, imagens e página da web que forneçam contexto adicional ao
plano ou análise.
Se seus usuários estiverem trabalhando em diversos idiomas, inclua widgets de
texto e páginas da web em cada idioma.
6. Para evitar que seus usuários movam os widgets e para ocultar a barra de
ferramentas deles, clique com o botão direito na tela e clique em Bloquear
Todos os Widgets.
7. Publique a área de trabalho.

Resultados
Para todos os tipos de aplicativo, seus usuários podem executar as ações a seguir:
v Analisar os dados classificando, trocando as linhas e colunas, suprimindo as
células vazias, redimensionando as células e trabalhando com gráficos.
v Executar os scripts dos botões de ação, se os forneceu com esses botões.
v Contribuir com a fatia do plano à qual concedeu acesso.
v Usar pontos de exploração para analisar dados.
Para o tipo de aplicativo central, seus usuários também podem executar as ações a
seguir:
v Projetar a área de trabalho; é possível navegar, minimizar e maximizar os
widgets que o administrador preparou para você, a menos que o administrador
tenha bloqueado os widgets, mas não é possível incluir novo conteúdo sozinho
v Importar os dados.
v Reestruturar os dados.
Para os tipos de aplicativo de responsabilidade e aprovação, seus usuários não
poderão executar as ações a seguir:
v Projetar a área de trabalho; eles podem navegar, minimizar e maximizar os
widgets que você preparou para eles a menos que tenha bloqueado os widgets,
mas não será possível incluir novo conteúdo sozinho.
v Importar os dados, a menos que forneça um botão de ação para que isso seja
feito.
v Reestruturar os dados, a menos que forneça um botão de ação para que isso seja
feito.

Criando um archive do Cognos Planning Service em um ambiente
Cognos Express
É possível criar um archive do diretório de dados e layout do IBM Cognos Insight
quando desejar mover o servidor do IBM Cognos Express.
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Sobre Esta Tarefa
Os dois archives a seguir são criados ao criar um archive:
v Um arquivo do diretório de dados para o administrador do sistema transferir
para outro computador e para iniciar um processo do Cognos TM1 com relação
a ele
v Um arquivo de aplicativo que pode ser importado para o portal do Cognos TM1
Applications

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
2.
3.
4.
5.

e, em seguida, clique em Publicar.
Clique em IBM Planning Service Archive.
No campo Diretório de Destino, especifique o local no qual o archive será
armazenado.
Especifique o nome do aplicativo que deseja criar.
Se desejar arquivar um tipo de aplicativo de responsabilidade, selecione a
dimensão que controlará o acesso aos dados. Se desejar arquivar um tipo de
aplicativo central, não selecione uma dimensão.

Um tipo de aplicativo de responsabilidade é baseado em uma estrutura de
relatório, como a estrutura de seus negócios. Ele não possui uma data de
encerramento definida, como previsões de rolagem ou processos de
planejamento contínuo. Não é possível bloquear este aplicativo.
Um tipo de aplicativo central é usado por um pequeno grupo de usuários que
compartilham igualmente a tarefa de executar o planejamento central ou a
análise.
Para obter informações adicionais sobre os tipos de aplicativo, consulte
Capítulo 12, “Para Administradores do Cognos Express”, na página 197.
6. Clique em Avançar para revisar o que será arquivado.
7. Para criar os dois arquivos archive, clique em Concluir.

Excluindo Áreas de Trabalho como um Administrador do Cognos
Express
Se não precisar mais de uma área de trabalho do IBM Cognos Insight, será possível
remover a área de trabalho, aplicativo, servidor, origem de dados, pacote e
relatório do servidor do IBM Cognos Express.

Procedimento
Execute todas as ações a seguir que se aplicam:
v Se você salvou a área de trabalho no computador, exclua a área de trabalho ou o
arquivo CDD do computador. O arquivo CDD contém o modelo e os dados na
área de trabalho e o layout da área de trabalho.
v Se você publicou e distribuiu a área de trabalho, exclua o aplicativo do portal do
Cognos TM1 Applications e exclua a instância do servidor do Cognos Express
Para obter mais informações, acesse a documentação do produto e a versão no
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Lembre-se: Os dados do usuário para as áreas de trabalho do Cognos Insight são
armazenadas separadamente das áreas de trabalho em si. Os dados do usuário
incluem arquivos de log, temas, arquivos PNG de espaços de trabalho recentes e os
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cubos do Cognos TM1, que são criados ao criar ou alterar uma área de trabalho.
Não é possível excluir dados para uma área de trabalho única. É possível somente
excluir todos os dados do usuário de uma vez. Se desejar excluir estes dados do
usuário, como quando está desinstalando o Cognos Insight, exclua a pasta
.CognosInsight para seu ambiente:
v Em um sistema operacional Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\user name\.CognosInsight
v Em um sistema operacional Microsoft Windows 7: C:\Users\user
name\.CognosInsight
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Apêndice A. Recursos de Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade do IBM Cognos Insight ajudam os usuários que têm
deficiência física, como mobilidade restrita ou visão limitada, a usarem produtos
de tecnologia de informação.
Para obter os melhores resultados, use o ambiente a seguir para aproveitar-se da
acessibilidade no IBM Cognos Insight:
v Sistema operacional Microsoft Windows 7 ou mais recente
v Navegador da web Internet Explorer 9 ou mais recente
v Leitor de tela JAWS 14 ou posterior

Atalhos de Teclado
O IBM Cognos Insight inclui atalhos de teclado para ajudá-lo a navegar no Cognos
Insight e executar tarefas usando somente um teclado.
Você também pode querer ativar o alto contraste em seu sistema operacional para
que as linhas de diagramas e gráficos no aplicativo fiquem mais visíveis.
Os atalhos de teclado a seguir são baseados em teclados padrão dos EUA.
v
v
v
v
v

“Dados de Importação”
“Geral” na página 208
“Guias” na página 210
“Tela” na página 210
“Barra de aplicativos” na página 211

v
v

“Área de janela de conteúdo” na página 212
“Widgets de Crosstab e de Gráfico” na página 213

v
v
v
v
v

“Widgets de pontuação” na página 216
“Pontos de Exploração” na página 217
“Widgets do Botão de Ação” na página 217
“Widgets de texto” na página 217
“Editor de Dimensão” na página 218

v

“Gerador de Consultas” na página 218

Dados de Importação
Tabela 18. Atalhos de Teclado para o Assistente de Importação
Aplica-se a

Ação

Etapa de
Mapear um elemento para uma
Mapeamento dimensão.
de Dados

Teclas de atalho
O mapeamento de um elemento para
uma dimensão tem diversas etapas:
1. Pressione Tab para selecionar
Dimensão.
2. Pressione a seta à direita para
selecionar Nível e, em seguida,
pressione rapidamente a seta à
esquerda para selecionar
Dimensão.
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Tabela 18. Atalhos de Teclado para o Assistente de Importação (continuação)
Aplica-se a

Ação

Etapa de
Mapear um elemento para um nível.
Mapeamento
de Dados

Teclas de atalho
O mapeamento de um elemento para
um nível tem diversas etapas:
1. Pressione Tab para selecionar
Dimensão.
2. Pressione a seta à direita para
selecionar Nível.

Etapa de
Mapear um elemento para uma
Mapeamento medida.
de Dados

O mapeamento de um elemento para
uma medida tem diversas etapas:

Etapa de
Mapear um elemento para um
Mapeamento atributo.
de Dados

O mapeamento de um elemento para
um atributo tem diversas etapas:

1. Pressione Tab para selecionar
Dimensão e, em seguida,
pressione rapidamente a seta à
direita para selecionar Medida.

1. Pressione Tab para atingir o
campo Nome do Atributo.
2. Pressione Shift+Tab para
selecionar Atributo.
3. Pressione a seta à esquerda para
selecionar Medida e, em seguida,
pressione rapidamente a seta à
direita para selecionar Atributo.

Geral
Tabela 19. Atalhos gerais do teclado
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Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Geral

Executar o comando para um botão
de comando ativo.

Inserir

Geral

Avançar para o próximo item na
ordem de índice de tabulação. Voltar
ao primeiro índice de tabulação
quando atingir o final.

Tab

Geral

Retroceder ao item anterior na ordem Shift+Tab
de índice de tabulação. Voltar ao
Se Shift+Tab não funcionar, pressione
último índice de tabulação quando
Tab para ir adiante até atingir o item
atingir o início.
que deseja.

Caixas de
seleção

Selecionar ou limpar a caixa de
seleção.

Barra de espaço

Botões de
opções

Vá para o próximo botão de opção e
assinale-o.

Seta para a direita e, em seguida, seta
para baixo

Botões de
opções

Retorne ao botão de opção anterior e
assinale-o.

Seta para cima e, em seguida, seta
para a esquerda

Barra de espaço

Controles de Avançar para o próximo nó da
árvore
árvore.

Seta para baixo

Controles de Retroceder ao nó anterior na árvore.
árvore

Seta para cima
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Tabela 19. Atalhos gerais do teclado (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Controles de Expandir o nó da árvore atual.
árvore

Seta para a Direita

Controles de Reduzir o nó da árvore atual.
árvore

Seta para a esquerda

Controles de Vá para o primeiro nó em um
árvore
controle de árvore.

Início

Controles de Vá para o último nó em um controle
árvore
de árvore.

Fim

Menus

Navegar para baixo em um menu e
selecionar um item de menu.

Seta para baixo e, em seguida, Enter

Menus

Navegar para cima em um menu e
selecionar um item de menu.

Seta para cima e, em seguida, Enter

Menus

Abrir um menu.

Shift+F10

Menus

Fechar um menu aberto.

Esc

Rolagem

Percorra a página para baixo.

Seta para baixo
Pág. Abaixo

Rolagem

Percorra a página para cima.

Seta para cima ou Page Up

Barra de
aplicativos

Colocar o foco na barra de
aplicativos.

F6

Barra de
aplicativos

Navegar até itens na barra de
aplicativos.

Tab ou Shift-Tab

Barra de
aplicativos

Abrir o menu do item da barra do
aplicativo.

Barra de espaço

Barra de
aplicativos

Fechar o menu do item da barra do
aplicativo.

Esc

Área de
janela de
conteúdo

Abrir e fechar a área de janela de
conteúdo.

Ctrl+F4

Área de
janela
Explorar

Abrir e fechar a área de janela
Explorar.

Ctrl+F3

Menu

Exibir o menu de uma janela.

Alt+Barra de espaço

Janela de
Aplicativo

Mover a janela de aplicativo.

A movimentação de uma janela de
aplicativo tem diversas etapas:
1. Para abrir o menu da janela,
pressione Alt+Barra de Espaço.
2. Selecione Mover e pressione
Enter.
3. Para mover a janela, use as setas
e Ctrl+setas.
4. Para parar de mover a janela,
pressione Enter.
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Tabela 19. Atalhos gerais do teclado (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Janela de
Aplicativo

Redimensionar a janela de aplicativo. O redimensionamento de uma janela
de aplicativo tem diversas etapas:
1. Para abrir o menu da janela,
pressione Alt+Barra de Espaço.
2. Selecione Tamanho e pressione
Enter.
3. Para redimensionar a janela, use
as setas e Ctrl+setas.
4. Para parar o redimensionamento
da janela, pressione Enter.

Guias
A tabela a seguir identifica os atalhos de teclado que estão disponíveis quando o
foco está nas guias.
Tabela 20. Atalhos de Teclado para Guias
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Navegar

Avançar para a próxima guia.

Ctrl+Shift+seta para a direita

Navegar

Retroceder para as guias anteriores.

Ctrl+Shift+seta para a esquerda

Navegar

Navegar para a guia da esquerda ou
para a guia da direita.

Setas para a Esquerda e para a
Direita

Reposicionar Mover a guia atual uma guia para a
direita.

Shift+Page up

Reposicionar Mover a guia atual uma guia para a
esquerda.

Shift+Page down

Renomear

F2

Renomear a guia atual.

Tela
A tabela a seguir identifica os atalhos de teclado que estão disponíveis quando o
foco está na tela.
Tabela 21. Atalhos de Teclado para a Tela
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Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Navegação
do widget

Avançar para o próximo widget no
mesmo nível e dentro da tela, de
acordo com a ordem do índice de
tabulação.

Seta para a Direita

Navegação
do widget

Retroceder ao widget anterior no
mesmo nível e dentro da tela, de
acordo com a ordem do índice de
tabulação.

Seta para a esquerda

Navegação
do widget

Ir para o nível filho do widget atual
(conteúdo do widget).

Tab

Barra de
ferramentas
de contexto
do widget

Mover o foco para a barra de
ferramentas on demand para o
widget selecionado.

F10
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Tabela 21. Atalhos de Teclado para a Tela (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Modo de
widget

Mostrar os itens de menu do widget.

Shift+F10

Modo de
widget

Mover o widget selecionado.

A movimentação de um widget tem
diversas etapas:
1. Para abrir o menu do widget,
pressione Alt+Barra de Espaço.
2. Selecione Mover e pressione
Enter.
3. Para mover o widget, use as setas
e Ctrl+setas.
4. Para parar de mover o widget,
pressione Enter.
Dica: Para mover um widget sem
alinhá-lo automaticamente com
outros widgets:
1. Clique no ícone Ações de Widget
e clique em Mover.
2. Use as teclas de seta no teclado
para mover o widget.
3. Para configurar a posição do
widget, pressione Ctrl+Enter.

Modo de
widget

Redimensionar o widget selecionado. O redimensionamento de um widget
tem diversas etapas:
1. Para abrir o menu do widget,
pressione Alt+Barra de Espaço.
2. Selecione Tamanho e pressione
Enter.
3. Para redimensionar o widget, use
as setas e Ctrl+setas.
4. Para parar o redimensionamento
do widget, pressione Enter.

Modo de
widget

Sair do Modo Mover ou
Redimensionar.

Esc

Barra de aplicativos
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando o foco
está na barra de aplicativos.
Tabela 22. Atalhos de Teclado para a Barra de Aplicativos
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Barra de
aplicativos

Crie um espaço de trabalho.

Ctrl+N

Barra de
aplicativos

Abra uma área de trabalho.

Ctrl+O

Barra de
aplicativos

Fechar uma área de trabalho.

Ctrl+F4

Barra de
aplicativos

Salve uma área de trabalho.

Ctrl+S
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Tabela 22. Atalhos de Teclado para a Barra de Aplicativos (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Barra de
aplicativos

Salvar uma área de trabalho com um
nome diferente ou em um local
diferente.

Ctrl+Shift+S

Barra de
aplicativos

Desfaz a última ação.

Ctrl+Z

Barra de
aplicativos

Refaz a última ação.

Ctrl+Y

Barra de
aplicativos

Abra a documentação do Cognos
Insight.

F1

Barra de
aplicativos

Ativar o menu Ajuda.

Alt+H

Barra de
aplicativos

Vá para o próximo controle na barra
de aplicativos.

Tab

Barra de
aplicativos

Retroceder ao controle anterior na
barra de aplicativos.

Shift+Tab

Área de janela de conteúdo
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando o foco
está na área de janela de conteúdo.
Tabela 23. Atalhos de Teclado para a Área de Janela de Conteúdo
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Orientação

Quando o botão da área de janela de Inserir
conteúdo da barra de ferramentas do
aplicativo está em foco, abrir ou
fechar a área de janela de conteúdo.

Barra de
Mover-se entre as áreas de janela
Tab ou Shift-Tab
Ferramentas Dados e Caixa de Ferramentas
dentro da área de janela de conteúdo.
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Barra de
Avançar para o próximo controle da
Ferramentas barra de ferramentas.

Seta para a Direita

Barra de
Retroceder para o próximo controle
Ferramentas da barra de ferramentas.

Seta para a esquerda

Barra de
Visualizar os itens de menu para
Ferramentas controles da barra de ferramentas.

Seta para baixo

Controle de
Árvore

Avançar para o próximo nó na
árvore.

Seta para baixo

Controle de
Árvore

Retroceder ao nó anterior na árvore.

Seta para cima

Controle de
Árvore

Expandir o nó da árvore atual.

Seta para a Direita

Controle de
Árvore

Reduzir o nó da árvore atual.

Seta para a esquerda

Controle de
Árvore

Acessar o primeiro nó em um
controle de árvore.

Início

Controle de
Árvore

Acessar o último nó em um controle
de árvore.

Fim
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Tabela 23. Atalhos de Teclado para a Área de Janela de Conteúdo (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Itens de
Menu

Listar os itens de menu para os itens
na área de janela de conteúdo.

Shift+F10

Itens de
Menu

Insira um ponto de exploração na
tela.

A inserção de um ponto de
exploração tem diversas etapas:
1. Na área de janela de conteúdo,
navegue até a dimensão usando
as setas para cima e para baixo.
2. Para inserir a dimensão como um
ponto de exploração, pressione
Shift+F10 e, em seguida, Enter.

Itens de
Menu

Inserir item selecionado na tela.

A inserção de um item tem diversas
etapas:
1. Com o item em foco, abra o menu
pressionando Shift+F10.
2. Para inserir o item, pressione
Inserir.

Widgets de Crosstab e de Gráfico
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando você
está trabalhando em um widget de crosstab ou de gráfico.
Tabela 24. Atalhos de Teclado para Widgets de Crosstab e de Gráfico
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Visualizar
guias

Navegar entre as guias em um
widget de crosstab.

Seta para a esquerda ou para a
direita
Tab ou Shift+Tab

Barra de
ferramentas
on demand

Mover o foco para a barra de
ferramentas on demand.

F10

Área de
visão geral

Mover da barra de ferramentas on
demand para a área de visão geral.

Tab

Área de
visão geral

Navegar pela dimensões na área de
visão geral.

Setas para a Esquerda e para a
Direita

Área de
visão geral

Listar os membros da dimensão que
está em foco na área de visão geral.
A lista aparecerá em uma lista
suspensa.

Alt+seta para baixo

Área de
visão geral

Fechar a lista suspensa que mostra os Esc
membros de uma dimensão na área
de visão geral.

Área de
visão geral

Alternar o contexto da dimensão que
está em foco na área de visão geral.

Setas para cima e para baixo e, em
seguida, Enter

Área de
visão geral

Mover a dimensão que está em foco
na área de visão geral para colunas.

Ctrl+C

Área de
visão geral

Mover a dimensão que está em foco
na área de visão geral para linhas.

Ctrl+R
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Tabela 24. Atalhos de Teclado para Widgets de Crosstab e de Gráfico (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Área de
visão geral

Mover a dimensão que está em foco
na área de visão geral para o
contexto.

Ctrl+T

Área de
visão geral

Mover a dimensão selecionada para a Ctrl+seta para a esquerda
esquerda.

Área de
visão geral

Mover a dimensão selecionada para a Ctrl+ seta para a direita
direita.

Crosstab

Move da área de visão geral para um Tab
crosstab.

Crosstab

Mostrar os itens de menu dos
cabeçalhos de linha ou coluna.

Shift+F10

Crosstab

Incluir um retorno de linha em uma
célula.

Alt+Enter

Crosstab

Mostrar os itens de menu para
células.

Shift+F10

Crosstab

Alargar a largura da coluna em um
crosstab.

O ajuste da largura da coluna tem
diversas etapas:
1. Com foco em um cabeçalho de
coluna, pressione Shift+F10.
2. Use as setas para cima e para
baixo para escolher Expandir
para.
3. Pressione Enter.
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Crosstab

Expandir ou reduzir um nó em
cabeçalhos de coluna ou linha.

Inserir

Crosstab

Navegar pelas células em um
crosstab.

Setas ou Tab e Shift+Tab

Crosstab

Editar títulos de membros (títulos de
linha e de coluna).

F2

Gráfico

Mover para o gráfico a partir da
crosstab.

Ctrl+Tab
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Tabela 24. Atalhos de Teclado para Widgets de Crosstab e de Gráfico (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Gráfico

Alterar o tipo de gráfico.

A mudança do tipo de gráfico tem
diversas etapas:
1. Para abrir o menu de ações do
Widget, pressione F10.
2. Para atingir o ícone de gráfico
de Mudança, pressione a seta à
direita.
3. Para abrir o menu de tipos de
gráfico, pressione a seta para
baixo.
4. Para selecionar um tipo de
gráfico, pressione a seta para
baixo.
5. Para navegar nos tipos de
gráfico, use as setas para cima e
para baixo.
6. Para selecionar um tipo de
gráfico, pressione Enter.
7. Para atingir a lista de gráficos
para um determinado tipo de
gráfico, pressione Tab.
8. Para navegar na lista de gráficos,
pressione a barra de espaço.
9. Para selecionar um gráfico,
pressione Enter.
10. Para atingir a lista de opções de
gráfico, pressione Tab.
11. Para sair do menu de tipos de
gráfico, pressione Esc.

Célula

Inserir um novo valor da célula.

Digite o valor e pressione Enter

Célula

Inserir o valor como milhares.

K
Por exemplo, inserir 5K insere 5000
na célula.

Célula

Inserir o valor como milhões.

M
Por exemplo, inserir 10M insere
10.000.000 na célula.

Célula

Célula

Célula

Inserir um número no valor da
célula.

+, Incluir
Por exemplo, inserir +50 insere 50
para o valor da célula.

Subtrair um número do valor da
célula.

-, Sub

Aumentar o valor da célula por uma
porcentagem.

Inc, Aumentar

Por exemplo, inserir Sub50 subtrai 50
do valor da célula.

Por exemplo, inserir Inc6 aumenta o
valor da célula em 6%.
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Tabela 24. Atalhos de Teclado para Widgets de Crosstab e de Gráfico (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Célula

Diminuir o valor da célula por uma
porcentagem.

Dec, Diminuir

Difundir o valor para a direita.

>

Célula

Por exemplo, inserir Dec6 diminui o
valor da célula em 6%.

Por exemplo, inserir 1000> difunde o
valor 1000 para todas as colunas para
a direita.
Célula

Difundir o valor para baixo.

|
Por exemplo, inserir 1000| difunde o
valor 1000 para baixo para todas as
linhas.

Célula

Reter o valor da célula de difusões de Reter, Ret
dados.

Célula

Liberar células em retenção.

Liberar, Lib

Widgets de pontuação
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis ao trabalhar
em um widget de pontuação.
Tabela 25. Atalhos de Teclado para Widgets de Métricas
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Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Barra de
ferramentas
on demand

Mover o foco para a barra de
ferramentas on demand.

F10

Área de
visão geral

Mover da barra de ferramentas on
demand para a área de visão geral.

Tab

Área de
visão geral

Navegar pela dimensões na área de
visão geral.

Setas para a Esquerda e para a
Direita

Área de
visão geral

Listar os membros da dimensão que
está em foco na área de visão geral.
A lista aparecerá em uma lista
suspensa.

Barra de espaço

Área de
visão geral

Fechar a lista suspensa que mostra os Esc
membros de uma dimensão na área
de visão geral.

Área de
visão geral

Alternar o contexto da dimensão que
está em foco na área de visão geral.

Setas para cima e para baixo e barra
de espaço

Área de
visão geral

Expanda o item selecionado
atualmente em uma lista suspensa.

Seta para a Direita

Área de
visão geral

Reduza o item selecionado
atualmente em uma lista suspensa.

Seta para a esquerda

Área de
visão geral

Mova da área de visão geral para a
área gráfica interativa.

Tab
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Pontos de Exploração
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando você
está trabalhando com pontos de exploração.
Tabela 26. Atalhos de Teclado para Pontos de Exploração
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Área de
janela de
conteúdo

Inserir um ponto de exploração na
tela escolhendo uma dimensão na
área de janela de conteúdo.

A inserção de um ponto de
exploração tem diversas etapas:
1. Na área de janela de conteúdo,
selecione uma dimensão usando
as setas para cima e para baixo.
2. Para abrir o menu, pressione
Shift+F10.
3. Pressione Inserir.

Itens de
Menu

Visualizar os itens de menu para um
aspecto.

Shift+F10

Ponto de
exploração

Navegar pela lista de membros até
um ponto de exploração.

Setas para Cima e para Baixo

Ponto de
exploração

Selecionar ou limpar um membro em Ctrl+Barra de Espaço
um ponto de exploração.

Ponto de
exploração

Selecionar outro membro em um
ponto de exploração.

Ponto de
exploração

Selecionar um membro em um ponto Barra de espaço
de exploração, limpando todas as
seleções anteriores.

Ponto de
exploração

Mostrar membros do ponto de
exploração no modo hierárquico.

Ponto de
exploração

Reduzir ou expandir um nó em um
Inserir
aspecto quando no modo hierárquico.

Setas para cima e para baixo e, em
seguida, Ctrl+Barra de espaço.

Pressionar Shift+F10 e escolher
Mostrar Hierarquia

Widgets do Botão de Ação
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando o foco
está em um widget de botão de ação.
Tabela 27. Atalhos de Teclado para Widgets de Botão de Ação
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Botão de
ação

Chamar a ação.

Barra de espaço

Widgets de texto
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando você
estiver trabalhando com widgets de texto.
Tabela 28. Atalhos de Teclado para Widgets de Texto
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Texto

Destacar texto para formatação.

Shift+seta para a direita
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Tabela 28. Atalhos de Teclado para Widgets de Texto (continuação)
Aplica-se a

Ação

Barra de
Com o texto destacado, focalizar na
Ferramentas barra de ferramentas do widget de
texto.

Teclas de atalho
F10

Barra de
Navegar até áreas de posicionamento Tab
Ferramentas principais na barra de ferramentas.
Barra de
A partir de uma área de
Ferramentas posicionamento principal, navegue
até itens na barra de ferramentas.

Seta para a direita ou para a
esquerda

Barra de
A partir da lista de tamanho da fonte Seta para cima ou para baixo
Ferramentas ou de tipo de fonte na barra de
ferramentas do widget de texto,
escolher uma opção.
Barra de
A partir da lista de tamanho da fonte Inserir
Ferramentas ou de tipo de fonte, seleciona uma
configuração de fonte.

Editor de Dimensão
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando você
estiver trabalhando no Editor de Dimensão.
Tabela 29. Atalhos de Teclado para o Editor de Dimensão
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Controle de
Árvore

Abrir um nó na hierarquia de árvore
do Editor de Dimensão.

Ctrl+ seta para a direita

Controle de
Árvore

Fechar um nó na hierarquia de
árvore do Editor de Dimensão.

Ctrl+seta para a esquerda

Ativar

Abra o Editor de Dimensão quando
Shift+F10 e selecione Editar
uma linha ou legenda de item estiver
em um foco na área de janela de
conteúdo.

Editar

Abrir o menu para um item na
árvore.

Shift+F10

Editar

Configurar um item como o filho de
outro item.

Shift+F10 e, em seguida, selecione
Rebaixar Membros Selecionados

Editar

Configurar um item como o pai de
outro item.

Shift+F10 e, em seguida, selecione
Promover Membros Selecionados

Gerador de Consultas
A tabela a seguir identifica atalhos de teclado que estão disponíveis quando você
estiver trabalhando com Gerador de Consultas.
Tabela 30. Atalhos de Teclado para o Gerador de Consultas
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Aplica-se a

Ação

Itens de
Menu

Abrir um menu para navegar para as Ctrl+;
principais áreas de entrada.
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Teclas de atalho

Tabela 30. Atalhos de Teclado para o Gerador de Consultas (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Itens de
Menu

A partir de uma área de
posicionamento principal, coloque o
foco na área de posicionamento do
Diagrama de Consulta.

Ctrl+;

Visualização Atualizar conteúdo na Visualização
de dados
de Dados.

Pressione Tab até o botão de
atualização e, em seguida, pressione
Enter.

Gerador de
Consultas

A inclusão de uma tabela em uma
consulta tem diversas etapas:

Incluir uma tabela na consulta.

1. Pressione Ctrl+; e escolha
Metadata Explorer.
2. Use as setas para navegar até a
tabela.
3. Pressione Shift+F10 para listar os
itens de menu para a tabela.
4. Selecione Incluir na Consulta.
5. Para atualizar seu conteúdo,
pressione tab até o botão de
atualização e pressione Enter.
Diagrama de Abrir o menu.
Consulta

Shift+F10

Diagrama de Colocar o foco em uma tabela.
Consulta

A colocação do foco em uma tabela
tem diversas etapas:
1. Para abrir o menu, pressione
Shift+F10.
2. Escolha Selecionar em Diagrama
e, em seguida, escolha Selecionar
Tabela.
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Tabela 30. Atalhos de Teclado para o Gerador de Consultas (continuação)
Aplica-se a

Ação

Teclas de atalho

Tabela

Escolher propriedades de junção de
tabela.

A escolha de propriedades de junção
de tabela tem diversas etapas:
1. Para abrir o menu, pressione
Shift+F10.
2. Escolha Selecionar em Diagrama
e, em seguida, escolha Selecionar
Tabela.
3. Pressione Tab até Coluna de
Cabeçalho da Tabela
4. Para colocar o foco em uma linha
de propriedades de junção, use as
setas para cima e para baixo.
5. Para colocar o foco em uma
propriedade de junção, use as
setas para a direita e para a
esquerda.
6. Para editar as propriedades de
junção de tabela, pressione a
Barra de Espaço.
7. Para mostrar uma lista de opções,
pressione Enter.
8. Para navegar pela lista, use as
setas para cima e para baixo.
9. Para selecionar uma opção na
lista, pressione Enter.

Propriedades Editar relacionamentos entre colunas. A edição de relacionamentos entre
da Junção
colunas tem diversas etapas:
1. Pressione Tab até Especificar as
relações entre as colunas.
2. Para colocar o foco nas
propriedades do relacionamento,
use as setas para cima e para
baixo.
3. Para colocar o foco em uma
propriedade de relacionamento,
use as setas para a direita e para
a esquerda.
4. Para editar as propriedades de
relacionamento, pressione a Barra
de Espaço.
5. Para abrir a lista de opções,
pressione Enter.
6. Para navegar pela lista, use as
setas para cima e para baixo.
7. Para selecionar uma opção na
lista, pressione Enter.
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Ativando Indicações Adicionais para Leitores de Tela
No IBM Cognos Insight, ao alterar o conteúdo das células em uma crosstab, o
conteúdo das células aparecerá de uma cor diferente. É possível especificar que o
texto colorido seja exibido com indicações visuais também, para que os leitores de
tela possam anunciar as indicações.

Procedimento
1. Clique no ícone Ações
e, em seguida, clique em Minhas Preferências.
2. Para especificar se esse texto colorido na tabela cruzada será destacado quando
um leitor de tela for usado, selecione a caixa de seleção Incluir referências
visuais ao texto colorido.
3. Clique em OK.

Problemas do leitor de tela JAWS
O IBM Cognos Insight inclui atalhos de teclado para ajudá-lo a navegar no Cognos
Insight e executar tarefas usando somente um teclado. No entanto, alguns leitores
de tela poderão não funcionar com alguns atalhos de teclado. Problemas e suas
resoluções são documentados aqui.

O JAWS Anuncia um Estado ou Valor da Célula Desatualizado
Em um widget de crosstab, após alterar um estado da célula ou formato da célula
usando os itens de menu da célula, o JAWS anuncia o estado da célula antiga ou o
valor formatado. É possível alterar um estado da célula escolhendo Suspender ou
Liberar no menu da célula. E é possível alterar os valores do formato de uma
célula escolhendo um formato de dados diferente no menu da célula, como uma
porcentagem do total ou do acúmulo máximo.
Para que o JAWS anuncie o estado da nova célula ou o valor formatado, use a
tecla de seta para afastar-se da célula alterada e, em seguida, retornar para a célula.
O estado atualizado e o valor formatado são anunciados pelo JAWS.

O JAWS Anuncia Incorretamente o Botão OK em Algumas
Janelas do Gerador de Consultas
Em alguns casos, quando você estiver trabalhando em uma janela do Gerador de
Consultas, o JAWS anunciará o botão OK e, em seguida, anunciará outro controle.
Se isso ocorrer, será possível ignorar com segurança o anúncio do botão OK e
receber somente a parte subsequente do anúncio.

JAWS Não Anuncia Novos Valores de Célula
Usando JAWS, ao digitar um novo valor em uma célula em um crosstab e
pressionar Enter, o novo valor não será anunciado. Além disso, após inserir o novo
valor da célula, navegar usando as teclas de seta não anuncia nenhum valor de
célula.
Para forçar o JAWS a anunciar os valores da célula, pressione Ctrl+Tab para deixar
a crosstab, em seguida, Ctrl+Shift+Tab para retornar para a crosstab. O JAWS
anunciará as células conforme você navegar usando as teclas Tab ou de seta.
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JAWS Não Anuncia os Elementos em uma Difusão Proporcional
Relativa
Na janela Difusão de Dados, ao revisar os elementos nos quais a difusão
proporcional relativa se baseia, JAWS não anuncia os nomes de elemento ao usar
as teclas de navegação.
Pressione Tab para navegar no elemento e JAWS anuncia os nomes do elemento.
Também é possível clicar no link Visualização para revisar um resumo das
dimensões e elementos. No entanto, esse resumo é somente leitura. Os elementos
podem ser editados somente da janela Difusão de Dados.

JAWS Não Anuncia Controles de Data ou Navegação em um
Calendário
Na janela Sintetizações de Tempo e nas células de crosstab, os controles de data e
navegação em calendários não são anunciados pelo JAWS.
Para editar uma data em uma sintetização de tempo:
1. Na janela Sintetizações de Tempo, pressione Tab para selecionar a opção de
data fixa.
2. Pressione a seta para baixo para abrir o calendário.
3. Use a seta direita para avançar um dia por vez (JAWS anunciará quando um
mês é inserido) e pressione Enter para selecionar a data. O JAWS lerá a data
selecionada recentemente, e a lista de intervalos de data será atualizada com
base na nova seleção de data de referência.
Para editar uma data da célula de crosstab, digite a nova data na célula. O formato
da nova data deve corresponder ao formato de datas existentes.

JAWS Não Anuncia o Controle de Árvore de Definição de
Consulta
Quando você estiver importando um pacote no Cognos Insight, na etapa Selecionar
Origem de Dados do assistente de importação, o JAWS não identificará a seção
Definição da Consulta como um controle da árvore.
Para usar o controle da árvore, execute as ações a seguir:
v Navegue na árvore com as setas para cima e para baixo.
v Expanda e reduza os itens de árvore com as setas à direita e à esquerda.
v Selecione um ou mais itens de árvore com a barra de espaço. Quando um item
for selecionado, a tabela de itens selecionados será preenchida automaticamente.
v

O JAWS 13 Não Anuncia Itens Limpos e Encerrados na Árvore
de Definição da Consulta
Quando você estiver importando um pacote no Cognos Insight, na etapa Selecionar
Origem de Dados do assistente de importação, no controle da árvore de Definição
da Consulta, será possível selecionar itens na árvore pressionando a barra de
espaço.
O JAWS 13 anuncia se os itens de árvore abertos são limpos ou selecionados. O
JAWS 13 também anuncia se os itens de folha encerrados são limpos ou

222

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

selecionados. No entanto, para itens que são limpos ou encerrados, o JAWS 13
anuncia somente que o item é encerrado, e não anuncia que o item é limpo.

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Accessibility Center para obter informações adicionais sobre o
compromisso que a IBM tem com a acessibilidade.
O IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponível online.

Apêndice A. Recursos de Acessibilidade
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Apêndice B. Informações sobre resolução de problemas
Resolução de problemas é uma abordagem sistemática para resolver um problema. O
objetivo da resolução de problemas é determinar por que algo não funciona como
o esperado e como resolver o problema.
Revise a tabela a seguir para ajudá-lo ou o suporte ao cliente a resolver um
problema no IBM Cognos Insight.
Tabela 31. Ações e descrições da resolução de problemas
Ações

Descrição

Uma correção de produto pode estar
disponível para resolver seu problema.

Aplique todos os fix packs conhecidos ou
níveis de serviço ou Program Temporary Fix
(PTF).

Certifique-se de que a configuração seja
suportada.

Revise os requisitos do sistema do Cognos
Insight em Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://
www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Consulte as mensagens de erro selecionando As mensagens de erro fornecem importantes
informações para ajudar a identificar o
o produto no IBM Support Portal e, em
seguida, digitando o código da mensagem
componente que está causando o problema.
de erro na caixa Suporte de Procura na
barra de menus vertical direita
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).
Reproduza o problema para assegurar que
não seja somente um simples erro.

Se as amostras estiverem disponíveis com o
produto, você pode tentar reproduzir o
problema usando os dados da amostra.

Certifique-se de que a instalação foi
concluída com êxito.

O local da instalação deve conter a estrutura
do arquivo apropriada e as permissões de
arquivo.
Por exemplo, se o produto precisar de
acesso de gravação para os arquivos de log,
certifique-se de que o diretório tenha a
permissão correta.

Revise toda a documentação relevante,
incluindo as notas sobre a liberação, notas
técnicas e documentação de práticas
comprovadas.

Procure nas bases de conhecimento da IBM
para determinar se seu problema é
conhecido, há uma solução alternativa ou se
já está resolvido e documentado.

Revise as mudanças recentes no seu
ambiente computacional.

Às vezes instalar o novo software pode
causar problemas de compatibilidade.

Se os itens na lista de verificação não orientaram você até uma resolução, pode ser
necessário coletar os dados diagnósticos. Esses dados são necessários para que um
representante de suporte técnico da IBM solucione problemas de forma efetiva e o
ajude na resolução do problema. Também é possível coletar os dados diagnósticos
e analisá-los sozinho.
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Multisseleções em um Ponto de Exploração Exibe #N/A em Algumas
Células
Ao selecionar dois ou mais membros em um ponto de exploração no IBM Cognos
Insight, as células em widgets com crosstabs às vezes exibem os valores calculados
e às vezes exibem #N/A.
Ao selecionar dois ou mais itens em um ponto de exploração, os crosstabs em sua
área de trabalho tentam mostrar valores de células calculados com base nos itens
selecionados.

Células Exibem os Valores Calculados Corretamente
Os valores calculados podem ser mostrados quando ambas as afirmações a seguir
forem verdadeiras:
v Todos os membros em linhas, colunas ou contexto não têm nenhum cálculo ou
têm cálculos simples, como adição, subtração, multiplicação, divisão ou média.
v Se linhas, colunas ou contexto tiverem membros calculados, então, não há
nenhuma intersecção desses membros calculados. Por exemplo, se linhas tiverem
um membro calculado, então, nenhum membro nas colunas podem ser
calculados.
Por exemplo, seu crosstab mostra a dimensão Linhas de Produtos, com membros
como Micro-ondas e Fogões, a medida Renda e a dimensão Marcas em contexto e
como um ponto de exploração. A clicar em uma marca, os dados que aparecem em
seu crosstab mudam para mostrar somente que a renda daquela marca.

Células Exibem #N/A
As células exibem o texto #N/A quando você seleciona mais de um item em um
ponto de exploração nas duas circunstâncias a seguir:
v Seu crosstab inclui um ou mais membros calculados baseados em um cálculo
complexo.
v Você seleciona mais de um item em um ponto de exploração e quando o
crosstab inclui uma intersecção de membros calculados em colunas, linhas ou
contexto.
As células exibirão #N/A quando você selecionar mais de um item em um ponto
de exploração e quando sua crosstab incluir um ou mais membros calculados que
são baseados em um cálculo complexo. Cálculos complexos são mínimo, máximo,
comparação ou uma referência a um banco de dados. Continuando com nosso
exemplo anterior, você inclui uma linha de resumo no crosstab para mostrar o
valor mínimo na coluna. Mínimo é um membro calculado complexo. Agora,
quando você seleciona duas ou mais marcas no ponto de exploração, os valores na
crosstab são alterados para #N/A.
As células exibirão #N/A quando você selecionar mais de um item em um ponto
de exploração e quando a crosstab incluir uma intersecção dos membros calculados
em colunas, linhas ou contexto. Continuando com nosso exemplo anterior, você
inclui um cálculo de Média como uma nova coluna e inclui um cálculo de Média
como uma nova linha. Agora, quando você seleciona duas ou mais marcas no
ponto de exploração, os valores na crosstab são alterados para #N/A.
Tarefas relacionadas:
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“Filtrando por Dimensões e Atributos” na página 59
Use os pontos de exploração ou a área de janela de exploração para filtrar os
dados que são exibidos nas crosstabs e nos gráficos na área de trabalho do IBM
Cognos Insight. Os pontos de exploração e a área de janela de exploração também
identificam como as dimensões e atributos estão relacionados e onde não estão
conectados.

Recursos de resolução de problemas
Recursos de resolução de problemas são fontes de informações que podem ajudá-lo
a resolver um problema que estiver tendo com o IBM Cognos Insight. Vários dos
links de recurso fornecidos nesta seção também podem ser visualizados em uma
curta demonstração de vídeo.
Para visualizar a versão do vídeo, procure “Resolução de Problemas do IBM
Cognos” por meio de um mecanismo de procura da Internet ou da comunidade de
vídeo YouTube.

Portal de Suporte
O IBM Support Portal é uma visualização unificada e centralizada de todas as
ferramentas de suporte técnico e informações para todos os sistemas, softwares e
serviços IBM incluindo o IBM Cognos Insight.
O Portal de Suporte IBM permite acessar todos os recursos de suporte IBM a partir
de um local. É possível padronizar as páginas para focar nas informações e
recursos necessários para prevenção de problemas e uma resolução de problemas
mais rápida. Familiarize-se com o Portal de Suporte IBM visualizando os vídeos
demo.
Localize o conteúdo Cognos que você precisa, selecionando seus produtos a partir
do Portal de Suporte IBM.

Procurando e navegando nas informações do produto do IBM
Cognos Insight
O acesso às informações do produto IBM Cognos agora pode ser configurado no
Portal de Suporte IBM, que fornece a capacidade de ver todos os links em uma
única página.
Melhores práticas para procurar e navegar por informações de produtos IBM
Cognos estão disponíveis na página Melhores Práticas de Procura do Portal de
Suporte e de Nota Técnica do IBM Cognos.

Obtendo Informações
Antes de entrar em contato com o Suporte IBM, será necessário coletar dados
diagnósticos (informações do sistema, sintomas, arquivos de log, rastreios e assim
por diante), que são necessários para resolver um problema no IBM Cognos
Insight. Reunir estas informações ajudará a familiarizá-lo com o processo de
resolução de problemas e poupar seu tempo.
As informações sobre quais dados coletar estão disponíveis no formulário Notas
Técnicas do MustGather.

Determinação de Problema
Diversas ferramentas de determinação de problema do IBM Cognos ficam
disponíveis para diagnosticar e solucionar problemas comuns.
Apêndice B. Informações sobre resolução de problemas
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Essas ferramentas podem ser transferidas por download a partir da Página do
Cognos Diagnostic Utilities. O IBM Education Assistant fornece o vídeo e outros
recursos de treinamento sobre algumas dessas ferramentas de diagnósticos no
website de Determinação de Problema do Assistente de Educação IBM.

Solicitações de Serviço
As solicitações de serviço também são conhecidas como Problem Management
Reports (PMRs). Existem diversos métodos para submeter as informações de
diagnóstico para Suporte Técnico ao IBM Software.
Para abrir um PMR ou para trocar informações com o suporte técnico, visualize as
informações do IBM Software Support Exchanging com a página de Suporte
Técnico. PMRs também podem ser submetidos diretamente usando a ferramenta
Service requests (PMRs) ou um dos outros métodos suportados detalhados na
página de troca de informações.

Central do Cliente Cognos
A Central do Cliente IBM Cognos fornece informações específicas do Cognos,
atualizações, e recursos de resolução de problemas.
Para visualizar as informações de resolução de problemas Cognos, acesse a Central
do Cliente Cognos e visualize as informações em "Contatando o Suporte" ou "Dicas
de Resolução de Problemas".

Fix Central
O Fix Central fornece correções e atualizações para o software, o hardware e o
sistema operacional do seu sistema.
Use o menu suspenso para navegar até as correções de produtos no Fix Central.
Também é possível desejar visualizar a Ajuda do Fix Central.

Bases de Conhecimento
É possível localizar as soluções para problemas procurando as bases de
conhecimento IBM.
É possível utilizar o cabeçalho de procura da IBM digitando sua sequência de
procura no campo Procurar na parte superior de qualquer página ibm.com .

IBM Knowledge Center
O IBM Knowledge Center inclui a documentação de cada liberação de um produto
IBM.
O IBM Knowledge Center, incluindo a documentação traduzida, está disponível
em http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Para localizar os links para os mais recentes problemas conhecidos e APARs, acesse
as Notas Sobre a Liberação, disponíveis para seu produto e versão.

IBM Redbooks
Os IBM Redbooks são desenvolvidos e publicados pela Organização de Suporte
Técnico Internacional IBM, o ITSO.
Os IBM Redbooks fornecem orientação aprofundada sobre tópicos como instalação
e configuração e implementação de solução.
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Documentação de Práticas Comprovadas
Criado por especialistas do IBM Cognos de experiências de cliente, a
documentação Business Analytics Proven Practices fornece informações técnicas
verificadas em ambientes de tecnologia específica.
Como um recurso de resolução de problemas, a documentação de Práticas
Comprovadas de Business Analytics fornece fácil acesso às dez práticas mais
populares para Financial Performance Management, além de vídeos e outras
informações: documentação de Práticas Comprovadas do Cognos.

Suporte de Software e Feeds RSS
Os feeds RSS de Suporte ao Software IBM são um formato rápido, fácil e leve para
monitorar o novo conteúdo incluído nos websites.
Depois de fazer o download de um leitor RSS ou plug-in do navegador, é possível
subscrever-se nos feeds do produto IBM em Feeds RSS de Suporte IBM ao
Software.

Fóruns e comunidades
Os fóruns do produto IBM Cognos oferecem um local para compartilhar as ideias e
soluções com seus pares na comunidade IBM Cognos.
Os fóruns Cognos ativos estão disponíveis em Fóruns e Comunidades Cognos.
AnalyticsZone.com fornece fóruns adicionais para os usuários do IBM Cognos
Insight, bem como os arquivos de tutorial e de amostra (https://
www.analyticszone.com/wikis/home?lang=en_US#/wiki/
W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM%20Cognos%20Tutorial
%20and%20Samples).

Apêndice B. Informações sobre resolução de problemas
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos no
mundo inteiro.
Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, pode
ser necessário possuir uma cópia do produto ou da versão do produto neste
idioma a fim de acessá-lo.
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
somente 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 autorização de licença que você
comprou.
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.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, 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.
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Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas mudanças periódicas nas informações aqui contidas; tais mudanças serão
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 somente 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 somente 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
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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.
Se estas informações estiverem sendo visualizadas em formato eletrônico, as
fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.
Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar
informações de identificação pessoal.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de
outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na
web em “ Copyright and trademark information ” no www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:
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
Caracteres Especiais
#N/A em células
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A
abrindo
Cognos Insight 13
acessibilidade
área de janela de conteúdo 208, 212
área de janela explorar 208
atalhos de teclado 207
barra de aplicativos 211
botões de opções 208
caixas de seleção 208
controles de árvore 208
dados de importação 207
diagramas customizados 216
diagramas de impacto 216
editor de dimensão 218
gerador de consultas 218
gráficos 213
guias 210
janela de aplicativo 208
leitores de tela 221
mapas de estratégia 216
menus 208
na IBM 223
pontos de exploração 217
recursos 207
resolução de problemas 221
rolagem 208
tabelas cruzadas 213
tela 210
widgets 210
widgets de métricas 216
widgets de pontuação 216
widgets de texto 217
widgets do botão de ação 217
agrupamento
dimensões 113
Agrupamento.
dados 131
ajustando dados do gráfico 87
amostras
fazendo o download 121
analisando dados
classificação 64
explorando 113
por drill down 61
procura 61
aninhando
dados 59
anotações 114
aplicativos
excluindo do Cognos Express 204
excluindo do Cognos TM1 191
publicando no Cognos Express 197
publicando no Cognos TM1 184
aplicativos baseados em servidor 183, 197
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aplicativos publicados
mantendo no Cognos Express 201
manutenção no Cognos TM1 188
archive
no Cognos Express 204
no Cognos TM1 190
área de janela de conteúdo
atalhos de teclado 212
descrição 122
área de janela explorar
filtragem com 59
área de trabalho 102
botões de ação 99, 100
cores de plano de fundo 103
crosstab 91
experiência de contribuição no Cognos Express 202
experiência de contribuição no Cognos TM1 188
guias 91
imagens de plano de fundo 103
navegando 127
página da web 102
sincronização 103
temas 103
texto 101
área de visão geral
descrição 122
áreas de trabalho
amostras 121
criando 124
design 91
excluindo de seu computador 120
excluindo do Cognos Express 195
excluindo do Cognos TM1 181
exportando como arquivos PDF 118
gerenciando 104
imprimindo 119
incluindo imagens 101
publicando no Cognos Express 197
publicando no Cognos TM1 184
arquivos ASC
importação 20
arquivos CMA
importação 20
arquivos CSV
importação 20
arquivos Microsoft Excel
importação 25
arquivos PDF
exportando guias da área de trabalho para 118
arquivos TAB
importação 20
Arquivos TXT
importação 20
árvore de dados
atalhos de teclado 212
atalhos de teclado 207
ativação
Cognos Insight 13
atributos 107
criando 105
filtragem por 59
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atributos (continuação)
nos cálculos de cubo
atualizando dados 53

66

B
barra de aplicativos
atalhos de teclado 211
barra de ferramentas
descrição 122
bases de conhecimento 228
bloqueando widgets 104
no Cognos Express 202
no Cognos TM1 188
botões
Cognos Insight 13
botões de ação
atalhos de teclado 217
incluindo 99
scripts 100

C
cálculo customizado 66, 72
cálculo de adição 66
cálculo de comparação 71
cálculo de contagem 75
cálculo de divisão 66
cálculo de multiplicação 66
cálculo de resumo 75
cálculo de subtração 66, 71, 74
cálculo máximo 75
cálculo mínimo 75
cálculos
adição 66
aplicando aos cubos 64
comparando valores 71
contagem 75
cubo 135
customizado 66, 72
destaque de exceção 71
dimensão 131
divisão 66
edição 76
exemplos 77
margem de contribuição 74
máximo 75
média 75
mínimo 75
mostrando oculto 88
multiplicação 66
ocultando 88
porcentagem de variação 72
resumo 75
subtotais 70
subtração 66, 71, 74
variação 71
visão geral 64
Cálculos
banding 73
cálculos ElseIf 73
cálculos IF 73
ConsolidatedAvg 73
ConsolidatedCountUnique 72
contando células não vazias 72
cubo 138
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Cálculos (continuação)
ElseIf 73
funções
ConsolidatedAvg 73
ConsolidatedCountUnique 72
SE 73
valor médio 73
cálculos ConsolidatedAvg 73
cálculos ConsolidatedCountUnique 72
cálculos de cubo 64
criando 66, 135, 138
vinculando a itens de dados externos 69
cálculos de dimensão 64
cálculos de sintetização de tempo 75
cálculos em banda 73
cálculos médios 73
casas decimais 108
células
comentários 114
células vazias
supressão 135, 138
Centro do Cliente Cognos 228
classificação
analisando dados 64
códigos do idioma 16
Cognos Diagnostic Utilities 228
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inserindo dados 57
para um plano no Cognos Express 193
para um plano no Cognos TM1 169
reconfigurando no Cognos Express 193
reconfigurando no Cognos TM1 170
copiando
cubos 106
dimensões 106
criando
listas de seleção 110
crosstab
incluindo 91
Cube Viewer
inserindo dados 57
cubo
importando novamente 53
importando para 44, 52
cubos
copiando 106
criando 105
criando cálculos 64
publicando no Cognos Express 197
publicando no Cognos TM1 184

D
dados
Agrupamento. 131
antes de importar 19
exportando para Microsoft Excel 117
importação 124
inserindo 57
inserindo membros pai 131
mapeamento 124
publicando no Cognos Express 197
publicando no Cognos TM1 184
dados aninhados
gráficos 97
dados de importação
atalhos de teclado 207
de seu computador 178
mapeamento 19
pré-requisitos 19
dados de mapeamento
durante a importação 19
dados de widget
imprimindo 119
dados diferentes na tabela cruzada e gráfico
dados do cubo
imprimindo 119

85

E

92

edição
cálculos 76
dimensões 107
medidas 107
editor de dimensão
atalhos de teclado 218
eixo
categoria 98
compartilhando 98
horizontal 98, 99
intervalo 98
série 98
Índice Remissivo

237

eixo (continuação)
vertical 98, 99
eixo horizontal 98, 99
eixo vertical 98, 99
enfatizando
altos e baixos 132
enviando contribuições
no Cognos Express 194
no Cognos TM1 170
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