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Introducere
Acest document este conceput pentru utilizarea cu IBM® Cognos Analysis for Microsoft
Excel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel este o unealtă bazată pe Microsoft Excel, pe
care autorii de rapoarte profesionale o utilizează pentru a construi rapoarte complexe, cu mai
multe file şi interogări, din mai multe baze de date.

Publicul ţintă
Acest ghid presupune că sunteţi familiarizat cu produsele IBM Cognos, cum ar fi IBM
Cognos Business Intelligence, IBM Cognos for Microsoft Office şi IBM Cognos TM1. Ar
trebui să fiţi familiarizat şi cu aplicaţiile Microsoft Office, cum ar fi Microsoft Excel.

Găsirea informaţiilor
Pentru a găsi pe web documentaţia de produs IBM Cognos, inclusiv toată documentaţia
tradusă, accesaţi unul dintre Centrele de informare IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Notele de ediţie sunt publicate direct în Centrele de
informare şi includ legături la cele mai recente note tehnice şi APAR-uri.
Puteţi de asemenea să citiţi versiunile PDF ale ghidurilor de instalare şi ale notelor de ediţie
ale produsului direct de pe discurile produselor IBM Cognos.

Caracteristicile de accesibilitate
Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum ar fi mobilitatea
redusă sau vederea limitată, să utilizeze produsele IT. IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel are caracteristici de accesibilitate. Pentru informaţii despre aceste caracteristici,
consultaţi secţiunea de accesibilitate din acest document. Pentru informaţii suplimentare
despre caracteristicile de accesibilitate din IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
consultaţi Anexa B, “Caracteristicile de accesibilitate”, la pagina 143
Documentaţia HTML IBM Cognos include caracteristici de accesibilitate. Documentele PDF
sunt suplimentare şi, ca urmare, nu au adăugate caracteristici de accesibilitate.

Declaraţii privind viitorul
Această documentaţie prezintă funcţionalitatea curentă a produsului. Este posibil să fie
incluse referiri la elemente care în prezent nu sunt disponibile. Aceasta nu înseamnă că se
sugerează vreo implicaţie privind disponibilitatea în viitor. Aceste referiri nu reprezintă un
angajament, o promisiune sau o obligaţie legală de furnizare a unui material, cod sau
funcţionalitate. Dezvoltarea, lansarea şi planificarea caracteristicilor sau a funcţionalităţii
rămân la discreţia IBM.

Declinarea responsabilităţii privind eşantioanele
Compania Sample Outdoors, Compania Great Outdoors, GO Sales, orice variaţie a numelor
Sample Outdoors sau Great şi eşantionul de planificare prezintă operaţii comerciale fictive, cu
exemple de date utilizate pentru a dezvolta aplicaţii eşantion pentru IBM şi clienţii IBM.
Aceste înregistrări fictive includ date eşantion pentru tranzacţii de vânzări, distribuţia
produselor, finanţe şi resurse umane. Orice asemănare cu nume, adrese, numere de contact sau
valori tranzacţionale reale este o simplă coincidenţă. Alte fişiere eşantion pot conţine date
fictive generate manual sau de maşină, date efective luate din surse publice sau academice sau
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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date utilizate cu permisiunea deţinătorului drepturilor de copyright, pentru utilizare ca date
exemplu pentru dezvoltarea aplicaţiilor exemplu. Numele produselor la care se face referire
pot fi mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Duplicarea neautorizată este interzisă.
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Capitolul 1. Ce este nou?
Această secţiune cuprinde o listă de caracteristici noi şi modificate din această versiune. De
asemenea, conţine o listă cumulativă de informaţii similare pentru versiunile anterioare. Vă va
ajuta să vă planificaţi strategiile de upgrade şi de livrare a aplicaţiilor, precum şi cerinţele de
instruire pentru utilizatorii dvs.
Pentru informaţii legate de upgrade, consultaţi Ghidul de instalare IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel.

Caracteristicile noi în versiunea 10.2.0
Sunt prezentate caracteristicile noi faţă de ultima ediţie. Sunt include legături la subiectele
asociate direct, unde este aplicabil.
Caracteristicile IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 au fost îmbunătăţite în
câteva zone cheie:
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel este integrat acum cu surse de date IBM Cognos
TM1.
Utilizaţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel cu surse de date IBM Cognos TM1
pentru a introduce şi rescrie valori la cuburi TM1. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Capitolul 5, “Vizualizările flex pentru rapoarte IBM Cognos TM1 complexe”, la
pagina 57 şi Capitolul 7, “Contribuţii la un plan pe un server IBM Cognos TM1”, la pagina
65.
Pentru informaţii suplimentare despre considerentele privind interoperabilitatea la
accesarea sistemelor Cognos TM1 din IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
consultaţi Ghidul de instalare şi configurare Cognos TM1. Pentru informaţii suplimentare
despre Cognos TM1 Perspectives, add-in-ul Cognos TM1 pentru Microsoft Excel,
consultaţi Ghidul utilizatorului Cognos TM1. Documentaţia Cognos TM1 este disponibilă
în Centrul de informare IBM Cognos TM1 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/
v10r2m0/index.jsp).
v Puteţi actualiza informaţii de server pentru rapoarte şi formule existente dintr-un registru de
lucru Excel, prezentare PowerPoint sau document Word activat de IBM Cognos.
Utilizaţi metoda API, UpdateServerUrl sau interfaţa de utilizator în caseta de dialog
Actualizare sistem pentru actualizare informaţii server. Puteţi modifica un server, cum ar
fi un server de test la alt, cum ar fi un server de producţie. Pentru informaţii despre
UpdateServerUrl, vedeţi “UpdateServerUrl” la pagina 111. Pentru informaţii despre
dialogul Actualizare sistem, vedeţi “Actualizarea URL-urilor de server” la pagina 16.
v Puteţi utiliza imbricarea asimetrică pentru un control mai mare asupra dispunerii
rapoartelor. De exemplu, puteţi să imbricaţi o categorie reală pentru anii anteriori şi să
imbricaţi numai categoria previziune pentru anul curent, deoarece nu este disponibilă
valoarea reală. Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile de imbricare, consultaţi
“Dispuneri de tabele încrucişate” la pagina 82.
v Suport de limbă suplimentar
Sunt disponibile următoarele limbi suplimentare pentru produsele IBM Cognos Office:
croată, daneză, kazahă, slovenă şi thai.

Caracteristicile modificate în versiunea 10.2.0
Sunt prezentate modificările caracteristicilor faţă de ultima ediţie. Sunt incluse legături la
temele conexe.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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v Produsele IBM Cognos Office, cum ar fi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi IBM
Cognos BI for Microsoft Office acum necesită utilizarea Microsoft .NET Framework 4.
Această nouă necesitate are implicaţii privind upgrade-ul sistemelor. Dacă sunteţi un
utilizator ce foloseşte în prezent un produs IBM Cognos Office şi aţi instalat numai
Microsoft .NET Framework 2, trebuie să instalaţi de asemenea .NET Framework 4.
Trebuie să instalaţi .NET Framework actualizat înainte de a instala produsele IBM Cognos
Office. Versiunile de Microsoft .NET Framework pot lucra în paralel. Nu este necesar să
instalaţi versiunile anterioare.
v Caracteristicile de accesibilitate suplimentare ajută utilizatorii care au o dizabilitate fizică,
cum ar fi mobilitate restricţionată sau vedere limitată.
v Creare explorare nouă a devenit Creare tabel încrucişat nou.

Caracteristicile noi în versiunea 10.1.1
Sunt prezentate caracteristicile noi faţă de ultima ediţie. Sunt incluse legături la temele
conexe.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 este o actualizare a ediţiei originale 10.1 cu
îmbunătăţiri aduse caracteristicilor în mai multe zone cheie:
v Suport pentru promptul de metadate
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 suportă surse de date, inclusiv surse
Analytic Applications DMR şi SAP BW care furnizează un prompt de metadate la
accesarea articolelor de date. Puteţi să furnizaţi în mod interactiv valori de prompt în
timpul costruirii explorărilor în Microsoft Excel. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Metadate promptate din pachete utilizate pentru rapoarte Cognos Analysis for Microsoft
Excel” la pagina 22.
v Suport pentru Microsoft Office 2010 pe 64 biţi
Această ediţie, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel suportă versiunea pe 64 de biţi a
Microsoft Excel inclusă în Microsoft Office 2010. Pentru a examina o listă actualizată de
medii suportate de produsele IBM Cognos, inclusiv sisteme de operare, remedii, browser-e,
servere Web, servere de directoare, servere de baze de date şi servere de aplicaţii, vizitaţi
IBM Cognos Customer Center la http://www.ibm.com/software/data/cognos/
customercenter (se deschide într-o fereastră nouă) .
v Reîmprospătare flexibilă
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 vă permite să reîmprospătaţi registre de
lucru individuale, foi de lucru sau doar un interval de celule de formule. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Reîmprospătarea datelor în registrele de lucru IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel” la pagina 59.
v Opţiuni de filtrare avansate Filtre bazate pe coloane
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 puteţi să filtraţi rezultatele în funcţie
de comparaţia dintre două coloane. De exemplu, dacă aveţi o coloană Real şi Previziune,
puteţi să filtraţi rezultatele pentru afişarea doar a rândurilor unde Real este mai mic decât
Previziune. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Filtre personalizate” la pagina 34.
v Filtre pre/post agregare
Puteţi să creaţi filtre care fie se aplică înaintea agregării, fie se aplică la rezultatul agregării.
Filtre pre şi post multiple se pot aplica la aceeaşi interogare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Crearea filtrelor personalizate” la pagina 36.
v Filtre interval de date
Puteţi să filtraţi rezultatele de dată care intră într-un anumit număr de zile de la data
curentă, de exemplu în ultimele 30 de zile. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Filtre personalizate” la pagina 34.
v Filtre IN
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Puteţi să filtraţi rezultatele să includă elemente care se potrivesc cu o listă. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Filtre personalizate” la pagina 34.
v Îmbunătăţiri la procesare
Performanţa a fost îmbunătăţită prin scăderea timpului necesar pentru reîmprospătarea
formulelor. Celulele cu erori produse în timpul reîmprospătării sunt marcate, în timp ce se
permite celorlalte celule cu formule să fie actualizate mai rapid.

Caracteristicile noi în versiunea 10.1.0
Sunt prezentate caracteristicile noi faţă de ultima ediţie. Sunt incluse legături la temele
conexe.
v Calculele sunt acum acceptate pentru explorări şi liste. Aceasta vă permite să creaţi şi să
menţineţi rapoarte utilizând funcţii avansate într-un mediu uşor de folosit, cu zone de
plasare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Crearea unui calcul” la pagina 40.
v Aplicaţia şi documentaţia sunt conforme standardelor de acces pentru persoanele cu
dizabilităţi fizice. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Anexa B, “Caracteristicile de
accesibilitate”, la pagina 143.
v Pentru analizele pe bază de celule, puteţi limita numărul de celule extrase în timpul unei
interogări. Puteţi limita, de asemenea, timpul de procesare. Prin limitarea numărului de
celule pe care le extrageţi, puteţi creşte performanţa de raportare, în special pentru foile de
lucru mari. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Setarea opţiunilor pentru foi de
explorare” la pagina 17.
v Puteţi publica acum explorări direct la IBM Cognos Connection. Puteţi salva un tabel
încrucişat ca un raport Web, ceea ce permite utilizatorilor Microsoft Excel să creeze
rapoarte în Excel şi să le distribuie ca rapoarte Web securizate fără pasul suplimentar de a
utiliza un pachet studio, cum ar fi Analysis Studio. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Publicarea unei explorări la IBM Cognos Connection” la pagina 64.
v Stiluri personalizate suplimentare sunt disponibile pentru formatarea celulelor. Puteţi
obţine acces la noi stiluri IBM Cognos Analysis, precum IBM Cognos - Nume rând
calculat sau IBM Cognos - Sumar măsură, cu ajutorul funcţiei Microsoft Excel, făcând
clic pe Stil din meniul Formatare. Stilurile IBM Cognos sunt listate împreună cu stilurile
Excel implicite. Puteţi modifica atribute, precum fontul şi alinierea, şi apoi să salvaţi
modificările într-un şablon pentru refolosire.
v Adăugaţi rânduri şi coloane definite de utilizator în mijlocul explorărilor şi listelor pentru a
adăuga calcule. Puteţi crea calcule Microsoft Excel pentru un rând întreg, o coloană
întreagă sau un bloc întreg. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Inserarea coloanelor
sau rândurilor blanc sau definite de utilizator într-o listă” la pagina 45.
v Adăugaţi rânduri şi coloane necompletate în mijlocul explorărilor sau listelor pentru a
îmbunătăţi lizibilitatea. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Inserarea coloanelor sau
rândurilor blanc sau definite de utilizator într-o listă” la pagina 45.
v Aptitudinile de căutare îmbunătăţite vă permit să căutaţi metadate după nivel în arborele
sursă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Căutarea articolelor în arborele sursă” la
pagina 30.
v După ce articolele au fost plasate în celulele unei foi de lucru, puteţi redenumi titlurile de
rând şi de coloană şi puteţi reordona articolele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Redenumirea unei coloane sau a unui rând” la pagina 44.
v Puteţi seta celula de pornire pentru o listă sau tabel încrucişat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Setarea opţiunilor listei pentru o foaie de lucru” la pagina 46 şi
“Setarea opţiunilor de tabel încrucişat” la pagina 46.
v Când lucraţi cu liste şi explorări, aveţi opţiuni de grupare multiple. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Setarea opţiunilor listei pentru o foaie de lucru” la pagina 46.
Puteţi lăsa celulele negrupate când aveţi nevoie să lucraţi cu funcţii Excel de căutare sau
Capitolul 1. Ce este nou?
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puteţi grupa celulele pentru o lizibilitate mai sporită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Setarea opţiunilor pentru foi de explorare” la pagina 17.
v O nouă caracteristică în analiza pe bază de celule vă permite să rezolvaţi erorile COGVAL
şi COGNAME. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Depanarea analizei bazate pe
celule” la pagina 51.
v În afară de rularea rapoartelor în IBM Cognos Report Studio şi IBM Cognos Analysis
Studio, puteţi rula rapoarte utilizând IBM Cognos Cognos Workspace Advanced. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Rularea unei explorări în Report Studio, Analysis
Studio sau Cognos Workspace Advanced” la pagina 63.

Caracteristici modificate în versiunea 10.1.0
Listate sunt modificările la caracteristici de la ultima ediţie. Sunt incluse legături la temele
conexe.
v Comentariile utilizatorilor, titlurile de raport şi valorile tastate în afara zonei de explorare
sunt menţinute în foaia de lucru şi după reîmprospătarea datelor.
v Suport îmbunătăţit pentru formatarea rândurilor şi celulelor.
v La rularea unui tabel încrucişat în Report Studio, acum este inclus filtrul de context.
v Puteţi alege un nivel de jurnalizare personalizat bazat pe graviditatea evenimentului. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Activarea jurnalizării ca unealtă de diagnosticare” la
pagina 14.
v Pentru a mări viteza de procesare, caracteristica eliminare zerouri utilizează eliminarea
zerourilor pe partea de server pentru serverele IBM Cognos Business Intelligence care sunt
configurate cu această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Suprimarea celulelor goale dintr-o explorare tabel încrucişat sau listă” la pagina 39.
v Pentru a mări viteza de procesare şi a evita întârzierile la server, IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel grupează şi comprimă datele pe care le primeşte de la interogări pe
serverul de date BI. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Secţionarea” la pagina 20 şi
“Controlarea comprimării datelor” la pagina 20.
v O casetă de bifare Curăţare memorie cache la salvare a fost adăugată la caseta de dialog
Opţiuni pentru reducerea dimensiunii registrului de lucru, care se realizează prin curăţarea
metadatelor şi datelor salvate legate de formule, de fiecare dată când registrul de lucru este
salvat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Curăţarea cache-ului” la pagina 15.
v Interogările de filtrare au fost modificate pentru a se conforma cu cele mai bune practici de
interogare a serverului Cognos BI şi a fi mai consistente cu interogările create de Report
Studio şi Business Insight Advanced. În versiunea 10.2.0, IBM Cognos Business Insight
Advanced este cunoscut ca IBM Cognos Workspace Advanced. Rapoartele se disting mai
clar între stilurile relaţional şi interogare dimensională. Listele acceptă filtrele detaliate şi
nu acceptă interogările bazate pe seturi. Explorările utilizează interogări dimensionale şi nu
acceptă filtre detaliate. Pentru majoritatea rapoartelor nu va fi nicio modificare în rezultate,
dar sunt anumite cazuri în care rezultatele se vor modifica, de exemplu, dacă aţi utilizat
anterior o interogare bazată pe seturi pentru un raport de tip listă, trebuie să actualizaţi
filtrul pentru a folosi filtrul detaliat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Crearea
filtrelor personalizate” la pagina 36.
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Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permite utilizatorilor Microsoft Excel să acceseze
direct informaţiile IBM Cognos controlate şi securizate centralizat pentru a îmbunătăţi luarea
deciziilor.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel este un instrument bazat pe Microsoft Excel pe
care autorii de rapoarte profesionale îl utilizează pentru a construi rapoarte sofisticate cu file
şi interogări multiple din baze de date multiple. Cu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel, puteţi utiliza datele IBM Cognos în Excel pentru a explora şi analiza datele şi a crea
rapoarte, cum ar fi facturi, declaraţii, vânzări săptămânale şi rapoarte de inventar.
Utilizaţi mediul interactiv tragere-şi-plasare din IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
pentru a explora şi pentru a analiza datele astfel încât să găsiţi răspunsuri la întrebările dvs.
profesionale.
Utilizând IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puteţi
v să găsiţi şi să vă focalizaţi pe articole importante pentru activitatea dvs.
v să înţelegeţi tendinţele şi anomaliile
v să comparaţi date, de exemplu detalii cu sumare sau rezultate reale cu rezultate bugetate
v să evaluaţi performanţa prin focalizarea pe rezultatele cele mai bune sau cele mai slabe
v să împărtăşiţi şi altora concluziile dvs.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel este componenta IBM Cognos pe care o puteţi
utiliza pentru efectuarea de analize multidimensionale şi pentru explorarea de surse mari de
date în cadrul mediului Excel familiar.
De asemenea, puteţi deschide propriile rapoarte personalizate în IBM Cognos Report Studio
sau explorări în IBM Cognos Analysis Studio pentru a vă ajuta la validarea şi îmbunătăţirea
rezultatelor raportului.
IBM Cognos Business Intelligence este proiectat să vă ajute să raportaţi, monitorizaţi şi
analizaţi rapid şi cu uşurinţă performanţele companiei dvs.

Cine foloseşte IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel?
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel nu se adresează numai analiştilor de specialitate,
ci oricărui utilizator profesional, care are nevoie să înţeleagă datele companiei şi să afle
răspunsuri la întrebările sale profesionale şi care foloseşte Excel ca instrument principal de
analiză.
De exemplu, printre persoanele care pot utiliza IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
pentru a-şi susţine deciziile sunt incluse, ca exemple
v directorii zonali, care trebuie să evalueze performanţa
v directorii de producţie, care trebuie să facă analize ale defectelor
v responsabilii cu clientela, care trebuie să înţeleagă relaţia cu clienţii lor
Cu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puteţi realiza următoarele activităţi:
v divizarea în sectoare pentru a modifica cu uşurinţă contextul şi pentru a vizualiza detalii
v imbricarea informaţiilor din dimensiuni multiple
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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v efectuarea drill up sau drill down pentru a modifica focalizarea analizei dvs., deplasându-vă
de la un nivel de informaţie la altul
v utilizarea unuia sau mai multor articole pentru focalizarea rapidă pe o anumită vizualizare a
datelor, cunoscută ca filtrare folosind contextul
v eliminarea datelelor fragmentate prin suprimarea celulelor necompletate care conţin valori
nule sau zero
v interschimbarea rândurilor şi a coloanelor pentru a analiza în mod diferit datele

IBM Cognos Office
IBM Cognos Office include atât IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel cât şi IBM
Cognos for Microsoft Office.
IBM Cognos Office furnizează cadrul care foloseşte eficient arhitectura business intelligence,
inclusiv securitate, metadate şi spaţiu de stocare conţinut. Infrastructura vă ajută să gestionaţi
documentele Microsoft Office şi să monitorizaţi performanţa financiară a organizaţiei dvs.
Utilizaţi aplicaţiile IBM Cognos Office pentru a crea, vizualiza şi consuma rapoarte, analize şi
alt conţinut business intelligence cu ajutorul aplicaţiilor familiare Microsoft Office, precum
Excel, PowerPoint şi Word.
Următorul tabel evidenţiază integrarea IBM Cognos Office cu aplicaţii cum ar fi IBM Cognos
for Microsoft Office şi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Tabela 1. Opţiuni de integrare IBM Cognos Office
Aplicaţii

Descriere

IBM Cognos for Microsoft
Office

Importarea conţinuturilor de rapoarte IBM Cognos Business
Intelligence, inclusiv date, metadate, anteturi, subsoluri şi diagrame
într-o aplicaţie familiară Microsoft Office. IBM Cognos for
Microsoft Office utilizează funcţionalitatea din aplicaţia Microsoft
Office pentru lucrul cu rapoarte create în prealabil sau pentru crearea
de rapoarte noi în studiourile Business Intelligence. Acest lucru este
deosebit de util la crearea dosarelor de sinteză şi a prezentărilor.
Managerii de vânzări sau de proiecte pot utiliza această aplicaţie
pentru a extrage şi raporta aceste informaţii.

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Construirea în Excel a rapoartelor de foi multiple sofisticate şi a
interogărilor multiple cu ajutorul diferitelor tipuri de surse de date şi
analizarea şi explorarea datelor IBM Cognos modelate dimensional.
Pentru sisteme IBM Cognos BI, aplicaţia furnizează acces date bazat
pe formulă astfel încât utilizatorii să poată rezolva probleme de
afaceri şi să prezinte rezultate cheie într-un format care le este cel
mai comod.
Modelatorii de date, analiştii de afaceri şi analiştii financiari care
analizează datele de activitate pot utiliza această aplicaţie pentru a
identifica tendinţe, oportunităţi, probleme sau caracteristici ale
proiectului.

Interfaţa de utilizator IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Interfaţa de utilizator IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel include panoul IBM Cognos
Analysis, care conţine un arbore sursă şi mai multe comenzi, o bară de explorare, o zonă de
examinare generală, o zonă de lucru, şi o bară de unelte sau panglică care să vă ajute să creaţi
rapoarte.
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Figura 1. Interfaţa de utilizator IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

v Panoul IBM Cognos Analysis
Panoul IBM Cognos Analysis este un panou de acţiuni al documentului care conţine
arborele sursă ce listează datele ierarhice pe care le puteţi adăuga la un raport. Adăugaţi
obiecte la un raport trăgându-le în suprafaţa de lucru.
Panoul IBM Cognos Analysis conţine controale pentru deschiderea pachetelor, căutarea
metadatelor, adăugarea listelor şi explorarea tabelelor încrucişate şi accesarea ajutorului
online.
v Arborele sursă
Arborele sursă este pentru pachetul pe care l-aţi selectat. Pentru pachete bazate pe surse de
date DMR şi OLAP, prezintă o vizualizare dimensională a datelor dumneavoastră şi
arborele este organizat in dimensiuni, ierarhii, niveluri şi măsuri. Pentru pachete bazate pe
surse de date relaţionale, prezintă subiecte de interogare organizate în liste de articole de
date. Pachetele TM1 sunt bazate pe surse de date OLAP.
Numele nivelurilor şi ale membrilor dintr-o dimensiune provin din model. Modelatorului îi
revine responsabilitatea de a da nume semnificative pe care să le puteţi utiliza la crearea
raportului.
v Bară de explorare
Utilizaţi elementele de control de pe bara de explorare pentru a lucra cu zone diferite ale
unui raport de explorare sau deschideţi raportul în IBM Cognos Report Studio, IBM
Cognos Workspace Advanced sau IBM Cognos Analysis Studio.
v Zona de examinare generală
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Zona de examinare generală este afişată doar dacă vizualizaţi o foaie de lucru cu un tabel
încrucişat sau o listă. Puteţi utiliza zona de examinare ca loc convenabil pentru a explora şi
modifica rapid conţinutul din foaia de lucru Excel.
Zona de examinare generală afişează toate filtrele aplicate. Într-un tabel încrucişat, puteţi
rearanja rânduri şi coloane, face drill up sau down, şi furniza context pentru foaia de lucru.
Într-o listă, puteţi rearanja coloanele.
Puteţi selecta un set fie în spaţiul de lucru Excel, fie în zona de examinare generală.
Fiecare casetă din zona Rânduri şi zona Coloane reprezintă unul sau mai multe seturi din
tabelul încrucişat. Puteţi folosi obiectele pentru a face drill up sau drill down. Contextul pe
care l-aţi specificat în caseta Context este folosit pentru filtrarea valorilor. Tabelul
încrucişat afişează rezultatele numai pentru articolul selectat.
Zona de examinare generală memorează în cache starea ultimului tabel încrucişat sau listă
pe care aţi creat-o. Acest lucru înseamnă că atunci când deschideţi un registru de lucru
salvat, zona de examinare generală nu reflectă contextul tabelului încrucişat sau al listei
salvate. Pentru a sincroniza zona de examinare generală cu tabelul încrucişat sau lista,
trebuie să goliţi cache-ul zonei de examinare generală. Puteţi realiza aceasta fie prin
închiderea registrului de lucru şi deschiderea unei noi foi de lucru, fie prin repornirea
Microsoft Excel.
v Zona de lucru
Zona de lucru, care apare la crearea tabelelor încrucişate sau listelor, este un spaţiu de lucru
Microsoft Excel în care amplasaţi articole de date pentru rapoarte de tabele încrucişate sau
liste pe care le proiectaţi. După amplasarea articolelor în Rândurile, Coloanele, Măsurile şi,
opţional, Contextul tabelului încrucişat sau Coloanele listei, datele apar în celulele foii de
lucru. Aici este prezentată versiunea tabel încrucişat a zonei de lucru.
Puteţi să modificaţi, să limitaţi sau să expandaţi articolele pe care le vedeţi într-un tabel
încrucişat, folosind tehnici precum filtrare şi drill, pentru a focaliza rapid cele mai
semnificative articole de pe foaia dvs. de lucru.
De asemenea, puteţi trage şi plasa articolele DMR şi OLAP direct în celulele foii de lucru.
La acest lucru se face referire prin analiza pe bază de celule sau prin modul pe bază de
celule.
La utilizarea metodei de explorare, există zone diferite unde puteţi insera un nou articol de
date. Zonele de plasare pe le alegeţi definesc relaţiile dintre articolul de date şi coloană.
Când folosiţi modul listă, există o singură zonă de plasare a coloanei unde puteţi insera şi
imbrica articolele de date.
Informaţii înrudite:
“Imbricarea articolelor” la pagina 43

Bara de unelte IBM Cognos
IBM Cognos Office adaugă o bară de unelte personalizată pentru fiecare aplicaţie Microsoft
Office suportată. Când faceţi clic pe butonul IBM Cognos de pe bara de unelte, comenzile
IBM Cognos Office devin disponibile ca butoane pe bara de unelte sau panglica aplicaţiei
dumneavoastră Microsoft Office.
Bara de unelte sau banda dintr-un mediu Microsoft Office 2007 sau Office 2010, furnizează
opţiunile următoare pentru a vă ajuta să proiectaţi rapoarte sau să vă realizaţi explorarea.
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Tabela 2. Opţiunile barei de unelte IBM Cognos Office
Buton

Descriere
Porniţi IBM Cognos Office prin afişarea panoului IBM Cognos şi a barei
de unelte IBM Cognos. În funcţie de setul de preferinţe, panoul IBM
Cognos afişează fie pagina IBM Cognos Office, fie uneltele şi comenzile
pentru aplicaţia implicită. De asemenea, o folosiţi pentru a ascunde
panoul IBM Cognos.
Logaţi-vă la un sistem IBM Cognos Business Intelligence sau IBM
Cognos TM1 care conţine rapoarte sau informaţii pachet care satisfac
cerinţele dumneavoastră de raportare.
Delogaţi-vă de la toate sistemele. Vă deconectaţi de pe toate spaţiile de
nume.
Setaţi opţiuni, cum ar fi aplicaţia de pornire, URI-ul gateway-ului de
sistem şi limitele de afişare.
Deschideţi un document IBM Cognos Office salvat din IBM Cognos
Connection, pentru a putea lucra cu raportul din aplicaţia Microsoft
folosită pentru crearea acestuia şi pentru a salva local raportul.
Publicaţi registrul de lucru salvat pe IBM Cognos Connection. Vă
publicaţi documentele IBM Cognos Office pe IBM Cognos Connection
pentru a le partaja cu alţi utilizatori într-un mod sigur şi central gestionat.
Curăţaţi toate datele din document. Puteţi curăţa celulele în Excel pentru a
înlătura conţinutul. Celulele curăţate rămân celule necompletate pe foaia
de lucru. Formatele, precum formatele de numere, formatele condiţionale
şi bordurile sunt păstrate.
În timpul explorării tabelului încrucişat, fiecare casetă din zonele de
plasare Rânduri şi Coloane continuă să reflecte metadatele din pachet.
Puteţi publica şi distribui apoi documentul astfel încât utilizatorii să îl
poată deschide şi reîmprospăta datele pentru a vedea o versiune
actualizată a tabelului încrucişat.
Reîmprospătează datele pentru a vedea cea mai recentă versiune a
informaţiilor din pachet sau sursa de date pe care o utilizează un raport.
Convertiţi articolele de date dinamice la statice, prin deconectarea de la
sursa de date. În acest format, puteţi distribui oricui documentul pentru
recenzie.

Pictogramele panoului IBM Cognos
Panoul IBM Cognos conţine pictograme care vă ajută să comutaţi cu uşurinţă între diversele
aplicaţii şi pagina IBM Cognos Office.
Tabela 3. Pictograme de panou IBM Cognos
Pictograme

Descriere
Afişează Pagina de întâmpinare IBM Cognos în panoul IBM Cognos sau
în panoul pentru aplicaţia implicită care porneşte pentru fiecare sesiune.
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Tabela 3. Pictograme de panou IBM Cognos (continuare)
Pictograme

Descriere
Deschide panoul IBM Cognos for Microsoft Office care conţine comenzi
legate de importarea şi reîmprospătarea rapoartelor şi conţinutului de
rapoarte deja create.
Deschide panoul IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel care conţine
pachete de informaţii necesare pentru explorarea, analizarea şi proiectarea
rapoartelor personalizate.

Iniţiere în IBM Cognos Office
Pentru a utiliza IBM Cognos Office cu aplicaţiile Microsoft Office, trebuie să vă personalizaţi
mediul IBM Cognos Office. Indiferent de aplicaţia IBM Cognos Office pe care o folosiţi,
puteţi realiza următoarele taskuri obişnuite din interfaţa IBM Cognos Office sau din portalul
IBM Cognos Connection:
v Afişare sau ascundere IBM Cognos Office, vedeţi “Pornirea IBM Cognos Office”.
v Setare preferinţe pentru IBM Cognos Office, vedeţi “Personalizarea IBM Cognos Office”
la pagina 11.
v Setare preferinţe pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vedeţi “Personalizarea
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” la pagina 17.
v Logare la servere IBM Cognos BI, vedeţi “Logarea la un server IBM Cognos” la pagina 15.
v Reîmprospătare date de la depozitul de conţinut IBM Cognos BI, vedeţi “Reîmprospătarea
datelor în registrele de lucru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” la pagina 59.
v Curăţare date din documentul Microsoft Office, vedeţi “Curăţarea celulelor de conţinut” la
pagina 59.
v Convertire date dinamice la date statice, vedeţi “Convertirea datelor dinamice la date
statice” la pagina 60.
v Publicarea unui document Microsoft Office, vedeţi “Publicarea unei foi de explorare la
IBM Cognos Connection” la pagina 60.
v Deschiderea şi salvarea unui raport local, vedeţi “Deschiderea şi salvarea unui raport local
din IBM Cognos Connection” la pagina 61.
v Descărcarea unui document Microsoft Office de la IBM Cognos Connection, vedeţi
“Descărcarea unui registru de lucru de la IBM Cognos Connection” la pagina 62.

Pornirea IBM Cognos Office
Când deschideţi pentru prima dată una din aplicaţiile Microsoft Office acceptate, va apărea o
bară de unelte IBM Cognos Office. Pentru a vizualiza comenzile şi pictogramele cu care
trebuie să lucraţi în mediul IBM Cognos Office, trebuie să faceţi disponibile panoul IBM
Cognos şi bara de unelte IBM Cognos Office.
Când bara de unelte IBM Cognos Office este disponibilă, puteţi seta preferinţe. Vedeţi
“Personalizarea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” la pagina 17, definiţi adresele
gateway IBM Cognos BI ale surselor de date, şi logaţi-vă la un server IBM Cognos Business
Intelligence.
După pornirea IBM Cognos Office, puteţi dori să continuaţi lucrul pe registre de lucru sau
documente non-IBM Cognos Office şi să afişaţi doar comenzile şi butoanele pe care le
folosiţi. Puteţi ascunde bara de unelte IBM Cognos sau panoul de acţiuni IBM Cognos în zona
dvs. de lucru.
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Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe pictograma IBM Cognos

.

este dezactivată sau nu apare pe bara de unelte,
Dacă pictograma IBM Cognos
vedeţi “Erori comune” la pagina 123.
2. Pentru a ascunde fila IBM Cognos din Microsoft Office 2010:
a. Faceţi clic pe Fişier, Opţiuni, şi apoi Personalizare panglică.
b. Sub Personalizaţi panglica, goliţi caseta de bifare IBM Cognos.
3. Pentru a ascunde fila IBM Cognos în versiuni anterioare ale Microsoft Office:
a. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Personalizare.
b. În fila Bare de unelte, alegeţi dacă să afişaţi sau să ascundeţi panoul IBM Cognos sau
bara de unelte IBM Cognos:
v Pentru a afişa sau ascunde panoul IBM Cognos, selectaţi sau deselectaţi caseta de
bifare IBM Cognos.
v Pentru a afişa sau ascunde bara de unelte IBM Cognos, selectaţi sau deselectaţi
caseta de bifare IBM Cognos for Microsoft Office.

Rezultate
Panoul IBM Cognos apare în zona de lucru a aplicaţiei, iar butoanele sunt făcute disponibile
în bara de unelte IBM Cognos. Vă puteţi seta acum preferinţele pentru aplicaţiile IBM Cognos
Office şi cele instalate.

Personalizarea IBM Cognos Office
Puteţi personaliza mediul IBM Cognos Office pentru a satisface nevoile dvs. referitoare la
raportare şi analizare.
Puteţi specifica următoarele preferinţe pentru IBM Cognos Office:
v aplicaţia, cum ar fi IBM Cognos for Microsoft Office sau IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, pentru pornire când deschideţi prima oară IBM Cognos Office, vedeţi
“Personalizarea modului de pornire IBM Cognos Office”.
v conexiunea sursei de date la baza de date, vedeţi “Logarea la un server IBM Cognos” la
pagina 15.
v locaţia gateway-urilor IBM Cognos BI, vedeţi “Configurarea conexiunilor la sistemele
IBM Cognos” la pagina 12.
v dacă să activaţi signon unic pentru autentificare, vedeţi “Configurarea autentificării
utilizatorului” la pagina 13.
v dacă să activaţi autentificare bazată pe formular, vedeţi “Configurarea autentificării
utilizatorului” la pagina 13.
v dacă să activaţi jurnalizarea şi ce nivel de detalii, vedeţi “Activarea jurnalizării ca unealtă
de diagnosticare” la pagina 14.
De fiecare dată când porniţi aplicaţia IBM Cognos Office, aceste setări vor fi aplicate sesiunii
dvs.

Personalizarea modului de pornire IBM Cognos Office
Când porniţi prima dată IBM Cognos Office, puteţi alege să fie afişat fie panoul IBM
Cognos, fie o aplicaţie specifică. Dacă alegeţi panoul IBM Cognos, afişează toate aplicaţiile
IBM Cognos for Office instalate pe care le puteţi utiliza. Puteţi muta panoul sau îl puteţi
detaşa. Faceţi clic pe pictograma aplicaţiei care corespunde cel mai bine nevoilor
dumneavoastră.
Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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După specificarea preferinţelor, IBM Cognos se va deschide în modul ales în sesiunile
ulterioare.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe pictograma Opţiuni
.
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos.
3. Alegeţi dacă să afişeze panoul IBM Cognos Bine aţi venit! în zona dvs. de lucru sau
dacă să pornească o aplicaţie specifică, cum ar fi IBM Cognos for Microsoft Office sau
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Pentru a afişa panoul IBM Cognos Bine aţi venit! de fiecare dată când porniţi IBM
Cognos Office, sub Pornire aplicaţie, selectaţi caseta de bifare Afişare Pagină de
întâmpinare IBM Cognos.
Puteţi modifica această opţiune mai târziu golind caseta de bifare Afişaţi această
pagină în viitor de pe panoul IBM Cognos.
v Pentru a porni o anumită aplicaţie când deschideţi IBM Cognos Office, din lista
Aplicaţie de pornire, faceţi clic pe aplicaţia pe care o vreţi.
4. Faceţi clic pe OK.

Configurarea conexiunilor la sistemele IBM Cognos
Pentru a accesa conţinutul, trebuie să configuraţi conexiuni la sisteme IBM Cognos.
Contactaţi administratorul dumneavoastră pentru a obţine URL-urile necesare pentru a crea
conexiuni.
O conexiune la sistem IBM Cognos BI furnizează acces la surse de date relaţionale, OLAP şi
DMR (dimensionally-modeled relational). De asemenea, cu o conexiune la un sistem IBM
Cognos BI, puteţi deschide un raport dinIBM Cognos Connection şi publica un document
Microsoft Office la IBM Cognos Connection.
O conexiune la un sistem IBM Cognos TM1 furnizează acces la cuburile IBM Cognos TM1,
şi posibilittaea de a deschide un pachet sau un plan de la Cognos TM1.

Înainte de a începe
Trebuie să vă contactaţi administratorul pentru URL-urile necesare pentru conectarea la
sistemele IBM Cognos. Fiecare URL este unic, bazat pe configuraţia de sistem. De exemplu,
sistemele IBM Cognos BI pot folosi tipuri diferite de gateway-uri. Un sistem Cognos TM1
poate folosi un număr de port care nu este cel implicit.
v Un exemplu de URL pentru un sistem IBM Cognos BI este:
http://server_name/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Un exemplu de URL pentru un sistem Cognos TM1 este:
http://nume_server:număr_port
nume_server este fie adresa IP a calculatorului, fie numele calculatorului.
număr_port este portul setat de administrator pentru serverul de aplicaţii de pe sistemul
Cognos TM1. Portul implicit este 9510.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe pictograma Opţiuni
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos.
3. Creaţi o conexiune nouă sau editaţi o conexiune existentă.
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.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

v Pentru a crea o conexiune nouă, faceţi clic pe Adăugare.
v Pentru a modifica o conexiune existentă, selectaţi conexiunea şi apoi faceţi clic pe
Editare.
În caseta Tip sursă de date, faceţi clic pe IBM Cognos BI sau IBM Cognos TM1.
În caseta URL sistem, tastaţi URL-ul furnizat de administratorul dumneavoastră care
identifică locaţia sistemului IBM Cognos.
Nu utilizaţi localhost pentru a vă referi la calculatorul local pe care rulează gateway-ul
IBM Cognos BI. Dacă utilizaţi localhost, informaţiile trimise către server sunt dirijate
înapoi la calculatorul local. Ca rezultat, cererile la serverul de rapoarte vor eşua la
importarea rapoartelor promptate.
În caseta Nume amical, tastaţi un nume.
Faceţi clic pe Testare conexiune.
Dacă conexiunea eşuează, contactaţi administratorul dumneavoastră să verifice
informaţiile de conexiune. Vedeţi secţiunea depanare pentru soluţii la probleme de
configurare comune.
Faceţi clic pe Salvare.
Dacă aţi modificat o conexiune existentă, trebuie să modificaţi informaţiile de server şi
pachet pentru fiecare registru de lucru. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Actualizarea URL-urilor de server” la pagina 16.

Rezultate
Conexiunea apare în lista IBM Cognos Systems.
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, numele amical apare în panoul IBM Cognos ca
nod rădăcină din ierarhia arborelui.
După ce configuraţi conexiunile la sisteme IBM Cognos BI, puteţi activa signon-ul unic
pentru integrare dintre IBM Cognos Office şi aplicaţii client IBM Cognos, cum ar fi IBM
Cognos Planning sau IBM Cognos Controller, sau dintre aplicaţii IBM Cognos Office. De
asemenea, puteţi activa autentificarea bazată pe formulare.

Configurarea autentificării utilizatorului
Administratorul dumneavoastră a configurat deja un furnizor de autentificare pentru
componente IBM Cognos. Pentru a activa securitatea între IBM Cognos Office şi aplicaţiile
client IBM Cognos, puteţi activa sigon unic. Signon unic asigură că utilizatorilor care sunt
conectaţi la o aplicaţie client IBM Cognos, precum IBM Cognos Planning sau IBM Cognos
Controller, nu li se va solicita autentificarea când vor rula altă aplicaţie client IBM Cognos,
cum ar fi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Pentru ca signon-ul unic să funcţioneze corespunzător, trebuie să fie stabilit şi pe serverele
IBM Cognos BI sau TM1. Administratorul IBM Cognos BI trebuie să seteze un parametru în
IBM Cognos Configuration care să specifice faptul că o aplicaţie client poate partaja
informaţii despre sesiune cu un alt client de pe acelaşi calculator. Utilizatorii pot accesa
rapoarte fără signon-uri ulterioare, întrucât sistemul identifică automat utilizatorii şi oferă
informaţii de securitate.
În cazul în care compania dvs. utilizează software de gestiune a accesului bazat pe Web,
precum SiteMinder, pentru a furniza signon unic în infrastructura de securitate, trebuie să
activaţi autentificarea bazată pe formulare. Serviciul de autentificare bazat pe formulare
permite utilizatorilor să-şi introducă acreditările, de exemplu numele de utilizator şi parola,
într-un formular de pe o pagină Web. Dacă acreditările sunt corecte, utilizatorii sunt conectaţi
pe site. Acreditările sunt valabile până când utilizatorul se deconectează explicit.

Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe butonul Opţiuni
.
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos.
3. Sub Sisteme IBM Cognos, alegeţi dacă să utilizaţi autentificarea signon unic sau
autentificarea pe bază de formulare:
v Pentru a activa signon unic, selectaţi caseta de bifare Activare signon unic.
După ce vă conectaţi prima dată, de fiecare dată când va fi accesat un raport securizat,
nu va fi necesar signon pentru că sistemul furnizează automat informaţiile despre
securitate.
v Pentru a activa autentificarea pe bază de formulare, selectaţi caseta de bifare Activare
autentificare pe bază de formulare.

Activarea jurnalizării ca unealtă de diagnosticare
Fişierele jurnal sunt o unealtă de diagnosticare importantă, utilă pentru investigarea IBM
Cognos Office. Vă pot ajuta să depanaţi probleme, ele înregistrând activităţile care au loc
atunci când lucraţi cu IBM Cognos Office. Aceste activităţi includ informaţii despre mediu,
excepţii şi funcţii de intrare şi de ieşire.
Puteţi specifica dacă informaţiile despre IBM Cognos Office să fie jurnalizate şi la ce nivel de
detalii. Implicit, activităţile jurnal sunt salvate în director_rădăcină_utilizator.
Activaţi jurnalizarea dacă încercaţi să depanaţi un comportament neaşteptat. În această
situaţie, personalul de sprijin va dori o copie a intrărilor în fişierul jurnal.
Scrierea în fişierele jurnal poate conduce la degradarea performanţei.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe butonul Opţiuni
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos.
3. Sub Jurnalizare, selectaţi Nivel de jurnalizare.

.

v Pentru a dezactiva complet jurnalizarea, faceţi clic pe Fără.
v Pentru a înregistra doar problemele şi evenimentele critice în jurnal, faceţi clic pe
Critic.
v Pentru a înregistra erorile, dar şi problemele şi evenimentele critice, faceţi clic pe
Eroare.
v Pentru a înregistra avertismentele, dar şi erorile şi problemele şi evenimentele critice,
faceţi clic pe Avertisment.
v Pentru a înregistra informaţiile, dar şi avertismentele, erorile şi problemele şi
evenimentele critice, faceţi clic pe Informaţii.
v Pentru a înregistra toate evenimentele şi problemele, chiar elementele de rutină, faceţi
clic pe Toate.
4. Faceţi clic pe OK.
Pe Microsoft Windows XP, fişierul istoric este creat în drive:\user directory path\user
name\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection\Logs. Pe Microsoft
Windows 7, fişierul istoric este creat în drive:user directory path\user
name\AppData\Local\Cognos\Office Connection\Logs.
Formatul de denumire pentru fişierele istoric este yymmdd_hhmmss.txt.

14

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versiunea 10.2.0: Ghidul utilizatorului

Rezultate
Data viitoare când veţi porni IBM Cognos Office, activităţile şi informaţiile despre mediu vor
fi jurnalizate în fişier. Din caseta de dialog Opţiuni, faceţi clic pe butonul Vizualizare istorice
pentru a deschide folderul care conţine fişierele istoric.

Logarea la un server IBM Cognos
IBM Cognos suportă accesul de utilizator anonim şi autentificat. Pentru a utiliza IBM Cognos
Office ca un utilizator autentificat, trebuie să vă logaţi la sistemul IBM Cognos care conţine
sursa de date sau pachetul pentru rapoartele pe care vreţi să le importaţi.
Puteţi fi conectat simultan la mai multe servere de surse de date.
Puteţi de asemenea să automatizaţi acest task utilizând metoda Logon. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Logon” la pagina 107.

Procedură
1. În bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe pictograma Logare
ce conţine sursa de date sau pachetul pentru rapoartele dorite.

şi selectaţi serverul

2. Dacă există mai multe spaţii de nume, în caseta Spaţiu de nume faceţi clic pe spaţiul de
nume dorit şi apoi faceţi clic pe OK.
3. Introduceţi ID utilizator şi Parola şi faceţi clic pe OK.
4. Repetaţi paşii 1-3 pentru fiecare server suplimentar.

Rezultate
După conectarea şi afişarea panoului IBM Cognos, puteţi utiliza IBM Cognos Office.

Curăţarea cache-ului
Pentru fiecare registru de lucru pe care îl deschideţi sau pe care îl creaţi în timpul sau după
conectarea la IBM Cognos Office sau la componentele sale, este creată o foaie de lucru în
cache. Această foaie de lucru păstrează informaţii despre datele care trebuie redate. Puteţi
curăţa cache-ul pachetelor folosite în registrele de lucru care utilizează IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel. Ştergerea memoriei cache a pachetului reduce dimensiunea registrelor de
lucru prin ştergerea datelor şi a metadatelor neutilizate asociate cu formulele. Butonul
Ştergere cache are efect pentru toate sursele de date şi pachetele definite în IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. După ce curăţaţi cache-ul, trebuie să salvaţi registrele de lucru
pentru a observa reducerea în dimensiune a fişierului.
Curăţaţi cache-ul dimensiunea registrului de lucru contează, când securitatea este extremă sau
când nu este necesar să depozitaţi rezultate de rapoarte pentru timpi de procesare mai rapizi.
Dacă dimensiunea registrului de lucru este prea mare din cauza datelor considerabile, funcţia
de curăţare a cache-ului reduce dimensiunea registrului de lucru. Totuşi, există un compromis:
durata de procesare pentru popularea registrului de lucru cu date creşte pentru că datele
trebuie să fie extrase din serverul de date IBM Cognos BI, şi nu din cauza datelor care sunt
salvate în cache.
Alternativ, puteţi specifica să se cureţe cache-ul local al datelor extrase de fiecare dată când
salvaţi registrul de lucru sau salvaţi registrul de lucru cu alt nume de fişier. Acest lucru se
poate face prin selectarea casetei de bifare Ştergere cache la salvare.

Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Procedură
1.
2.
3.
4.

Porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Deschideţi un registru de lucru.
Din bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe Opţiuni.
Sub Administrare cache, alegeţi modalitarea de curăţare a cache-ului:
v Pentru a curăţa cache-ul local pentru registrul de lucru activ, faceţi clic pe Ştergere
cache.
Cache-ul este şters, iar dimensiunea registrului de lucru este redusă. Acum puteţi
deschide şi salva registre de lucru suplimentare. Pentru a evita crearea unei foi de lucru
cache pentru registre de lucru non-IBM Cognos, trebuie să ieşiţi din Microsoft Excel.
v Pentru a curăţa cache-ul local de fiecare dată când salvaţi un registru de lucru sau
salvaţi un registru de lucru cu alt nume de fişier, selectaţi caseta de bifare Ştergere
cache la salvare.
Datele afişate pe registrul de lucru sunt curăţate doar la utilizarea butonului Curăţare

din bara de unelte IBM Cognos.
toate datele
5. Faceţi clic pe OK şi apoi salvaţi registrul de lucru.

Rezultate
De asemenea, puteţi automatiza procesul pentru ştergerea cache-ului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “ClearCache” la pagina 111.

Actualizarea URL-urilor de server
Actualizaţi informaţiile serverului IBM Cognos pentru rapoarte şi formule existente dintr-un
registru de lucru Excel, prezentare PowerPoint sau document Word activat de IBM Cognos.

Despre acest task
La rularea acestei comenzi, numele pachetului rămâne acelaşi. Puteţi utiliza această comandă
pentru a modifica doar un server, cum ar fi un server de test la alt server, cum ar fi un server
de producţie. Alegeţi URL-urile din lista de servere pe care o introduceţi în secţiune IBM
Cognos Systems a ferestrei Opţiuni.

Procedură
1. Deschideţi registrele de lucru Excel, prezentările PowerPoint şi documentele Word pe
care vreţi să le actualizaţi.
2. Din bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Apare fereastra
Opţiuni.
3. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos.
4. Faceţi clic pe butonul Actualizare utilitar sistem. Apare caseta de dialog Actualizare
sistem.
5. Din lista Sistem vechi, selectaţi serverul sau sistemul pe care vreţi să îl actualizaţi.
6. Din lista Sistem nou, selectaţi URL-ul pentru serverul sau sistemul de înlocuire şi faceţi
clic pe OK. Dacă serverul de rezervă pe care îl doriţi nu apare, faceţi clic pe Adăugarea
unui sistem nou. Apare caseta de dialog Editare/Adăugare sistem. Introduceţi
informaţiile pentru noul sistem şi faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
Fişierele activate de IBM Cognos deschise sunt căutate şi informaţiile serverului sunt
actualizate.
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Personalizarea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Puteţi seta opţiuni care să se aplice pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sau
pentru explorările dvs.
v Opţiunile pentru aplicaţia “Opţiuni de setare pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel” se aplică registrelor de lucru create în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
care pot include explorări, analize şi rapoarte consumate din surse de date IBM Cognos.
Structurile de date sunt extrase din pachetele depozitului de conţinut.
v Opţiunile pentru explorările “Setarea opţiunilor pentru foi de explorare” se aplică foilor de
lucru care conţin explorări. Puteţi folosi aceste opţiuni pentru a modifica rapid modul de
prezentare a indicatorilor dvs. de performanţă, de exemplu venitul sau costurile de
producţie. Explorarea OLAP foloseşte termenul "secţionare (slicing) şi defalcare (dicing)"
pentru a descrie uşurinţa cu care puteţi modifica contextul şi vizualiza detaliile.

Opţiuni de setare pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel
Puteţi modifica setările implicite pentru a îmbunătăţi performanţa.
De exemplu, dacă de obicei lucraţi cu acelaşi pachet, puteţi încărca automat ultimul pachet
utilizat când porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Când lucraţi cu date relaţionale modelate dimensional, puteţi folosi funcţii membru pentru
manevrarea membrilor, prin obţinerea de membri copil pentru membrul părinte. Puteţi limita
numărul de membri afişaţi în arborele sursă.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul Opţiuni
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis.

.

3. Dacă vreţi să încărcaţi cel mai recent pachet şi sistem de fiecare dată când vă porniţi
sesiunea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, sub Setări aplicaţie, selectaţi caseta
de bifare Încărcaţi pachetul şi sistemul cel mai recent utilizat.
Acest lucru este foarte util când folosiţi regulat sursa de date şi doriţi o modalitate uşoară
de a o accesa, pentru a începe sau rezuma rapid lucrul. Dacă pachetul cel mai recent
folosit este inaccesibil sau lipseşte, nu este afişat niciun arbore sursă. Trebuie să selectaţi
un alt pachet pentru a-l înlocui pe cel lipsă.
4. Dacă vreţi să limitaţi numărul de membrii afişaţi din arborele sursă şi caseta de dialog de
rezultate căutare, sub Setări aplicaţie, în caseta Limită număr afişare membru, tastaţi
numărul maxim de membrii care pot apărea în arborele sursă înainte de a afişa opţiunea
Căutare.
Numărul de membrii este reflectat în fiecare casetă din zonele Rânduri, Coloane şi
Context ale explorării dumneavoastră şi rezultatele unei căutări. Această setare se aplică
datelor modelate dimensional. Nu se aplică pachetelor relaţionale. Această setarea
limitează şi numărul de articole pe care le puteţi selecta şi plasa în oricare din zonele de
plasare, chiar din rezultatul unei căutări.
5. Faceţi clic pe OK.

Setarea opţiunilor pentru foi de explorare
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, fiecare explorare pe care o creaţi este alocată
unei singure foi de lucru. Puteţi selecta un server şi pachet diferit pentru fiecare explorare.
Pachetele pe care le utilizaţi pentru a genera rapoarte se bazează pe modele create în
instrumentul de modelare, Framework Manager.
Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Pentru a identifica sursa de date pentru fiecare foaie de lucru, alegeţi să afişaţi numele
serverului şi pachetul din care sunt extrase datele. Când este setată aceasta preferinţă, numele
serverului şi pachetul sunt afişate în primele două rânduri ale unei foi de explorare. Similar,
când deschideţi un pachet dintr-un sistem IBM Cognos BI, dimensiunea Informaţii include
obiecte, cum ar fi Nume sistem şi Nume pachet, pe care le puteţi trage în foaia de lucru într-o
analiză bazată pe celule.
Rândurile direct după informaţiile sursă arată filtrarea utilizând context din zonele Rânduri,
Coloane şi Context ale explorării.
De asemenea, puteţi îmbunătăţi performanţa sesiunii prin limitarea rândurilor care sunt afişate
în explorarea Microsoft Excel.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul Opţiuni
.
2. În panoul de navigare, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis.
3. Dacă vreţi să afişaţi informaţiile de server şi pachet, sub Setări tabel încrucişat şi listă,
faceţi clic pe caseta de bifare Afişare informaţii sistem şi pachet din foaia tabel
încrucişat şi listă.
Primul rând al foii de lucru afişează numele serverului, care este locaţia URI pentru
gateway IBM Cognos. Al doilea rând afişează numele pachetului (locaţia complet
calificată) din depozitul de conţinut. Rândurile Rânduri, Coloane şi Context afişează
dimensiunea sau nivelul ierarhic care conţine articolele folosite pentru filtrare.
4. Dacă vreţi să setaţi manual locaţia celulei de pornire pentru un tabel încrucişat sau o
listă, sub Setări tabel încrucişat sau listă, faceţi clic pe caseta de bifare Alocare celulă
de pornire tabel încrucişat sau listă.
Implicit, celula de pornire din foaia de lucru este A1. Dacă setaţi această opţiune, când
creaţi un tabel încrucişat sau o listă, aplicaţia vă promptează să faceţi clic pe o celulă din
foaia de lucru sau să introduceţi o locaţie de celulă.
5. Daă vreţi să restricţionaţi numărul de rânduri din explorarea de tabel încrucişat curentă,
sub Setări tabel încrucişat sau listă, în caseta Limită de rânduri de afişare date,
tastaţi numărul de rânduri care pot fi afişate.
Prin reducerea numărului de înregistrări randate într-un tabel încrucişat, puteţi reduce
timpul necesar pentru a extrage metadatele. Această setare nu se aplică în următoarele
condiţii:
v La crearea explorărilor listă
v La analiza bazată pe celule
v Când este selectată opţiunea Previzualizare fără date
6. Pentru a controla numărul articolelor care apar în explorări la expandarea sau drilling-ul
metadatelor, sub Setări tabel încrucişat sau listă, setaţi opţiunea Expandare limită de
membri.
Această setare controlează doar numărul de articole care sunt trase din arborele sursă.
Are efect doar când este setat Inserare membru cu descendenţi pe bara de unelte IBM
Cognos. Nu se aplică la analiza bazată pe celule sau pachete IBM Cognos TM1.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Setarea limitelor pentru articolele care se
expandează” la pagina 21.
7. Pentru a controla modul de apariţie al etichetelor în celulele imbricate, setaţi opţiunea
Grupare.
Notă: Opţiunea Grupare controlează modalitatea de funcţionare a caracteristicii
Grupare/Degrupare. Pentru explorări tabel încrucişat, această opţiune este setarea
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automată pentru prezentarea metadatelor din rânduri şi coloane imbricate. Pentru liste,
această opţiune determină cum funcţionează butoanele şi articolele meniului Grupare /
Degrupare. Aceste setări afectează întregul registru de lucru.
Alegeţi dintre Combinare celule, Repetare etichete sau Etichetare celula din vârf.
v Pentru a combina datele în celule care să cuprindă articolele imbricate şi permit
gruparea completă, faceţi clic pe Combinare celule.

8.

9.

10.

11.

v Pentru a repeta metadatele în celule individuale care cuprind articole imbricate, faceţi
clic pe Repetare etichete.
Utilizaţi această opţiune când doriţi să utilizaţi alte funcţii Excel asupra datelor.
v Pentru a limita metadalele celulei şi a combina pentru minimizarea etichetelor, faceţi
clic pe Etichetare celulă vârf.
Pentru a afişa membrii unui articol de date raport prin dublu clic pe o celulă, sub Setări
formule, selectaţi caseta de bifare Expandare la dublu clic.
Setarea se aplică doar dacă realizaţi o analiză pe bază de celule. Dacă realizaţi o analiză
pe bază de celule şi nu sunt disponibile metadate pe rânduri sau coloane, făcând dublu
clic pe o celulă plasează conţinutul în modul editare.
Pentru a limita numărul de celule care sunt returnate când adăugaţi articole de date la o
analiză pe bază de celule, scrieţi un număr în caseta Limită celulă obiect de date.
Valoarea implicită este 250. Trebuie să decideţi ce este optim pentru sistemul dvs., în
funcţie de procesor, viteză, memorie cache şi RAM sau VRAM. Scăderea numărului
conduce la o viteză de procesare mai mare când extrageţi cantităţi mari de date.
Pentru a seta limita de timp pentru extragerea datelor şi popularea celulelor în timpul
analizei bazate pe celule, tastaţi limita în caseta Limită de timp de procesare
(milisecunde).
Valoarea implicită este 1000 milisecunde. Pentru cereri mari, limita duratei de procesare
poate fi mărită. De exemplu, pentru a creşte valoarea la 100 secunde, scrieţi 100000 în
caseta Limită durată de procesare (milisecunde).
Faceţi clic pe OK.

12. Dacă aveţi un un registru de lucru deschis şi vreţi ca modificările dumneavoastră să intre
în vigoare, pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul
Reîmprospătare toate datele

.

Utilizarea setărilor aplicaţiei pentru optimizarea performanţei
sistemului
Puteţi optimiza performanţa sistemului prin utilizarea setărilor aplicaţiilor.
Utilizaţi setările din caseta de dialog Opţiuni pentru a seta Limită număr afişare membri,
Limită celulă obiecte de date şi Limită durată de procesare. Prin modificarea acestor
valori puteţi creşte eficienţa extragerii de date.
Limită număr afişare membri are ca valoare implicită 50. Limitează numărul de articole
care apar în arborele sursă şi în rezultatele de căutare. În unele cazuri, acesta poate fi prea
mare şi ar trebui scăzut. Deşi durata de timp generală de extragere a datelor poate să nu fie
afectată de micşorarea acestei valori, scade durata de populare a grupului de articole iniţial.
Setând această valoare la zero (0) opreşte această caracteristică. Din cauza modului în care
funcţionează această caracteristică cu Limită celulă obiecte de date, în cazuri de cereri de
date complexe reprezentate într-un registru de lucru cu rânduri şi coloane imbricate, aţi putea
fi nevoit să opriţi această caracteristică pentru a vizualiza date complete în registrul de lucru.
Trebuie să determinaţi care este valoarea corespunzătoare pentru mediul dvs.
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Optimizarea sistemului cu seturi mari de date
Pentru rapoarte de tip listă bazate pe pachete IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel poate extrage seturi mari de date în format CSV. Acest lucru
permite IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel să extragă aceste seturi de date mult mai
rapid decât rezultatele standard XML complet formatate. Formatul de cerere CSV înlătură
formatarea de date din model.
Pentru informaţii suplimentare despre setarea formatului de cerere, vedeţi “Setarea opţiunilor
listei pentru o foaie de lucru” la pagina 46.

Controlarea comprimării datelor
Comprimarea automată a datelor este modalitatea în care IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel scade durata de procesare pentru transferuri mari de date de pe serverul BI. În condiţii
normale, compresia datelor ar trebui să fie pornită. Deşi comprimarea este pornită implicit,
poate fi oprită prin setarea proprietăţii UseGzipCompression la fals în fişierul
CommManagerSettings.xml, care, în mod implicit, este localizat în directorul Office
Connection, precum C:\Documents and Settings\nume utilizator\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection sau C:\Users\nume utilizator\AppData\Local\Cognos\Office
Connection.
Opriţi compresia dacă doriţi să executaţi teste sau să efectuaţi operaţiuni de depanare.
Pentru a porni compresia gzip, setaţi atributul următor:
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

Formatele GZip şi CSV activate automat pentru liste
Compresia GZip este pornită automat când treceţi de la formatul XML brut la formatul CSV
pentru liste. Proprietatea globală nu este modificată, ceea ce înseamnă că dacă aţi oprit
compresia, această setare este păstrată pentru alte tipuri de transferuri de date.
De exemplu, dacă aveţi oprită compresia şi aţi fi vrut să creaţi o nouă explorare după
realizarea unei cereri de listă CSV, atunci datele de explorare ar fi fost încă necomprimate.

Secţionarea
Secţionarea permite ca IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel să interogheze seturi mari
de date IBM Cognos BI pe secţiuni sau subseturi de rânduri. Vă recomandăm să activaţi
secţionarea şi să setaţi iniţial rândurile la 2000. În cazul în care continuă să apară erori că
serverul a rămas fără memorie disponibilă, setaţi o dimensiune mai mică pentru secţiune.
Dimensiunea secţiunii este setată în fişierul CognosOfficeReportingSettings.xml care, în mod
implicit, este localizat în următorul director:
v în Window XP, C:\Documents and Settings\nume utilizator\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection
v în Windows 7, C:\Users\nume utilizator\AppData\Local\Cognos\Office Connection
Pentru a activa secţionarea, setaţi atributul următor:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>
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Setarea limitelor pentru articolele care se expandează
Setarea Limitare expandare membru din caseta de dialog Opţiuni controlează câte date să
extrageţi din arborele sursă. Este complementar cu alte limite, de exemplu dimensiune sector
şi compresie GZip.
În mod specific, setarea Limită expandare membru se aplică unui membru care este tras şi
plasat într-un raport. Această setare are efect doar când este setată opţiunea Inserare membru
cu descendenţi şi controlează doar numărul de articole care sunt trase din arborele sursă.
De exemplu, dacă Limitare expandare membru este setată la 200 (200 este valoarea
implicită) şi trageţi Produse care conţin cinci articole, atunci toate cele cinci articole vor
apărea în raport. Dacă trageţi un articol nod cu 400 articole, atunci doar 200 din cele 400
subarticole vor apărea în raport. Puteţi observa şi interacţiunea cu Limitare afişare date pe
rânduri, care controlează câte articole să fie afişate pe rândurile şi coloanele foii de lucru.
Dacă limita datelor pe rânduri este setată la 3, iar Limitare expandare membru este setată la
200, vor apărea doar 3 articole în raport. Trebuie să faceţi clic pe Mai mult sau Toate pentru
a vedea articolele suplimentare controlate de această setare.
Notă: Setarea Limitare expandare membru se aplică doar cuburilor şi pachetelor DMR şi
nu se aplică pachetelor relaţionale.

Lucrul cu datele relaţionale modelate dimensional şi datele
OLAP
Pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, articolele de date sunt organizate ierarhic.
Sursele de date dimensionale includ sursele de date OLAP şi sursele de date relaţionale
modelate dimensional (DMR). Arborele sursă furnizează o vizualizare bazată pe ierarhie a
datelor.

Notă: Numele nivelurilor şi ale membrilor dintr-o dimensiune provin din model.
Modelatorului îi revine responsabilitatea de a da nume semnificative.
1. Pachet
Pachetele sunt subseturi ale unui model conţinând articole pe care le puteţi insera într-un
raport.
2. Dimensiune
Dimensiunile sunt grupări mari de date descriptive despre aspectele importante ale unei
afaceri, precum produse, date sau pieţe. Dimensiunea Information include obiecte
suplimentare, precum Nume sistem şi Nume pachet pe care le puteţi trage şi plasa în foaia
de lucru.
3. Ierarhie de nivel
Ierarhiile de nivel sunt grupări mai specifice din cadrul unei dimensiuni. De exemplu,
pentru dimensiunea Ani, datele pot fi organizate în grupuri mai mici, cum ar fi Ani, Luna
curentă şi Toate datele.
4. Folder de membri
Folderele de membri conţin membrii disponibili pentru o ierarhie sau un nivel. De
exemplu, folderul Membri pentru ierarhia de nivel Ani conţine orice se găseşte în
nivelurile An, Trimestru şi Lună.
5. Nivel
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Nivelurile sunt poziţii din cadrul ierarhiei dimensionale care conţin informaţii în aceeaşi
ordine de detalii şi au atribute în comun. Pot exista mai multe niveluri într-o ierarhie de
nivel, începând cu un nivel rădăcină. De exemplu, ierarhia de nivel Ani cuprinde
următoarele niveluri conexe.
Nivel

Numele nivelului

Descriere

Rădăcină

Ani

Nivelul rădăcină.

Primul

An

Ani în nivelul rădăcină Ani. De
exemplu, 2004, 2005 şi 2006.

Al doilea

Trimestru

Trimestre pentru fiecare an din
nivelul An. De exemplu, 2004
T1, 2004 T2 şi 2004 T3.

Al treilea

Lună

Luni pentru fiecare trimestru din
nivelul Trimestru. De exemplu,
Ian, Feb şi Mar.

Notă: Dimensiunea Măsuri, care nu este4 afişată în tabel, conţine măsurile disponibile în
sursa de date.

Metadate promptate din pachete utilizate pentru rapoarte
Cognos Analysis for Microsoft Excel
Prompturile vă ajută să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie. Este o cale prin care
dumneavoastră să definiţi domeniul şi să limitaţi cantităţi mari de date. Puteţi modifica
comportamentul prompturilor din IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel prin modificarea
definiţiei dimensiunilor sau subiectelor de interogare din model sau alte surse de date.
Cognos Analysis for Microsoft Excel utilizează prompturi care sunt salvate în model sau altă
sursă de date. Promptarea este utilă pentru articole de interogare, cum ar fi ProductTypeCode,
ale căror valori nu sunt afişate într-un raport dar pot fi utilizate pentru filtrarea de date. Pentru
aceste variabile, utilizaţi IBM Cognos Framework Manager pentru a defini prompturi de
introducere din tastatură. Proprietăţile Informaţii prompt din Framework Manager vă dau
abilitatea să controlaţi filtrarea şi promptarea implicită. Proprietăţile sunt utilizate de Cognos
Analysis for Microsoft Excel pentru a crea o expresie de filtru şi seta articolele de utilizare şi
afişare dintr-un prompt şi interogare de prompt.
Dacă expandaţi un aticol din arborele sursă care conţine un prompt, intrarea pentru acel articol
este cerută înainte ca articolul să poată fi adăugat la zona de lucru. În funcţie de tipul
promptului, trebuie să daţi răspunsul, sau, dacă este un prompt cu o valoare implicită, să
acceptaţi valoarea implicită, înainte de a trage articolul în tabelul încrucişat. lista sau celulele
registrului de lucru. Valorile de prompt persistă în raport şi sunt salvate ca parte a interogării
pentru utilizare viitoare.

Înţelegerea diferenţelor dintre tabelul încrucişat, listă şi analiza
bazată pe celule
Utilizând IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puteţi lucra în trei moduri diferite:
explorarea tabelului încrucişat, rapoarte de tip listă sau analiza bazată pe celule. Când creaţi
un tabel încrucişat, utilizaţi zone de plasare pentru a adăuga obiecte din arborele sursă la
rânduri, coloane, măsuri şi zona de context a unui registru de lucru IBM Cognos Office. Când
creaţi o listă, utilizaţi o singură zonă de plasare, coloane, pentru a crea o listă de articole.

22

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versiunea 10.2.0: Ghidul utilizatorului

Puteţi adăuga coloane suplimentare pentru a popula lista cu informaţii suplimentare. Într-o
listă, fiecare coloană afişează valorile pentru un articol de date din baza de date. Când utilizaţi
analiză bazată pe celule, trageţi şi plasaţi obiecte direct pe celulele unui registru de lucru. Vă
puteţi muta între metode. Fiecare din aceste trei moduri are propriile beneficii şi limitări.

Explorare tabel încrucişat
Câteva dintre avantajele asociate explorarea de tabel încrucişat includ capabilităţile de tragere
şi plasare şi indicaţiile vizuale pe care le furnizează prin utilizarea zonelor de plasare din zona
de examinare generală. Când utilizaţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel în modul
explorare, puteţi lansa explorări din IBM Cognos Analysis Studio şi IBM Cognos Report
Studio. Modul explorare oferă propriile formatări bazate pe datele elementare. Puteţi crea o
analiză bazată pe celule dintr-un tabel încrucişat.
Pentru informaţii suplimentare despre explorare, consultaţi Capitolul 3, “Explorarea datelor”,
la pagina 25.

Rapoarte de tip listă
Unele din punctele forte ale listelor includ aptitudinea de tragere şi plasare şi indiciile vizuale
pe care le oferă prin utilizarea unei zone de plasare în zona de examinare generală. Puteţi
vizualiza foarte uşor şi rapid toate articolele din tabelele bazei de date. Când utilizaţi IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel în modul listă, puteţi lansa rapoarte de tip listă din IBM
Cognos Report Studio.
Pentru informaţii suplimentare despre liste, consultaţi Capitolul 6, “Partajarea analizei
dumneavoastră”, la pagina 59.

Analiză bazată pe celule
Unele din punctele forte ale analizei bazate pe celule includ abilitatea de folosire a pachetelor
multiple în aceeaşi foaie de lucru, abilitatea de mutare a celulelor, rândurilor şi coloanelor şi
adăugarea calculelor Excel, a diagramelor şi formatărilor. Utilizarea unei analize bazate pe
celule vă permite să treceţi dincolo de dispunerile de tabel încrucişat. Dintr-o celulă singulară
este uşor de creat o explorare detaliată.
Pentru informaţii suplimentare despre analiza bazată pe celule, consultaţi “Utilizarea
rapoartelor bazate pe celule” la pagina 49.

Recomandări pentru utilizarea tabelului încrucişat, listei sau
analizei bazate pe celule
Această secţiune conturează unele din practicile recomandate pentru lucrul cu date utilizând
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Pentru că acest mediu este în întregime în cadrul Microsoft Excel, sunt câteva considerente
speciale la redarea datelor IBM Cognos în celulele unei foi de lucru. Fiecare metodă (tabel
încrucişat, listă sau analiză bazată pe celule) are propriul său set de indicaţii de proiectare.

Tabele încrucişate
Următoarele sunt câteva considerente de proiectare pentru crearea raportului dumneavoastră
de tabel încrucişat. Utilizaţi un tabel încrucişat
v pentru a afla răspunsuri la întrebări simple care pot fi găsite în sursa dvs. de date, de
exemplu venitul pentru Corturi în America din 2006
v pentru a construi tabele încrucişate interactive cărora le puteţi face drill up şi drill down
Capitolul 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

23

v când nu vă interesează formatarea
v pentru a construi un set de date pe care îl veţi converti şi utiliza într-o analiză bazată pe
celule mai complexă

Liste
În continuare se prezintă câteva consideraţii legate de proiectare, utile pentru crearea listei.
Utilizaţi o listă
v pentru a crea un grup complet de articole într-un subiect interogare sau tabel al bazei de
date
v pentru a enumera membrii unei dimensiuni OLAP

Analiză bazată pe celule
În continuare se prezintă câteva consideraţii legate de proiectare, utile pentru crearea unei
analize bazate pe celule. Utilizaţi analiza bazată pe celule
v pentru a adăuga date şi calcule care nu sunt în sursa de date iniţială
v pentru a lucra cu date din surse de date, pachete şi servere multiple
v pentru a crea mai degrabă dispuneri cu amplasări complexe, decât un simplu tabel
încrucişat
v când este importantă formatarea
v când prezentaţi o vizualizare finală care nu necesită explorare interactivă
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Capitolul 3. Explorarea datelor
Creaţi explorări pentru a vă ajuta să luaţi decizii de afaceri mai eficiente prin explorarea
datelor de companie semnificative.
Sursele de date pot fi surse IBM Cognos Business Intelligence sau cuburi IBM Cognos TM1.
Utilizaţi explorări de tabel încrucişat pentru a modifica rapid modul în care vizualizaţi măsuri
de performanţă, cum ar fi venit sau costuri de producţie bugetate.
Explorarea OLAP (procesarea analitică online) foloseşte termenul "secţionare (slicing) şi
defalcare (dicing)" pentru a descrie uşurinţa cu care puteţi modifica contextul şi vizualizarea
detaliilor. De exemplu, studiaţi veniturile din anii 2006-2008 per zonă de vânzare. Observaţi o
scădere a veniturilor pe 2007. Făcând clic pe 2007, puteţi efectua drill down pentru a afişa
veniturile trimestriale pe 2007. Puteţi modifica rapid vizualizarea de la trimestrele din 2007 la
personalul de vânzări, înlocuind trimestrele cu personalul de vânzări.
Puteţi compara şi manipula date astfel încât să înţelegeţi mai bine relaţiile dintre date şi
importanţa relativă a articolelor de date individuale. Indiferent dacă vreţi să evaluaţi creşterea
venitului sau să identificaţi executanţii de vârf, IBM Cognos Analysis pentru Microsoft Excel
furnizează suportul de filtrare şi sortare de care aveţi nevoie pentru explorare şi rescriere.
Pentru a extinde exemplul de analiză a veniturilor per zonă de vânzare şi personal de vânzare,
puteţi să adăugaţi obiective de vânzare, apoi să calculaţi procentul diferenţei dintre obiectivul
de vânzare şi venitul real adus de fiecare agent de vânzări. Rezultatul arată cine şi-a atins
obiectivul de vânzări şi cine este eligibil pentru primă.
Pentru un exemplu despre crearea unei explorări de tabel încrucişat de bază, vedeţi “Exemplu
- Evaluarea venitului din anumite metode de comandă” la pagina 85.
Dacă sunteţi obişnuit deja cu elementele de bază ale explorării, ar trebui să vă ajustaţi tabelul
încrucişat utilizând taskuri precum manipularea rândurilor şi coloanelor, filtrarea datelor şi
partajarea rezultatelor.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Interschimbarea rândurilor şi coloanelor într-un
tabel încrucişat” la pagina 45 şi “Valorile de filtru ce utilizează contextul” la pagina 38.
Utilizaţi explorări listă pentru a afişa informaţii detaliate din baza dumneavoastră de date,
cum ar fi listele de clienţi sau listele de produse. Sursele de date pot fi relaţionale, OLAP,
DMR (dimensionally modeled relational) sau cuburi IBM Cognos TM1.
O explorare listă este un raport care afişează date în rânduri şi coloane. În fiecare coloană sunt
afişate toate valorile unui articol de date din baza de date sau ale unui calcul bazat pe
articolele de date din baza de date. Puteţi crea o listă pentru a căuta valoarea unui articol din
baza de date. Poate furniza apoi valoarea unei alte foi de lucru unde poate fi utilizată pentru
setarea unui parametru. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi secţiunea despre cazuri de
utilizare şi exemple.

Crearea unei explorări tabel încrucişat sau listă
Pentru a explora date folosind IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, selectaţi un pachet
şi alegeţi articole din acel pachet pentru a le plasa în rândurile şi în coloanele foii de lucru
Excel.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Înainte de a începe
Înainte de a putea crea o explorare tabel încrucişat sau listă, administratorul trebuie să creeze
un pachet şi să îl publice într-o locaţie la care aveţi acces.
De exemplu, pentru un cub IBM Cognos TM1, administratorul trebuie să creeze un pachet
într-o unealtă de creare cub IBM Cognos TM1, cum ar fi IBM Cognos TM1 Architect sau
IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Un administrator trebuie să vă configureze
privilegiile de acces utilizând IBM Cognos TM1 Architect.
Pentru un sistem IBM Cognos BI, administratorul trebuie să fi creat un pachet în Framework
Manager şi să îl fi publicat la o locaţie din portalul IBM Cognos Connection la care aveţi
acces. Pentru acces complet la IBM Cognos Analysis, ar trebui să fiţi un membru al rolului
Express Authors sau Administratori raport din IBM Cognos BI. Un administrator trebuie să
configureze aceste privilegii cu ajutorul IBM Cognos Administration.

Procedură
1. Specificaţi pachetul.
2. Adăugaţi articole de date la rânduri şi coloane.
Notă: Dacă creaţi un tabel încrucişat dintr-un sistem IBM Cognos BI, trebuie să adăugaţi
o măsură.
Indiciu: Dacă lucraţi cu un cube IBM Cognos TM1, puteţi selecta vizualizări, care conţin
articole de tabel încrucişat salvate anterior pentru axe rând, coloană şi titlu.
3. Optional, imbricaţi şi filtraţi date. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Imbricarea
rândurilor sau coloanelor” la pagina 43 şi “Crearea filtrelor personalizate” la pagina 36.

Rezultate
Pentru a formata celule din explorarea dumneavoastră de tabel încrucişat sau listă, puteţi
utiliza stilurile personalizate IBM Cognos, cum ar fi Măsură - IBM Cognos sau Coloană
calculată - IBM Cognos, în afară de stilurile in preconstruite Microsoft Excel.
Puteţi accesa stilurile IBM Cognos din comanda Excel Stil din meniul Formatare. În
Microsoft Excel 2007 şi 2010, accesaţi stilurile IBM Cognos de la pictograma Stiluri celulă
din secţiunea Stiluri de pe banda filei Bază. Stilurile IBM Cognos sunt listate împreună cu
stilurile Excel preconstruite. Puteţi modifica atribute, precum fontul şi alinierea, şi apoi să
salvaţi modificările într-un şablon pentru refolosire.
În Microsoft Excel 2003, 2007 şi 2010, o culoare de fundal care este setată utilizând comanda
Formatare celule înlocuieşte culoarea de fundal care este setată pentru stilurile celulei.
Pentru a păstra formatarea pe care aţi aplicat o explorării, din bara de unelte Tabel încrucişat
sau Listă selectaţi Rulare fără formatare. Dacă selectaţi Rulaţi cu toate datele sau
Previzualizare fără date este înlăturată toată formatarea personalizată.

Specificarea pachetului pentru explorarea dumneavoastră tabel
încrucişat sau listă
Specificaţi pachetul care va furniza articole pentru foaia de explorare. Pentru a selecta un
pachet şi a vizualiza date, trebuie să deţineţi drepturile de securitate pentru acel pachet.
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Pachetele pe care le utilizaţi pentru a genera explorarea dumneavoastră sunt bazate pe modele
care sunt create în unealta de modelare, cum ar fi Framework Manager sau IBM Cognos TM1
Architect. Un model este un set de obiecte asociate, de exemplu subiecte de interogare,
dimensiuni, filtre şi calcule.
Pachetele pe care le utilizaţi pentru a genera lista pot fi ori surse de date relaţionale, ori surse
de date modelate dimensional. Sursele de date modelate dimensional pot fi redate cu ajutorul
listelor sau explorărilor.

Înainte de a începe
Pachetul trebuie să fie creat şi publicat anterior la portalul IBM Cognos. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului Framework Manager sau Ghidul de operaţii
IBM Cognos TM1.

Procedură
1. Porniţi Microsoft Excel
2. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe butonul IBM Cognos

.

3. În panoul IBM Cognos, faceţi clic pe butonul IBM Cognos Analysis

.

4. În panoul IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Deschidere pachet

.

Notă: Apare caseta de dialog Selectare pachet.
5. Dacă au fost configurate mai multe sisteme, faceţi clic pe Sistem şi selectaţi o sursă de
date.
6. Dacă există mai multe pachete, selectaţi pachetul pe care doriţi să-l folosiţi şi faceţi clic pe
OK.

Rezultate
Obiectele din pachetul selectat, de exemplu articole de date, apar în arborele sursă.
Sfat: Dacă pachetul folosit de un raport s-a modificat, încărcaţi-l, pentru a vă asigura că
lucraţi cu cea mai recentă versiune. În caseta de dialog Selectare pachet, în caseta Sistem
selectaţi un server şi faceţi clic pe Încărcare pachete. Pentru a modifica un server şi un
pachet, în zona de informaţii a foii de lucru, faceţi dublu clic pe numele serverului şi faceţi
clic pe serverul şi pachetul din caseta de dialog Selectare pachet.

Adăugarea de obiecte la rânduri şi coloane
Selectaţi articolele de date care vreţi să apară în explorarea de tabel încrucişat sau listă. Când
selectaţi mai multe articole, articolele selectate sunt amplasate în foaia de explorare în ordinea
în care faceţi clic pe ele. Pentru a evita rearanjarea articolelor după ce le-aţi tras şi plasat în
tabelul încrucişat, faceţi clic pe articole în ordinea dorită în plasare. Pentru a adăuga un articol
la un set multiplu, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi articolul. Acest lucru adaugă noul
articol la sfârşitul articolelor aflate deja în explorarea tabel încrucişat.
Puteţi utiliza frecvent articole din subiecte sau dimensiuni ale diverselor interogări în aceleaşi
rapoarte. Solicitaţi-i modelatorului să reorganizeze aceste articole într-un folder sau subiect de
interogare de model şi apoi să publice din nou pachetul relevant. De exemplu, dacă utilizaţi
codul de produs în rapoartele de vânzări, modelatorul poate crea un folder care conţine codul
de produs şi articolele de vânzări dorite.

Capitolul 3. Explorarea datelor

27

IBM Cognos TM1 utilizează tabele încrucişate, vizualizări denumite pe care le puteţi selecta,
dacă le aveţi deja setate. Pentru articole de date TM1 există o măsură implicită.

Procedură
1. În panoul IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Creaţi un tabel încrucişat nou sau Creaţi
o listă nouă.
2. Dacă apare caseta de dialog Selectare locaţie de pornire, scrieţi o adresă de celulă, de
exemplu $L$20, şi faceţi clic pe OK. De asemenea, puteţi să faceţi clic pe o celulă pentru
a popula Adresa de început. De exemplu, puteţi modifica locaţia de început pentru
adaptarea la grafice sau alte elemente inserate de utilizator.
3. În arborele sursă, în panoul IBM Cognos Analysis, trageţi fiecare articol de date în locaţia
suprafeţei de lucru, în poziţia în care doriţi să apară.
Puteţi trage obiecte la zona de plasare Rânduri sau Coloane, care este localizată în zona de
antet a foii de lucru. Utilizaţi zona Context, când este disponibilă, pentru a ajusta sau filta
suplimentar raportul dumneavoastră.
Notă:
v Pentru a trage mai multe articole, puteţi utiliza Shift+clic sau Ctrl+clic pentru a selecta
mai multe articole.
v Pentru a adăuga un articol la articolele care există deja în Coloane, ţineţi apăsată tasta
Ctrl şi abandonaţi articolul peste articolele existente.
4. Salvaţi registrul de lucru.

Rezultate
Articolele selectate apar în rândurile şi coloanele raportului.
După editarea registrului de lucru, îl puteţi publica pe IBM Cognos Connection.

Selectarea măsurilor
Fiecare explorare de tabel încrucişat bazată pe pachete DMR sau OLAP trebuie să conţină cel
puţin o măsură. O singură măsură poate fi trasă în zona de plasare măsură. Dacă selectaţi mai
multe măsuri prin plasarea unei măsuri într-un rând sau într-o coloană, măsura care se află în
zona de plasare măsură devine măsura implicită. Pentru un sistem IBM Cognos TM1, există o
măsură implicită şi nu puteţi selecta una.
Indiciu: Pentru a trage mai multe măsuri la un rând sau coloană, puteţi utiliza Shift+clic sau
Ctrl+clic.
Uneori, când adăugaţi măsuri la coloane sau la rânduri, puteţi observa că ordinea articolelor
este reordonată. Acesta este un comportament al cadrului interogare. Spre deosebire de sursa
de date OLAP, datele DMR nu sunt returnate în ordinea specificată. Dacă este necesară o
ordine specificată, trebuie să editaţi specificaţiile în Framework Manager.

Procedură
1. În arborele sursă, selectaţi şi trageţi o măsură în zona de plasare măsură.
Spre deosebire de zona de plasare Rânduri sau Coloane, zona de plasare Măsură este
disponibilă doar pe grilă şi nu în zona antet. Apare măsura selectată.
2. Salvaţi registrul de lucru.

Rezultate
După salvarea registrului de lucru, îl puteţi publica pe IBM Cognos Connection.
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Înlăturarea măsurilor dintr-o explorare de tabel încrucişat
Pentru a înlătura măsuri dintr-un tabel încrucişat, trebuie să aveţi o foaie de lucru activă. După
eliminarea măsurii din zona de plasare măsură, puteţi adăuga înapoi o măsură. În plus faţă de
zona de plasare măsură, care poate conţine o singură măsură, puteţi adăuga mai multe măsuri
în alte zone de plasare.
Pentru a înloci o măsură, puteţi trage noua măsură în oricare din zonele de plasare unde a fost
plasată măsura. Acestea includ şi zona de plasare măsură.

Procedură
Pentru a înlătura o măsură dintr-un tabel încrucişat, puteţi
v utiliza bara de unelte. În bara de explorare, faceţi Ctrl+clic pe butonul Resetare la tabel
.
încrucişat necompletat
v utiliza meniul contextual. Faceţi clic dreapta pe celula care afişează numele măsurii, faceţi
clic pe IBM Cognos Analysis şi apoi pe Ştergere.

Rezultate
Măsurile sunt înlăturate din zona de plasare de măsuri din tabelul încrucişat. Puteţi adăuga
acum una sau mai multe măsuri la tabelul încrucişat.

Inserarea unei ierarhii într-un tabel încrucişat
Puteţi folosi o expresie dinamică pentru a insera o ierarhie într-un tabel încrucişat bazat pe
structura arborelui de metadate.
Faceţi aceasta prin selectarea unei opţiuni de inserare membru care creează o expresie
dinamică, cum ar fi opţiunea Inserare membru cu copii, iar apoi trăgând un articol nod în
zona de plasare rânduri sau coloane.
Pentru datele bazate pe cuburi IBM Cognos TM1, există mai multe opţiuni pentru inserarea
unei ierarhii folosind o expresie dinamică. Opţiunea Inserare membru cu copii vă oferă
abilitatea de a include un articol nod cu un nivel al articolelor sale componente. Opţiunile de
inserare suplimentare includ:
v Inserare membru cu descendenţi, care inserează un articol şi toate nivelurile articolelor
sale componente
v Inserare membru cu intrări, care inserează un articol şi intrarea sa sau articole frunză
v Inserare membru cu strămoşi, care inserează un articol împreună cu toate componentele
sale înrudite
Ierarhiile alternative ale aceleiaşi dimensiuni pot fi stivuite doar în acelaşi tabel încrucişat. Nu
pot fi imbricate sau utilizate pe axe opuse. Ierarhiile alternative ale aceleiaşi dimensiuni, de
exemplu, Vânzători cu amănuntul după geografie şi Vânzători cu amănuntul după tip,
nu produc rezultate logice când sunt combinate pe acelaşi tabel încrucişat ca articole imbricate
sau pe dimensiuni opuse. Pentru a combina două vizualizări alternante ale aceleiaşi ierarhii,
trebuie să le modelaţi ca dimensiuni separate. Dacă sunt disponibile ca dimensiuni separate,
pot fi combinate pe acelaşi tabel încrucişat. De exemplu, este posibilă plasarea Vânzători cu
amănuntul după tip pe rânduri cu Vânzători cu amănuntul după zona geografică pe
coloane şi Vânzători cu amănuntul după tip pe rânduri cu Vânzători cu amănuntul după
zona geografică imbricat pe rânduri.
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Procedură
1. În bara de explorare, faceţi clic pe butonul Inserare membru cu copii
.
2. În arborele sursă, trageţi ierarhia pe care doriţi să o inseraţi în zona de plasare Rânduri
sau Coloane.

Rezultate
Notă: Dacă prin folosirea uneia din tehnicile de selecţie multiplă, trageţi un articol şi unul din
fii săi pe Rânduri sau pe Coloane, puteţi observa că apare de două ori. Dacă acest lucru este
accidental, puteţi şterge articolul repetat. Pentru a înlătura un articol, în suprafaţa de lucru,
faceţi clic dreapta pe articol si apoi faceţi clic pe Ştergere.
Articolele apar în tabelul încrucişat în formatul lor expandat.

Găsirea articolelor de care aveţi nevoie
Arborele sursă pentru pachetul pe care îl selectaţi ar putea conţine cantităţi mari de date.
Pentru a găsi articolele de care aveţi nevoie în arborele sursă, puteţi
v expanda o dimensiune, pentru a vedea nivelurile şi detaliile succesive
v specifica un număr mai mare sau mai mic de articole care să fie afişate în arborele sursă
v căuta mai multe articole
Implicit, arborele sursă afişează 50 de articole simultan pentru orice dimensiune. Puteţi
modifica această valoare pentru a creşte sau descreşte numărul de articole afişate. În funcţie
de dimensiunea sursei de date, aţi putea dori să setaţi o valoare mai mică pentru a îmbunătăţi
performanţa.
Dacă există mai multe articole decât numărul specificat în dimensiune, apare o pictogramă de
căutare. Dacă faceţi clic pe această pictogramă, puteţi să introduceţi criteriile dvs. de căutare
în vederea găsirii articolelor care vă interesează.

Căutarea articolelor în arborele sursă
Numărul maxim implicit de articole afişate în oricare dimensiune unică din arborele sursă este
de 50. Puteţi seta o valoare mai mică pentru îmbunătăţirea performanţei.
Căutarea este limitată la detaliile imediate ale articolului selectat. În pachetele DMR, puteţi
căuta doar un nivel mai jos. De exemplu, dacă se caută pentru Cort Star Dome, trebuie să
selectaţi Corturi şi nu Produse pentru a efectua căutarea.
În afară de căutarea după nume, în sursele de date IBM Cognos TM1 puteţi căuta după
atribute. Căutarea este realizată de-a lungul întregii dimensiunii selectate.
În pachete bazate pe un cub, puteţi căuta în toţi descendenţii.

Procedură
1. În arborele sursă, faceţi clic pe o dimensiune, ierarhie sau nivel şi apoi pe Căutare
metadate.
2. În caseta Cuvinte, introduceţi cuvintele sau caracterele pentru care doriţi să se efectueze
căutarea.
3. În caseta Opţiuni, faceţi clic pe parametrul de căutare pe care doriţi să-l utilizaţi.
4. Dacă doriţi să realizaţi o căutare insensibilă la litere mari sau mici, selectaţi caseta de
bifare Insensibil la litere mai sau mici.
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Dacă baza de date nu acceptă această caracteristică, poate fi dezactivată.
5. În caseta Căutare în faceţi clic pe nivelul în care doriţi să căutaţi.
6. Faceţi clic pe Căutare.
7. După ce aţi terminat căutarea, faceţi clic pe Închidere.

Rezultate
Articolele căutate apar în caseta Rezultate. Puteţi trage şi plasa articole direct din caseta
Rezultate în suprafaţa de lucru. Dacă nu vedeţi caseta Rezultate, puteţi avea nevoie să
redimensionaţi caseta de dialog pentru a deveni vizibile toate câmpurile.
Sfat: Pentru a găsi mai uşor articolele, puteţi specifica numărul de articole afişate în arborele
sursă pentru sesiunea curentă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Opţiuni de setare
pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” la pagina 17.

Inserarea articolelor
Inseraţi articole din arborele sursă ca rânduri şi coloane dintr-un tabel încrucişat pentru a crea
seturi pentru explorare. Setul este o colecţie de date similare. De exemplu, puteţi avea un set
de date denumit ani care cuprinde trimestrele ca detalii.
Puteţi controla cum sunt inserate articolele prin setarea opţiunii de inserare pe bara de
explorare. Pentru o sursă de date IBM Cognos BI, puteţi folosi următoarele opţiuni de
inserare.
v Inserare membru singular, ceea ce inserează membrul selectat.
v Inserare membru cu copii, ceea ce inserează membrul selectat şi componentele sale de la
nivelul unu, ca un set static.
v Inserare membru cu copii dinamic, ceea ce inserează membrul selectat şi componentele
sale de la nivelul unu, ca un set dinamic.
Pentru o sursă de date IBM Cognos TM1, puteţi folosi următoarele opţiuni de inserare.
v Inserare membru singular, ceea ce inserează membrul selectat.
v Inserare membru cu copii, ceea ce inserează membrul selectat şi componentele sale de la
nivelul unu, ca un set dinamic.
v Inserare membru cu descendenţi, ceea ce inserează un articol şi componentele sale de la
toate nivelurile, ca un set dinamic.
v Inserare membru cu intrări, ceea ce inserează un articol şi articolele sale frunză şi intrări,
ca un set dinamic.
v Inserare membru cu strămoşi, ceea ce inserează un articol împreună cu toate
componentele înrudite, ca un set dinamic.
În plus faţă de articolele din arborele sursă, puteţi insera articole extrase dintr-o căutare.
Notă: Măsura implicită specifică măsura utilizată pentru un tabel încrucişat în cazul în care
măsura nu este setată de una dintre axele existente. De exemplu, puteţi crea un tabel încrucişat
cu Produse pe rânduri şi Cantitate vândută pe coloane. Adăugaţi Venit în zona de plasare
Măsură pentru a o face măsura implicită, dar valorile de pe rânduri nu se vor modifica,
deoarece acestea se referă la măsura Cantitate vândută din axa coloanelor. Însă, dacă
înlocuiţi măsura Cantitate vândută cu non-măsura Metoda de comandă, valorile se referă în
acest caz la Venit ca măsură implicită. Când lucraţi cu un cub IBM Cognos TM1, există o
măsură implicită care este folosită ca parte a cubului.
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De asemenea, puteţi insera simultan toate articolele de la un nivel “Inserarea şi afişarea
tuturor articolelor de pe un nivel” la pagina 33, puteţi insera unele articole de la un nivel sau
puteţi insera articole de la niveluri diferite ale unei aceleiaşi dimensiuni “Inserarea articolelor
într-un raport tabel încrucişat din mai multe niveluri ale unei dimensiuni”.
Pentru a afla informaţii despre diversele aspecte de tabele încrucişate disponibile, consultaţi
“Dispuneri de tabele încrucişate” la pagina 82.

Procedură
1. Selectaţi opţiunea de inserare pe care vreţi să o folosiţi.
2. În arborele sursă, selectaţi articolele pe care vreţi să le inseraţi.
3. Trageţi articolele în locaţia dorită din tabelul încrucişat.
Pentru a adăuga un articol la articole care există deja în tabelul încrucişat, tineţi apăsată
tasta Ctrl când plasaţi articole în zonele de plasare.
O bară evidenţiată indică locul în care puteţi plasa articolul.
Notă: Uneori, când adăugaţi măsuri la coloane sau la rânduri, puteţi observa că ordinea
articolelor este reordonată. Acesta este un comportament al cadrului interogare. Spre
deosebire de sursa de date OLAP, datele DMR nu sunt returnate în ordinea specificată.
Dacă este necesară o ordine specificată, trebuie să editaţi specificaţiile în Framework
Manager.
În tabelul încrucişat apare un set pe bază de detalii.
Puteţi insera articole ca set pe bază de selecţie apăsând Shift+clic sau Ctrl+clic pentru a
selecta mai multe articole dintr-o dimensiune şi apoi trăgându-le în tabelul încrucişat.
Când selectaţi articole multiple, articolele selectate vor fi plasate în tabelul încrucişat în
ordinea în care aţi făcut clic pe ele. Pentru a evita rearanjarea articolelor după ce le trageţi
şi le plasaţi în tabelul încrucişat, apăsaţi pe articole în ordinea dorită de aşezare.

Rezultate
Dacă folosiţi opţiunea de inserare membru cu copii, descendenţi, strămoşi sau intrări cu o
sursă de date IBM Cognos TM1, puteţi reordona articolele într-un set. Dar, pentru a salva
vizualizarea şi pentru a păstra setul reordonat, trebuie să convertiţi subsetul dinamic la un
subset static.

Inserarea articolelor într-un raport tabel încrucişat din mai
multe niveluri ale unei dimensiuni
Pentru o comparaţie mixtă, utilizaţi seturi bazate pe selecţie pentru a poziţiona articole
adiacent unul altuia în raportul de tabel încrucişat.
De exemplu, puteţi selecta articole dintr-o singură dimensiune din arborele sursă. Puteţi
selecta ambele articole continue şi discontinue de la niveluri diferite.
După ce selectaţi articole, puteţi trage articolele la tabelul încrucişat.
Pentru grupuri de articole pe care le utilizaţi frecvent, puteţi crea un set personalizat sau
subset pentru a face selecţia mai uşoară. Pentru informaţii suplimentare despre seturi
personalizate, vedeţi “Crearea unui set personalizat utilizând articole dintr-o zonă de plasare”
la pagina 41. Pentru informaţii suplimentare despre subseturi, vedeţi “Crearea unui subset
personalizat utilizând articole dintr-o zonă de plasare” la pagina 79.
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Procedură
1. În arborele sursă, expandaţi dimensiunea pentru a localiza articolele pe care doriţi să le
inseraţi.
2. Apăsaţi Shift+clic sau Ctrl+clic pentru a selecta mai multe articole dintr-o dimensiune şi
apoi trageţi-le în tabelul încrucişat.
Indiciu: Când selectaţi articole multiple, articolele selectate vor fi plasate în tabelul
încrucişat în ordinea în care aţi făcut clic pe ele. Pentru a evita rearanjarea articolelor după
ce le trageţi şi le plasaţi în tabelul încrucişat, apăsaţi pe articole în ordinea dorită de
aşezare.

Rezultate
În tabelul încrucişat apare un set pe bază de selecţie.

Inserarea şi afişarea tuturor articolelor de pe un nivel
Puteţi insera simultan toate articolele de pe un nivel. Nivelurile definesc modul în care sunt
grupate datele în dimensiuni.
De exemplu, o dimensiune geografică dintr-un arbore sursă poate conţine niveluri pentru
regiune, ţară sau regiune şi oraş. Făcând clic pe o anumită regiune, puteţi insera pe loc toate
ţările sau regiunile care aparţin acelei regiuni din tabelul încrucişat. Prin expandarea
articolului regiune, puteţi afişa toate ţările sau regiunile din cadrul acelei regiuni. Utilizaţi
această tehnică pentru a insera membrii unui singur articol nod.
De asemenea, puteţi alege să afişaţi toate ţările sau regiunile din cadrul regiunilor prin
inserarea unui articol Nivel special. Utilizaţi această tehnică pentru inserarea membrilor la
acelaşi nivel pentru multiple articole nod.

Procedură
1. În arborele sursă, faceţi clic pe un articol care conţine dataliul pe care îl doriţi în tabelul
încrucişat.
2. Opţional, inseraţi membrii dintr-un singur articol nod.
v Trageţi articolul în zona de plasare din zona de examinare generală, de exemplu zona
de plasare Rânduri.
v Expandaţi articolul.
Indiciu: Pentru a expanda sau restrânge articole, faceţi clic dreapta pe articol, faceţi
clic pe IBM Cognos Analysis şi apoi pe Expandare/Restrângere sau pe
Expandare/Restrângere nivel. Expandare nivel expandează articolele de la membrul
nivel cel mai de sus.
3. Opţional, inseraţi membri la acelaşi nivel din multiple articole nod
v În arborele sursă, faceţi clic pe un articol care conţine detaliul pe care îl doriţi în tabelul
încrucişat.
v Din zona de comandă, trageţi articolul Nivel la zona de plasare sau zona de lucru.

Drill down şi drill up
Puteţi efectua drill down şi drill up pentru a modifica focalizarea analizei dvs. deplasându-vă
de la un nivel de informaţie la altul.
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Efectuaţi drill down pentru a vedea mai multe detalii. De exemplu, puteţi efectua drill down
până la articolul de la cel mai coborât nivel pentru a examina impactul unui singur aspect al
activităţii dvs.
Efectuaţi drill up pentru a compara rezultatele. De exemplu, puteţi examina veniturile pentru
un singur produs şi apoi să efectuaţi drill up pentru a vedea comparativ veniturile
corespunzătoare întregii linii de produse.
Când faceţi drill back după ce faceţi drill down, aţi putea pierde filtrele care au fost aplicate.
De exemplu, puteţi crea un filtru pentru a include datele corespunzătoare regiunilor de vânzări
SUA şi Canada. Efectuaţi drill down pe Florida. Când faceţi din nou drill up, Canada nu va
mai fi inclusă în domeniul analizei.
Este posibil ca funcţiile drill down şi drill up să nu fie disponibile, în funcţie de modul în care
aţi adăugat membrii. De exemplu, drill down sau drill up pentru membrii pe care i-aţi adăugat
utilizând opţiunea Inserare membri cu copii dinamici.

Procedură
1. Pentru drill-down sau drill-up într-un singur rând sau coloană, puneţi pe pauză indicatorul

aflat peste textul etichetei până când apar semnul plus (+) şi semnul
devine subliniat şi apoi faceţi clic.

, iar textul

Indiciu: Direcţia simbolului indică dacă faceţi drill down sau drill up.
2. Pentru a face drill down sau drill up şi într-un rând şi într-o coloană simultan, faceţi clic
pe valoarea de la intersecţia rândului cu coloana şi apoi faceţi clic din nou.

Limitarea articolelor din explorarea dumneavoastră
Pentru surse de date IBM Cognos Business Intelligence, puteţi limita articolele dintr-o
explorare pentru a găsi detalii semnificative în timp ce păstraţi sumarele în vizualizare pentru
a menţine o privire generală clară a datelor dumneavoastră.
Puteţi exclude prin filtrare articolele nenecesare utilizând o multitudine de tehnici, în funcţie
de întrebarea pe care o aveţi, de modul în care doriţi să comparaţi datele şi de câte articole
trebuie să includeţi în explorare. Puteţi să:
v creaţi filtre personalizate
v utilizaţi zona de plasare a contextului pentru a filtra valorile, afişând numai articolele pe
care doriţi să le vizualizaţi
v utilizaţi eliminarea zerourilor pentru a ascunde rândurile sau coloanele care conţin numai
valori lipsă

Filtre personalizate
Puteţi filtra datele astfel încât doar datele de care aveţi nevoie să apară în analiză. Adăugaţi o
expresie de filtrare pentru a focaliza un raport şi a minimiza timpul de prelucrare prin
excluderea datelor nedorite. De exemplu, puteţi filtra datele pentru a afişa clienţii care au
făcut comenzi în anul anterior cu o valoare de peste o mie de dolari. La rularea raportului, vor
fi afişate numai datele filtrate. În funcţie de datele dumneavoastră, puteţi să specificaţi un
filtru prin utilizarea măsurilor, atributelor, câmpurilor şi calculelor şi prin utilizarea
comparaţiei şi operatorilor logici pentru compararea lor cu o constantă, măsură, atribut, câmp
sau referinţă de celulă, inclusiv o dată.
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Când definiţi o regulă de filtrare prin utilizarea unei etichete sau a unui atribut, textul este
sensibil la majuscule. Aceste filtre detaliate, care sunt aplicate la sursa de date, reprezintă
expresii booleane utilizate pentru excluderea articolelor bazate pe valori.

Utilizarea referinţelor de celulă
Referinţele celulă pot fi utilizate oriunde se poate utiliza o constantă. Celulele sunt citite în
momentul când este iniţiată interogarea. Puteţi să utilizaţi o casetă de text pentru tastarea
valorilor sau puteţi să utilizaţi intervale de celulă, cum ar fi J7, $K$9 pentru celule sau
H3:H20, $J$5:$M$15 pentru intervale. Celulele pot fi într-o altă foaie, de exemplu,
Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2 sau chiar un interval numit, cum este Sheet1!numeInterval.
Celulele necompletate sunt ignorate, iar valorile numerice nevalide sunt convertite în zero (0).
Puteţi crea tabele încrucişate şi liste pe o foaie de lucru pentru a fi utilizate ca parte a expresiei
de filtrare din altă foaie de explorare. O referinţă celulă utilizată într-o comparaţie numerică
sau de dată care nu conţine valori valide va conduce la utilizarea 0, respectiv a datei curente.

Potrivirea tipurilor de date
Dacă veţi crea un filtru pentru un anumit tip de date, de exemplu un tip de date numeric, dar
introduceţi criterii pentru un alt tip de date, de exemplu şir, veţi primi o eroare. În genere,
trebuie să introduceţi valori care sunt consistente cu tipul de date al articolului pentru care
creaţi criteriile. De exemplu, dacă veţi crea un filtru pentru o cantitate monetară, care este
numerică, dar introduceţi o valoare şir, de exemplu "Yen", veţi primi următoarea eroare:
Eroare 901: QE-DEF-0260 Eroare de parsare înainte sau lângă poziţia: poziţia:
"filter(MUN)"
Următorii operatori sunt o excepţie de la regula tip de date: IS NULL, IS NOT NULL, LAST
N DAYS şi IS IN. În cazul acestor operatori, ţinta sau al doilea argument nu este o potrivire
de tip cu câmpul sau primul argument. În primele două, IS NULL şi IS NOT NULL, nu există
argumente ţintă. Niciunul dintre aceşti operatori nu poate utiliza o referinţă de bază de date ca
argument ţintă.

Surse de date OLAP şi DMR
Pentru surse de date OLAP şi DMR dintr-un raport de tip listă, criteriile sunt limitate la
articolele pe care le adăugaţi la lista însăşi. Pentru a îmbunătăţi aptitudinile de filtrare, utilizaţi
liste pentru sursele de date relaţionale şi explorări (tabele încrucişate) pentru sursele
dimensionale. Aveţi grijă la combinarea dimensiunilor de context cu filtre pentru că pot să nu
producă rezultatul aşteptat.
În explorări imbricate care utilizează surse de date OLAP sau DMR, trebuie să aplicaţi filtrul
la dimensiune pe rândurile sa u coloanele care au definit valoarea măsurii din tabelul
încrucişat. De exemplu, aţi putea avea un tabel încrucişat cu produse şi metodă de comandă pe
rânduri, ani pe coloane şi cantitate vândută pe măsuri. Deoarece metoda de comandă este
marginea interioară a rândurilor imbricate (apare după produse în zona de plasare Rânduri),
trebuie să creaţi filtrul utilizând metoda de comandă.

Focalizarea datelor relaţionale
Puteţi limita datele din raportul dvs. cu filtre sau parametri de interogare. Metoda aleasă
depinde de capacităţile sursei de date, de cerinţele de performanţă, de persistenţa setului de
date şi de cât de complex doriţi să fie raportul. În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
trebuie să utilizaţi filtre detaliate pentru rapoarte de tip listă din stilul de raportare relaţională.
Aceste filtre elimină rânduri şi coloane din rapoartele dvs.
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Înainte de agregare
Pentru sursele de date relaţionale, puteţi avea şi opţiunea de aplicare a filtrelor înainte de
agregare. Selectaţi caseta de bifate Înainte de agregare în cazul în care câmpul este o măsură,
totuşi această casetă de bifate este dezactivată pentru non-măsuri dacă condiţia este la sau sub
un operator logic OR. În cazul acesta, valoarea implicită este impusă unde non-măsurile sunt
automat înainte de agregare, iar toate celelalte după agregare.

Combinarea filtrelor
Puteţi combina filtrele pentru a crea condiţii personalizate AND şi OR. Atunci când filtraţi
datele în funcţie de un număr de criterii, s-ar putea să existe reguli de filtrare opţionale şi
reguli de filtrare obligatorii. Utilizaţi AND pentru a grupa regulile obligatorii. Utilizaţi OR
pentru a grupa regulile de filtrare opţionale. De exemplu, clienţii filtraţi prin Revenue >
1000000 AND Discount >.15 dau rezultate diferite faţă de clienţii filtraţi prin Revenue >
1000000 OR Discount > .15. Un scenariu mai complex ar putea necesita combinarea atât a
regulilor de filtrare obligatorii, cât şi a celor opţionale.

Filtre şi calcule
Filtrele nu pot folosi calcule care fac referire la un set filtrat, deoarece s-ar crea o referinţă
circulară. În funcţie de modul de personalizare al funcţiilor de încadrare (precum rank sau
quartile) sau al funcţiilor de procentaj (precum percent of total), acestea ar putea să nu fie
disponibile la definirea unui filtru.

Operatorul IS IN
Pe baza operatorului SQL IN, operatorul IS IN reduce nevoia de clauze OR multiple. Utilizaţi
operatorul IS IN pentru câmpurile numerice şi text. Pentru câmpurile numerice ar fi în mod
normal non-măsuri, precum Ani. Puteţi să utilizaţi o casetă de text pentru introducerea
valorilor şi puteţi să utilizaţi intervale de celulă, precum J7, $K$9 pentru celule sau H3:H20,
$J$5:$M$15 pentru intervale. Celulele pot fi pe altă foaie, de exemplu, Sheet2!:B4,
Sheet3!D2R2, sau chiar un interval denumit, cum ar fi Sheet1!RangeName. Celulele
necompletate sunt ignorate, iar valorile numerice nevalide sunt convertite în zero (0). Puteţi
crea tabele încrucişate şi liste pe o foaie de lucru pentru a fi utilizate ca parte a unei expresii
de filtrare din altă foaie de explorare. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi subiectele despre
cazurile de utilizare.

Promovarea filtrelor la un studio
Când promovaţi un tabel încrucişat sau o listă la un studio, cum ar fi Report Studio sau
Analysis Studio, filtrul personalizat care a utilizat o sursă de date dimensionale este
recunoscut ca o expresie set. Expresiile "set" sunt seturi de membri calculate. De exemplu,
children ([2004]) este o expresie "set" care afişează membrii fiu din 2004. Pentru a edita
filtrul personalizat într-un studio, trebuie să îl editaţi ca expresie "set" cu ajutorul editorului
Calcul interogare. Pentru informaţii suplimentare despre expresiile set, vedeţi ghidul
utilizatorului pentru studio.

Crearea filtrelor personalizate
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puteţi filtra date astfel încât doar datele de care
aveţi nevoie să apară în analiză. Îndeosebi, puteţi adăuga o expresie de filtrare utilizând
măsuri, atribute, câmpuri şi calcule şi utilizând operatori de comparare şi logici pentru a le
compara cu o constantă, măsură, atribut câmp sau referinţă de celulă, inclusiv o dată
calendaristică.
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Dacă lucraţi cu o sursă de date dimensională, puteţi utiliza şi filtrele de context. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Valorile de filtru ce utilizează contextul” la pagina 38.

Procedură
1. În zona de plasare, faceţi clic pe caseta derulantă a articolului pe care doriţi să-l filtraţi,
faceţi clic pe Filtru şi apoi clic pe Editare/Adăugare filtru.
Fereastra Filtre apare. În funcţie de selecţia dvs., puteţi selecta sau introduce articole
pentru Articol, Operator sau Valoare. Criteriile pentru filtre nu se limitează la articolele
afişate în raport.
2. Editaţi expresia de filtrare şi faceţi clic pe OK.
3. După crearea tuturor criteriilor pentru filtrul personalizat, faceţi clic pe OK.

Rezultate
După închiderea ferestrei filtru, toate celulele utilizate în referinţe sunt selectate. Acest lucru
este util dacă vreţi să formataţi aceste celule pentru indicarea importanţei lor. Filtrul se aplică
articolului aplicabil. Dacă lucraţi cu opţiunea Previzualizare fără date selectată, efectele
filtrului sunt afişate când executaţi datele. Tagul filtrului este afişat lângă articol. În caseta
derulantă, în meniul Filtru, este selectat Filtru personalizat aplicat.
Indiciu: Pentru a şterge un filtru, faceţi clic pe caseta derulantă a articolului filtrat, faceţi clic
pe Filtru şi apoi pe Fără filtre aplicate.

Adăugarea unei linii de filtru
În fereastra Filtru, adăugaţi linii de filtru pentru a crea criterii pentru filtrul dumneavoastră.
Fiecare linie reprezintă un criteriu unic sau expresie de filtrare.

Înainte de a începe
Trebuie să vă creaţi filtrul şi să fiţi în fereastra Filtru pentru a adăuga o linie de filtrare.

Procedură
Pentru a adăuga un criteriu la filtru, finalizaţi paşii următori.
1. Faceţi clic pe pictograma Adăugaţi o linie de filtru. Apare fereastra Editare filtru.
2. Editaţi expresia. Faceţi clic pe un articol de date, apoi faceţi clic pe un operator boolean,
şi apoi introduceţi o constantă sau introduceţi referinţa celulei care conţine valoarea pe
care vreţi să o utilizaţi în această expresie.
3. Faceţi clic pe OK.

Aplicarea criteriilor de filtrare înainte de agregare
Dacă utilizaţi o sursă de date relaţionale, pentru a aplica criteriile de filtrare înainte ca
articolele să fie sumate, puteţi selecta caseta de bifare Înainte de agregare din fereastra
Editare filtru.

Înainte de a începe
Trebuie să creaţi sau să editaţi o linie de filtrare dintr-o sursă de date relaţionale.

Procedură
1. Din fereastra Filtru, faceţi clic pe linia de filtrare, sau dacă creaţi un filtru nou, faceţi clic
pe pictograma Adăugaţi o linie de filtrare.
2. Selectaţi caseta de bifare Înainte de agregare.
3. Faceţi clic pe OK.
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Gruparea criteriilor de filtrare
Pentru a combina criterii de filtrare, grupaţi liniile de filtrare. Aceasta vă permite să creaţi
expresii de filtrare complexe care se bazează pe mai multe articole de date şi valori. Puteţi
utiliza criterii complexe pentru a afişa intervale de articole bazate pe valori minime şi maxime
pe care le setaţi în editorul Filtru sau în celulele foii de lucru Microsoft Excel.

Procedură
Pentru a grupa criterii de filtrare, finalizaţi paşii următori.
1. Ctrl+clic pe articolele pe care vreţi să le grupaţi.
2. Faceţi clic pe pictograma Grupare linii de filtrare selectate.

Ştergerea criteriilor de filtrare
Pentru a înlătura criterii din filtrul dumneavoastră, trebuie să ştergeţi linia de filtrare sau
grupul care are acea expresie în fereastra Filtru. Dacă au fost grupate mai multe criterii, puteţi
şterge întregul grup.

Procedură
Pentru a şterge un criteriu, finalizaţi paşii următori.
1. Pentru a deschide fereastra Filtru, din bara de unelte sau zona de plasare, faceţi clic pe
pictograma Filtru şi apoi faceţi clic pe Editare/Adăugare Filtru. Apare fereastra Filtru.
2. Faceţi clic pe linia sau grupul pe care vreţi să îl înlăturaţi.
3. Faceţi clic pe pictograma Ştergere linie de filtrare selectată.
Această operaţie şterge linia sau grupul evidenţiat.

Degruparea criteriilor de filtrare
Degrupaţi criteriile de filtrare dacă vreţi să modificaţi ordinea criteriilor, să modificaţi
operatorii booleeni, sau dacă vreţi să ştergeţi anumite linii dintr-un filtru complex.

Procedură
Pentru a degrupa criterii, finalizaţi paşii următori.
1. Pentru a deschide fereastra Filtru, din bara de unelte sau zona de plasare, faceţi clic pe
pictograma Filtru şi apoi faceţi clic pe Editare/Adăugare Filtru. Apare fereastra Filtru.
2. Faceţi clic pe articolele grupate. Pentru a selecta mai multe articole, ctrl-clic pe fiecare
dintre ele.
3. Faceţi clic pe pictograma Înlăturaţi grupul care conţine liniile de filtrare selectate.

Valorile de filtru ce utilizează contextul
Puteţi utiliza unul sau mai multe articole pentru a vă focaliza rapid analiza pe o anumită
vizualizare a datelor. Această tehnică este cunoscută sub numele de filtrare ce utilizează
contextul.
De exemplu, aveţi un tabel încrucişat care afişează produsele pe rânduri şi venitul pe trimestre
în coloane. Pentru a modifica contextul în Asia, trageţi Asia din arborele sursă în secţiunea
Context a zonei de examinare generală. Tabelul încrucişat va afişa acum numai valorile
pentru Asia.
Modificarea contextului schimbă valorile afişate. Nu limitează şi nu modifică articolele din
rânduri sau coloane.
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Puteţi filtra folosind mai multe valori în zona context, totuşi mai multe filtre sunt pierdute
când convertiţi analiza în formule şi începeţi să utilizaţi metode bazate pe celule. Unele filtre
de context nu pot fi convertite în formule, cum ar fi mai multe filtre din aceeaşi dimensiune şi
filtre din dimensiuni care sunt deja afişate în analiză.

Procedură
1. În arborele sursă, selectaţi sau căutaţi unul sau mai multe articole cărora li se va aplica
filtrul.
2. Trageţi articolul căruia doriţi să îi aplicaţi filtrul în secţiunea Context a zonei de
examinare generală.
Apare o casetă cu listă derulantă sub Context.
3. Faceţi clic pe articolul dorit.
Tabelul încrucişat afişează rezultatele numai pentru articolul selectat.
Indiciu: Pentru a modifica contextul, selectaţi un articol nou din lista derulantă de sub
Context.
4. Dacă doriţi să utilizaţi un set personalizat ca filtru, trageţi setul personalizat din Arbore
Sursă în secţiunea Context a zonei de examinare generală.

Suprimarea celulelor goale dintr-o explorare tabel încrucişat
sau listă
Datele fragmentate pot rezulta în afişarea de celule goale de către foile de explorare. De
exemplu, o explorare de tabel încrucişat care potriveşte angajaţi cu produse, rezultă în multe
rânduri de valori goale pentru măsura venit dacă angajatul nu vinde acele produse. Pentru a
înlătura datele fragmentate dintr-o foaie de explorare, puteţi suprima celulele goale care
conţin o valoare nulă sau zero.
Suprimarea bazată pe totaluri înlătură rânduri sau coloane unde totalul rezultă într-o valoare
nulă sau zero din foaia de explorare. Nu puteţi elimina date fragmentate din rânduri sau
coloane individuale.

Procedură
1. În bara de explorare, faceţi clic pe pictograma Aplicare suprimare zerouri

.

2. Alegeţi unde să se aplice suprimarea:
v Aplicaţi doar la rânduri, care este singura opţiune care este validă pentru o explorare
listă
v
v

Se aplica doar Coloanelor
Se aplică rândurilor şi coloanelor

Rezultate
Articolele suprimate sunt ascunse şi pictograma Eliminare zerouri este vizibilă în zona de
plasare Rânduri sau Coloane în zona de examinare generală.
De reţinut: Pentru a înlătura suprimarea, repetaţi pasul 1 şi faceţi clic pe Fără suprimare
sau faceţi clic pe pictograma suprimare zero din zona de plasare Rânduri sau Coloane.
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Crearea unui calcul
Inseraţi un calcul pentru a vă face explorarea tabel încrucişat sau listă mai semnificativă prin
derivarea de informaţii suplimentare din sursa de date. De exemplu, creaţi o factură şi doriţi să
vedeţi cuantumul total al vânzărilor pentru fiecare produs comandat. Creaţi o coloană
calculată care înmulţeşte preţul produsului cu cantitatea comandată.
Pe lângă calculele aritmetice simple, puteţi efectua următoarele calcule.
Calcul

Descriere

%Of

Calculează valoarea unui articol selectat ca procent din alt articol, de
exemplu al patrulea trimestru ca procent din întreg anul sau real ca
procent din ţintă.

%Change

Calculează modificarea din valoarea unui articol selectat ca procent, de
exemplu creşterea de la an la an sau variaţia de la ţintă.

%Of Base

Acest calcul este disponibil numai dacă selectaţi doi membri din ierarhii
diferite, fiecare dintr-o margine diferită, de exemplu contribuţia fiecărei
regiuni (pe rânduri) la un total anual (pe coloane).
Acest calcul este disponibil numai dacă selectaţi doi membri din ierarhii
diferite: unul pe rânduri şi celălalt pe coloane.

% din Părinte

Calculează valoare unui articol selectat ca un procentaj din articolul său
părinte, de exemplu, Ianuarie ca un procentaj din tot anul.

După ce inseraţi un calcul într-un tabel încrucişat, rândurile sau coloanele sunt separate în
două locuri de articole separate înainte sau după rândul sau coloana inserată. Dacă doriţi să
utilizaţi caracteristica Expandare nivel/Restrângere nivel, trebuie să realizaţi aceasta separat
pentru fiecare bloc.
Când calculele din rândurile sau coloanele unui tabel încrucişat sau coloanele unei liste se
intersectează, calculele sunt realizate în ordinea următoare:
v adunare sau scădere
v înmulţire sau împărţire
Pentru un tabel încrucişat, dacă ambele calcule au aceeaşi precedenţă, de exemplu, dacă sunt
ambele funcţii de afaceri, atunci calculul de rând are prioritate.

Procedură
1. Selectaţi articolele din coloanele sau rândurile pe care doriţi să le calculaţi.
2. Faceţi clic pe pictograma de inserare calcul
realizaţi.

şi selectaţi calculul pe care vreţi să îl

De reţinut: Calculele care nu sunt aplicabile articolelor pe care le-aţi selectat sunt
decolorate.

Rezultate
Articolele calculate apar în foaia de lucru. Puteţi redenumi coloana sau rândul calculat. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Redenumirea unei coloane sau a unui rând” la pagina 44.
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De asemenea, puteţi deplasa coloana sau rândul calculat. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Reordonarea coloanelor sau rândurilor” la pagina 44.
Notă: Pentru a şterge un calcul, faceţi clic dreapta pe rândul sau coloana calculată, faceţi clic
pe IBM Cognos Analysis şi apoi pe Ştergere.
Indiciu: Când lucraţi cu calcule, pentru a reveni la starea anterioară, faceţi clic pe Înapoi în
bara de explorare.

Seturi personalizate
Utilizaţi seturi personalizate pentru a selecta, grupa, ordona şi salva membri dintr-un articol
ierarhic sau nod unic din arborele sursă.
Utilizaţi editorul de seturi personalizat când lucraţi cu surse de date IBM Cognos BI. Când
utilizaţi surse de date IBM Cognos TM1 trebuie să utilizaţi editorul de subseturi. Pentru
informaţii suplimentare, vedeţi “Subseturi” la pagina 79.
Dacă selectaţi membrii unui articol nod, setul personalizat reţine doar membrii pe care i-aţi
selectat la momentul creării setului. Trebuie să actualizaţi setul pe măsură ce se modifică
membrii din articolul nod.
Puteţi salva seturile personalizate. Puteţi specifica un nume şi o descriere pentru un set de date
personalizat pe care îl puteţi reutiliza ulterior. O aceeaşi explorare salvată poate conţine mai
multe seturi personalizate.
Seturile personalizate pot fi utilizate într-un tabel încrucişat utilizând pachete relaţionale
modelate dimensional sau surse de date OLAP. Acestea nu sunt disponibile pentru pachetele
relaţionale. Nivelurile nu pot fi salvate ca un set personalizat.
După exportarea sau importarea unei implementări Cognos Connection, ar put ea fi nevoiie să
actualizaţi storeID pentru a vedea setările dumneavoastră personalizate. Aceasta se poate
întâmpla când modificaţi sau modernizaţi serverele care livrează pachete la IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Pentru informaţii despre actualizare storeID-uri, vedeţi IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel Tech Notes de pe situl de suport IBM Cognos.

Crearea unui set personalizat utilizând articole dintr-o zonă de
plasare
Puteţi specifica un nume şi o descriere pentru un set de date personalizat pe care îl puteţi
reutiliza ulterior. Puteţi crea un set personalizat folosind articole dintr-o zonă de plasare. Pot fi
disponibile mai multe seturi personalizate într-o singură foaie de explorare salvată.
Puteţi salva seturile personalizate. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel creează un
folder în folderul dvs. personal, Folderele mele, în portalul IBM Cognos Business
Intelligence, cu acelaşi nume ca pachetul şi salvează în el informaţiile despre setul
personalizat. Informaţiile despre setul personalizat nu sunt partajate între utilizatori diferiţi,
chiar dacă utilizează acelaşi pachet. Aveţi acces doar la propriile seturi personalizate.
Seturile personalizate pot fi utilizate într-un tabel încrucişat utilizând pachete relaţionale
modelate dimensional sau surse de date OLAP. Acestea nu sunt disponibile pentru pachetele
relaţionale. Nivelurile nu pot fi salvate ca un set personalizat.

Procedură
1. La crearea unei noi foi de explorare, selectaţi articole dintr-o dimensiune sau nod din
arborele sursă.
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Notă: Ordinea de selectare este ordinea în care articolele apar în zona de plasare şi în
setul personalizat.
2. Trageţi articolele într-o zonă de plasare.
Pentru un tabel încrucişat, zonele de plasare sunt Coloane, Rânduri sau Context. Pentru
o listă, zona de plasare este Coloane.
3. Din zona de plasare, faceţi clic pe caseta derulantă de articole şi apoi faceţi clic pe
Editare set.
Apare fereastra Selecţie.
Pentru a edita seturile personalizate utilizaţi caseta de dialog pentru a muta articole la sau
de la panoul Membri disponibili la panoul Membri selectaţi. Pentru a limita articolele din
panoul Membri disponibili faceţi clic pe Arbore de filtrare, tastaţi un şir în casetă şi
faceţi clic pe pictograma Filtrare. Puteţi de asemenea să reordonaţi articolele din panoul
Membri selectaţi făcând clic dreapta pe un articol şi apoi făcând clic pe Mutare în sus,
Mutare în jos, Mutare în vârf sau Mutare în partea de jos.
4. Pentru a salva setul personalizat, faceţi clic pe pictograma Salvare sau Salvare ca. Apare
fereastra Salvare.
5. În caseta Nume, tastaţi un nume pentru setul personalizat şi faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
Setul personalizat este salvat şi apare în arborele sursă în articolul nod Seturi personalizate.
Este salvat ca parte a spaţiului de lucru al unui utilizator şi nu este disponibil altor utilizatori.

Crearea unui set personalizat folosind articole din arborele
sursă
Puteţi specifica un nume şi o descriere pentru un set de date personalizat pe care îl puteţi
reutiliza ulterior. Puteţi crea un set personalizat folosind articole din arborele sursă. O aceeaşi
explorare salvată poate conţine mai multe seturi personalizate.
Puteţi salva seturile personalizate. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel creează un
folder în folderul dvs. personal, Folderele mele, în portalul IBM Cognos Business
Intelligence, cu acelaşi nume ca pachetul şi salvează în el informaţiile despre setul
personalizat. Informaţiile despre setul personalizat nu sunt partajate între utilizatori diferiţi,
chiar dacă utilizează acelaşi pachet. Aveţi acces doar la propriile seturi personalizate.
Seturile personalizate pot fi utilizate într-un tabel încrucişat utilizând pachete relaţionale
modelate dimensional sau surse de date OLAP. Acestea nu sunt disponibile pentru pachetele
relaţionale. Nivelurile nu pot fi salvate ca un set personalizat.

Procedură
1. La crearea unui tabel încrucişat sau listă nouă, apăsaţi Ctrl+clic pe articole dintr-o
dimensiune sau nod din arborele sursă.
Notă: Ordinea de selectare este ordinea în care articolele apar în zona de plasare şi în
setul personalizat.
2. Faceţi clic dreapta pe un articol selectat şi apoi faceţi clic pe Set nou.
Apare caseta de dialog Selecţie.
Pentru a edita seturile personalizate utilizaţi caseta de dialog pentru a muta articole la sau
de la panoul Membri disponibili la panoul Membri selectaţi. Pentru a limita articolele din
panoul Membri disponibili faceţi clic pe Arbore de filtrare, tastaţi un şir în casetă şi
faceţi clic pe pictograma Filtrare. Puteţi de asemenea să reordonaţi articolele din panoul
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Membri selectaţi făcând clic dreapta pe un articol şi apoi făcând clic pe Mutare în sus,
Mutare în jos, Mutare în vârf sau Mutare în partea de jos.
3. Pentru a salva setul personalizat, faceţi clic pe pictograma Salvare sau Salvare ca. Apare
fereastra Salvare.
4. În caseta Nume, tastaţi un nume pentru setul personalizat şi faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
Setul personalizat este salvat şi apare în arborele sursă în articolul nod Seturi personalizate.
Este salvat ca parte a spaţiului de lucru al unui utilizator şi nu este disponibil altor utilizatori.

Imbricarea rândurilor sau coloanelor
Puteţi imbrica articole într-un tabel încrucişat pentru a compara informaţii prin folosirea mai
multor articole dintr-o coloană sau un rând. Să luăm ca exemplu un tabel încrucişat care
afişează vânzările în funcţie de linia de produse pe anul fiscal precedent. Puteţi adăuga un
articol pentru a defalca în continuare vânzările în funcţie de metoda de comandă.
În zona de examinare generală , puteţi trage casetele care reprezintă articolele imbricate
pentru a le modifica rapid ordinea de imbricare.
Dacă imbricaţi un rând sau o coloană, meniul contextual pentru Expandare, Drill, şi
Explorare nu apare pentru articolul extern când convertiţi la formule şi utilizaţi metode
bazate pe celule.

Procedură
1. În arborele sursă, faceţi clic pe articolul pe care doriţi să-l inseraţi.
Sugestie: Când selectaţi mai multe articole, articolele selectate sunt aşezate în tabelul
încrucişat în ordinea în care apăsaţi pe ele. Pentru a evita rearanjarea articolelor după ce le
trageţi şi le plasaţi în tabelul încrucişat, apăsaţi pe articole în ordinea dorită de aşezare.
2. Trageţi articolul în locaţia dorită din rânduri sau coloane.
O bară de evidenţiere indică unde puteţi plasa articolul.

Imbricarea articolelor
Puteţi imbrica articole trăgând un articol lângă altul în zona de plasare.

Procedură
1. Trageţi primul articol în zona de plasare.
2. Trageţi al doilea articol lângă primul în zona de plasare.
3. În cazul în care creaţi o listă, pentru a combina celulele cu aceleaşi date, faceţi clic pe un
articol în coloana pe care doriţi să o grupaţi şi apoi, din bara de explorare, faceţi clic pe
butonul Grupare

.

Rezultate
Articolele imbricate apar unele lângă altele cu articole imbricate replicate pentru fiecare din
articolele precedente.
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Informaţii înrudite:
“Interfaţa de utilizator IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” la pagina 6

Redenumirea unei coloane sau a unui rând
Puteţi redenumi coloane sau rânduri, inclusiv coloanele sau rândurile calculate. Articolul din
baza de date subiacentă nu se modifică, însă, pentru scopuri ce ţin de prezentare, puteţi
modifica numele antetului de coloană sau rând al unui tabel încrucişat sau al unei liste.
Pentru sursele de date relaţionale, doar măsurile şi articolele sumar pot fi redenumite.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe articolul pe care vreţi să îl redenumiţi, faceţi clic pe IBM Cognos
Analysis, şi apoi faceţi clic pe Reordonare / Redenumire. Pentru surse de date IBM
Cognos BI, apare fereastra Reordonare / Redenumire. Pentru surse de date IBM Cognos
TM1, apare fereastra editor de subseturi.
2. În listă, dacă nu este deja evidenţiat, faceţi clic pe articolul pe care doriţi să-l redenumiţi.
3. Faceţi clic pe articolul evidenţiat din nou astfel încât numele să poată fi editat, tastaţi noul
nume şi apoi apăsaţi Enter.
4. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Numele afişat al titlului de rând sau coloană este modificat.
Notă: Pentru a reseta toate articolele redenumite, faceţi clic pe Resetare subtitlu. Această
opţiune este disponibilă în fereastra Reordonare / Redenumire.

Reordonarea coloanelor sau rândurilor
Puteţi deplasa coloane sau rânduri, inclusiv coloanele sau rândurile calculate.
Pentru sursele de date relaţionale, doar măsurile şi articolele sumar pot fi reordonate.
Dacă aţi folosit opţiunea de inserare membru cu copii, descendenţo, strămoşi sau intrări cu o
sursă de date IBM Cognos TM1, puteţi reordona articolele într-un set. Dar, pentru a salva
vizualizarea şi pentru a păstra setul reordonat, trebuie să convertiţi subsetul dinamic la un
subset static.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe titlul de rând sau de coloană pe care vreţi să îl/o mutaţi, faceţi clic
pe IBM Cognos Analysis şi apoi faceţi clic pe Reordonare/Redenumire.
2. Modificaţi ordinea articolelor şi apoi faceţi clic pe OK.

Rezultate
Rândul sau coloana este deplasată în relaţie cu alte rânduri sau coloane din foaia de lucru.
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Inserarea coloanelor sau rândurilor blanc sau definite de utilizator într-o
listă
Inseraţi o coloană sau rând blanc într-un tabel încrucişat sau listă pentru a crea spaţii albe sau
pentru a adăuga calcule bazate pe celule. Puteţi insera orice calcul Microsoft Excel, de
exemplu AVG, MIN sau MAX, şi puteţi reîmprospăta celulele referinţă şi din interiorul şi din
afara explorării.
În funcţie de tipul de raport, cum ar fi un tabel încrucişat sau listă şi tipul de date, cum ar fi
relaţional sau asimetric, experimentaţi rezultate foarte diferite. Vă recomandăm să
experimentaţi abordări diferite pentru a vedea care are sens în mediul dvs.
După ce inseraţi un rând sau o coloană într-un tabel încrucişat, rândurile sau coloanele sunt
separate în două blocuri de articole distincte înainte şi după rândul sau coloana inserată. Dacă
doriţi să utilizaţi caracteristica Expandare nivel/Restrângere nivel, trebuie să realizaţi
aceasta separat pentru fiecare bloc.

Procedură
1. Faceţi clic pe o coloană sau pe un rând din explorarea activă unde doriţi să inseraţi o
coloană sau un rând.
Alegeţi o locaţie de pornire care vă permite să adăugaţi titluri sau diagrame la explorare.
Dacă datele explorării se extind, asiguraţi-vă că nu suprascriu articole.
.
2. Faceţi clic pe butonul inserare coloană sau rând
Apare o coloană sau un rând necompletat lângă sau sub coloana sau rândul selectat.
3. Pentru a adăuga un calcul pe bază de celule într-o coloană inserată, într-un rând sau
într-un bloc, creaţi calculul în prima celulă care se aplică coloanei inserate.
Trebuie să creaţi formula pentru calcul în cea mai apropiată celulă faţă de A1 (cea mai de
sus şi din stânga celulă) a grupului inserat.
4. După ce aţi creat calculul pentru o celulă unică, în bara de unelte, faceţi clic pe Rulare cu
toate datele.

Rezultate
Calculul este propagat la toate celulele inserate.

Interschimbarea rândurilor şi coloanelor într-un tabel încrucişat
Puteţi interschimba rândurile cu coloanele pentru a o vizualizare diferită a datelor
dumneavoastră. De exemplu, rândurile conţin trimestrele anului fiscal, iar coloanele conţin
produsele. Pentru a identifica mai uşor tendinţele în timp, le puteţi interschimba între ele,
astfel încât rândurile să conţină produsele, iar coloanele să conţină trimestrele.

Procedură
Apăsaţi pe butonul interschimbare rânduri şi coloane

pe bara de unelte.

Indiciu: Puteţi de asemenea utiliza zona de examinare generală pentru a interschimba
articole individuale pe rânduri sau coloane prin tragerea articolelor dintr-o zonă în alta.
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Setarea opţiunilor de tabel încrucişat
Puteţi seta opţiuni pentru un tabel încrucişat care sunt specifice unei foi de lucru. Actualizând
setările de rând şi coloană, puteţi modifica locaţia de pornire a tabelului dumneavoastră
încrucişat din celulele foii de lucru. De exemplu, pentru a acomoda grafice sau alte celule
inserate de utilizator într-o foaie de lucru, puteţi schimba tabelul încrucişat.
Pe lângă setările de modificare, caseta de dialog Proprietăţi filă personalizată vă permite să
vizualizaţi informaţii despre foaia de lucru, inclusiv tipul filei, informaţii despre server şi
pachet şi data creării foii de lucru.

Procedură
1. În bara de explorare, faceţi clic pe butonul Tabel încrucişat
.
Apare caseta de dialog Proprietăţi filă personalizată.
2. Pentru a modifica locaţia de pornire a tabelului dumneavoastră încrucişat, tastaţi un număr
de rând nou în caseta Pornire rând şi un număr de coloană nou în caseta Pornire
coloană.
3. Pentru a controla modul de apariţie al etichetelor în celulele imbricate, setaţi opţiunea
Grupare.
Notă: Opţiunea Grupare controlează modalitatea de funcţionare a caracteristicii
Grupare/Degrupare. Pentru explorări tabel încrucişat, aceasta reprezintă setarea automată
pentru prezentarea metadatelor în rânduri şi coloane imbricate. Aceste setări suprascriu
setările din caseta de dialog Opţiuni şi afectează doar foaia de lucru curentă. Puteţi lăsa
celulele negrupate când aveţi nevoie să lucraţi cu funcţii Excel de căutare sau puteţi grupa
celulele pentru o lizibilitate mai sporită.
Alegeţi dintre Combinare celule, Repetare etichete sau Etichetare celula din vârf.
v Pentru a combina datele în celule care cuprind articolele imbricate şi permit gruparea
completă, faceţi clic pe Combinare celule.
v Pentru a repeta metadatele în celule individuale care cuprind articole imbricate, faceţi
clic pe Repetare etichete.
Utilizaţi această opţiune când doriţi să utilizaţi alte funcţii Microsoft Excel asupra
datelor.
v Pentru a limita metadatele celulei şi a combina pentru minimizarea etichetelor, faceţi
clic pe Etichetare celulă vârf.
v Pentru a dezactiva gruparea, faceţi clic pe Fără.
4. După ce aţi terminat setarea opţiunilor, faceţi clic pe OK.

Setarea opţiunilor listei pentru o foaie de lucru
Puteţi seta opţiuni pentru o listă care sunt specifice unei foi de lucru. Prin actualizarea
setărilor pentru rânduri şi coloane, puteţi modifica locaţia de pornire a listei din celulele foii
de lucru. De exemplu, pentru a acomoda grafice sau alte celule inserate de utilizator într-o
foaie de lucru, puteţi schimba lista.
În funcţie de sursa de date, puteţi de asemenea modifica şi formatul de cerere al foii de lucru
de la Valori formatate (XML brut) la Valori neformatate (CSV). Realizaţi aceasta când aveţi
nevoie să micşoraţi durata de procesare. Formatarea numărului atribuit în model este fără
date.
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Pe lângă setările de modificare, caseta de dialog Proprietăţi filă personalizată vă permite să
vizualizaţi informaţii despre foaia de lucru, inclusiv tipul filei, informaţii despre server şi
pachet şi data creării foii de lucru.

Procedură
1. În bara de explorare, faceţi clic pe butonul Listă
.
Apare caseta de dialog Proprietăţi filă personalizată.
2. Pentru a modifica locaţia de pornire a listei, introduceţi un nou număr de rând în caseta
Pornire rând şi un nou număr de coloană în caseta Pornire coloană.
3. Alegeţi dacă să fie procesate datele în format CSV sau XML brut.
v Pentru a alege formatul CSV pentru procesarea mai rapidă a seturilor de date mari, în
caseta derulantă Format cerere, faceţi clic pe Valori neformatate.
v Pentru a alege format XML brut, în caseta derulantă Format cerere, faceţi clic pe
Valori formatate.
4.
Pentru a controla modul de apariţie al etichetelor în celulele imbricate, setaţi opţiunea
Grupare.
Notă: Opţiunea Grupare controlează modalitatea de funcţionare a caracteristicii
Grupare/Degrupare. În cazul listelor, aceasta determină modalitatea de funcţionare a
articolelor şi butoanelor meniului Grupare/Degrupare. Aceste setări suprascriu setările din
caseta de dialog Opţiuni şi afectează doar foaia de lucru curentă. Puteţi lăsa celulele
negrupate când aveţi nevoie să lucraţi cu funcţii Excel de căutare sau puteţi grupa celulele
pentru o lizibilitate mai sporită.
Alegeţi dintre Combinare celule, Repetare etichete sau Etichetare celula din vârf.
v Pentru a combina datele în celule care cuprind articolele imbricate şi permit gruparea
completă, faceţi clic pe Combinare celule.
v Pentru a repeta metadatele în celule individuale care cuprind articole imbricate, faceţi
clic pe Repetare etichete.
Utilizaţi această opţiune când doriţi să utilizaţi alte funcţii Microsoft Excel asupra
datelor.
v Pentru a limita metadatele celulei şi a combina pentru minimizarea etichetelor, faceţi
clic pe Etichetare celulă vârf.
v Pentru a dezactiva gruparea, faceţi clic pe Fără.
5. După ce aţi terminat setarea opţiunilor, faceţi clic pe OK.

Cele mai bune practici pentru lucrul cu tabele încrucişate
Foile de explorare de tabel încrucişat IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel furnizează
multe caracteristici automate, astfel încât să vă puteţi concentra pe scopul dumneavoastră
principal, adică să analizaţi şi să exploraţi datele companiei dumneavoastră.
Orice diagrame, celule sau formatare de celule pe care o introduceţi pe foaia de explorare
tabel încrucişat poate fi suprascrisă când datele reîmprospătate îşi modifică dimensiunea sau
conţinutul explorării se modifică. Aţi putea dori să creaţi anteturi şi diagrame unde
expandarea datelor din celule ale foii de lucru nu suprascrie articole.
În general, utilizaţi explorări (tabele încrucişate) pentru surse de date dimensionale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Lucrul cu articolele dintr-un tabel încrucişat” la pagina
81.
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Dacă trageţi cantităţi mari de date în timp ce lucraţi cu dispunerea foii de lucru, puteţi observa
o întârziere. Sunt două tehnici care vă ajută să eliminaţi sau să diminuaţi întârzierile de
performanţă. Vă recomandăm să selectaţi Previzualizare fără date şi să reîmprospătaţi datele
după ce aţi terminat proiectarea foii dumneavoastră de lucru. Dacă lucraţi cu date
dimensionale, într-un tabel încrucişat, ar trebui să selectaţi mai întâi o măsură. Aceasta
limitează cantitatea de date şi vă oferă rezultate mai rapide. O altă tehnică ce trebuie folosită
dacă proiectaţi fie tabele încrucişate, fie liste, este de a micşora numărul maxim de rânduri sau
de coloane pe care îl trageţi într-o foaie de lucru. Când terminaţi dispunerea, puteţi seta
numărul de rânduri sau de coloane mai mare sau să faceţi dublu clic pe Mai mult sau Toate
pentru a vedea rândurile sau coloanele de date rămase.

Cele mai bune practici pentru lucrul cu liste
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel în modul listă oferă multe caracteristici automate
pentru ca dvs. să vă puteţi concentra pe scopurile principale, adică pe analizarea şi explorarea
datelor companiei dvs.
Orice diagrame, celule, sau formatare de celulă pe care o introduceţi pe foaia de explorare
sunt mutate când datele reîmprospătate ocupă mai multe coloane sau rânduri decât înainte
(până la limita Microsoft Excel).
În general, utilizaţi liste pentru sursele de date relaţionale. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Lucrul cu articolele dintr-o listă” la pagina 86.
Pentru performanţă optimă, nu adăugaţi diagrame, celule precum calcule sau formatare de
celulă când utilizaţi foi de explorare.
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Capitolul 4. Prezentarea datelor IBM Cognos BI utilizând
formatarea rapoartelor bazată pe celule
Pentru a exploata la maximum caracteristicile pe care le oferă Microsoft Excel când lucraţi cu
date IBM Cognos BI, puteţi converti o foaie de explorare într-o analiză bazată pe celule sau
puteţi trage articole direct în celulele unei foi de lucru.

Utilizarea rapoartelor bazate pe celule
Când utilizaţi celulele foii de lucru pentru a crea o nouă analiză, trageţi etichetele şi articolele
pentru alăturarea celulelor, fie în rânduri, fie în coloane pentru a crea un tabel încrucişat.
Asemănător explorării, celulele care se intersectează sunt utilizate pentru măsuri, care vor fi
populate cu datele reale.
Notă: Analiza bazată pe celule este disponibilă doar pentru sursele de date relaţionale
modelate dimensional (DMR - dimensionally modeled relational) şi sursele de date OLAP. Nu
funcţionează cu sursele de date relaţionale şi nu poate fi generată dintr-o listă, nici atunci când
foloseşte pachete DMR sau OLAP. Analiza bazată pe celule nu este disponibilă pentru datele
IBM Cognos TM1.
Puteţi converti de asemenea un tabel încrucişat la o analiză bazată pe celule. Puteţi să creaţi
un tabel încrucişat utilizând bara de unelte pentru explorare şi zonele de plasare şi apoi să-l
convertiţi în formule. Puteţi vedea un exemplu de folosire a ambelor metode consultând
“Exemplu - Evaluarea venitului din anumite metode de comandă” la pagina 85.

Raportare bazată pe celule
Cu pachetele IBM Cognos BI, când trageţi articole din arborele sursă direct în celulele unei
foi de lucru, creaţi o formulă COGNAME sau COGVAL. Formula face referire la articolul din
baza de date. Deoarece IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilizează COGNAME şi
COGVAL ca parte a procesării sale interne, nu utilizaţi niciunul din aceste şiruri pentru a
denumi vreo parte dintr-o foaie de lucru sau dintr-o formulă din celulă.

Formule COGNAME
Formulele COGNAME sunt utilizate pentru livrarea numelui serverului, pachetului şi a
membrilor în celulele unei foi de lucru. Formula COGNAME acceptă trei obiecte: server,
pachet şi membru unic (MUN).
În funcţie de versiunea serverului şi tipul cubului, pe lângă nume sistem şi nume pachet, puteţi
avea alte informaţii, precum data ultimei actualizări a cubului disponibile dvs.
Sintaxa pentru formula COGNAME este după cum urmează:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
Următorul este un exemplu de formulă COGNAME din baza de date exemplu IBM Cognos
=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]->:[PC].[@MEMBER].[Years]")
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Argument

Descriere

server
Obiectul server poate face referire la o celulă, de exemplu B4, poate
utiliza un interval denumit sau poate utiliza o valoare literală cu calea
completă către o poartă de acces (gateway), de exemplu
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. De asemenea, poate
face referire la o formulă COGNAME care conţine informaţiile despre
server.
pachet
Obiectul pachet este derivat din calea de căutare a pachetului, pe care o
puteţi găsi în IBM Cognos Connection. Pentru că acest argument este un
şir literal, puteţi îngloba această informaţie. Sau puteţi pune această
informaţie într-o celulă şi face referire la celulă în argument. Aceasta vă
permite să comutaţi de la un sistem de test la un sistem de producţie sau
să modificaţi pachetul cu uşurinţă. De asemenea, poate face referire la o
formulă COGNAME care conţine informaţiile despre pachetul pe care
doriţi să îl folosiţi.
MUN
Numele unic membru oferă informaţii despre un anumit nume pe care
doriţi să îl afişaţi în registrul de lucru, de exemplu Ani. Puteţi obţine
aceste informaţii din IBM Cognos Report Studio, prin clic dreapta pe un
obiect şi înregistrarea şirului care include schema.

Formule COGVAL
Formulele COGVAL sunt utilizate pentru livrarea datelor în celulele unei foi de lucru.
Formula COGVAL ia trei obiecte: server, pachet şi nume unic membru ale membrilor sau
măsurilor (MUN(X)).
Sintaxa pentru formula COGVAL este după cum urmează:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Următorul este un exemplu de formulă COGVAL din baza de date exemplu IBM Cognos
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
În acest exemplu, referinţele celulă livrează Produse, Venit şi 2004.
Argument

Descriere

server
Obiectul server poate face referire la o celulă, de exemplu B4, poate
utiliza un interval denumit sau poate utiliza o valoare literală cu calea
completă către o poartă de acces (gateway), de exemplu
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. De asemenea, poate
face referire la o formulă COGNAME care conţine informaţiile despre
server.
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Argument

Descriere

pachet
Obiectul pachet este derivat din calea de căutare a pachetului, pe care o
puteţi găsi în IBM Cognos Connection. Pentru că acest argument este un
şir literal, puteţi îngloba această informaţie. Sau puteţi pune această
informaţie într-o celulă şi face referire la celulă în argument. Aceasta vă
permite să comutaţi de la un sistem de test la un sistem de producţie sau
să modificaţi pachetul cu uşurinţă. De asemenea, poate face referire la o
formulă COGNAME care conţine informaţiile despre pachetul pe care
doriţi să îl folosiţi.
MUN(X)
Numele unic membru oferă informaţii despre un anumit articol de date pe
care doriţi să îl afişaţi în registrul de lucru, de exemplu venitul total.
Trebuie să livraţi MUN pentru o măsură şi, cel mult un membru din
fiecare dimensiune. De asemenea, poate face referire la o formulă
COGNAME care conţine MUN pe care doriţi să îl folosiţi. MUN-urile pot
fi referite în orice ordine.

Formula COGVAL nu permite membrilor din aceeaşi dimensiune să fie livraţi mai mult de o
dată.

Depanarea analizei bazate pe celule
O problemă cu rapoartele pe bază de celule apare atunci când aveţi una sau mai multe formule
COGVAL sau COGNAME care nu returnează un rezultat (de obicei din cauza unei referinţe
greşite la COGNAME cu un MUN care nu există). Aceasta poate cauza nu numai eşuarea
articolului, dar şi a articolelor care au fost extrase în acelaşi batch.
Când lucraţi într-o analiză bazată pe celule pentru a rezolva erorile COGVAL şi COGNAME,
din bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe Reîmprospătare toate datele. Acel MUN care
cauzează orice eroare devine o celulă text, iar orice celulă care foloseşte acest MUN într-un
calcul va afişa #ERROR. Utilizaţi caracteristica Microsoft Excel de urmărire pentru a localiza
MUN greşit. Apoi puteţi corecta MUN prin tragerea unui nou articol din arborele sursă în
celulă.

Convertirea unui tabel încrucişat la o analiză bazată pe celule
Convertiţi foaia dumneavoastră de explorare tabel încrucişat la o versiune bazată pe celule
când vreţi să manipulaţi celule individuale sau să amplasaţi coloane sau rânduri între datele
importate. Când vă convertiţi foaia de explorare, aveţi opţiunea de a converti datele de pe
foaia curentă, copia şi muta datele la o nouă foaie de lucru sau specifica locaţia pentru datele
convertite.
De asemenea, puteţi crea un tabel încrucişat complet de la început cu ajutorul metodei pe bază
de celule.
Nu puteţi converti datele din sursele relaţionale la o analiză pe bază de celule.
Valorile text din formule sunt limitate la 255 de caractere. Pentru crearea valorilor text mai
lungi de 255 de caractere într-o formulă, utilizaţi funcţia CONCATENATE sau operatorul
concatenare ( & ).
Este posibil de asemenea să vă convertiţi analiza bazată pe celule la un tabel încrucişat. În
funcţie de modalitatea de configurare a coloanelor şi rândurilor şi de numărul de articole din
fiecare, puteţi observa că anumite obiecte sunt adăugate în zona de plasare context în loc să
fie plasate într-un rând sau într-o coloană.
Capitolul 4. Prezentarea datelor IBM Cognos BI utilizând formatarea rapoartelor bazată pe celule
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Dacă măsura implicită se află de asemenea pe coloane, nu puteţi converti un tabel încrucişat
la formule. Mai întâi trebuie să eliminaţi măsura implicită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Înlăturarea măsurilor dintr-o explorare de tabel încrucişat” la pagina 29.

Procedură
1. Deschideţi registrul de lucru cu foaia de explorare pe care vreţi să o convertiţi.
2. Faceţi clic pe foaia de lucru specifică cu explorarea pe care doriţi să o convertiţi.
3. Alegeţi unde să fie plasate datele convertite:
v Pentru a converti foaia de explorare curentă la formule şi pentru a plasa rezultatul pe
foaia de lucru curentă, din bara de explorare faceţi clic pe butonul Convertire la
.
formule pe această foaie
v Pentru a converti foaia de explorare curentă la formule şi pentru a plasa rezultatul pe o
foaie de lucru nouă, din bara de explorare faceţi clic pe butonul Convertire la formule
. Prin amplasarea rezultatelor pe o foaie de lucru nouă, păstraţi
pe o foaie nouă
foaia de explorare originală utilizată pentru a crea analiza şi pentru a o putea utiliza din
nou pentru a modifica parametrii pentru alte analize.
v Pentru a converti foaia de explorare curentă la formule şi pentru a specifica locaţia (o
celulă dintr-o foaie de calcul existentă), din bara de explorare faceţi clic pe butonul
Convertire la formule la o locaţie specificată

.

Rezultate
Bara de explorare şi zonele de plasare dispar. Formatarea rămâne aceeaşi, dar celulele unui
tabel încrucişat sau listă conţin formule cogval, care leagă celulele individuale la articole de
date din baza de date.
Puteţi continua să modificaţi foaia de lucru editând formule şi aplicând formatare. Implicit,
datele sunt actualizate când editaţi o formulă. Pentru a edita formule fără actualizări de date,
faceţi clic dreapta pe foaia de lucru şi selectaţi IBM Cognos Analysis > Întrerupere
rezoluţie formulă. Simbolurile placeholder (~ ~) apar în celule de date când Întrerupere
rezoluţie formulă este selectată. Când sunteţi pregătit să arătaţi datele, faceţi clic dreapta pe
foaia de lucru şi selectaţi IBM Cognos Analysis > Rulare rezoluţie formulă.

Crearea unei analize bazate pe celule fără utilizarea unei
explorări
Puteţi crea un tabel încrucişat fără a utiliza zona de lucru de explorare ca ghid. La această
tehnică avansată se face referire prin modul pe bază de celule. În modul bazat pe celule trageţi
metadate din arborele sursă la celulele foii de lucru.
Pentru că nu există zone de plasare, trebuie să trageţi obiectele într-un asemenea mod încât să
apară orizontal sau vertical pentru a forma rândurile şi coloanele foii de lucru. În general
trebuie să începeţi prin construirea rândurilor şi coloanelor prin tragerea şi plasarea anteturilor
şi apoi a grupurilor sau articolelor individuale de-a lungul axei verticale (de exemplu, în
diagramă, celulele numerotate 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4) sau orizontale (în diagramă, celulele
numerotate 2.1 şi 2.2). După ce aţi creat acest cadru de lucru, puteţi trage o măsură la celula
de intersecţie unde se întâlnesc antetul rândului şi antetul coloanei (în diagramă, celula
numerotată 3).
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Figura 2. Zone de plasare pentru analiză bazată pe celule

Puteţi continua să modificaţi foaia de lucru editând formule şi aplicând formatare. Implicit,
datele sunt actualizate când editaţi o formulă. Pentru a edita formule fără actualizări de date,
faceţi clic dreapta pe foaia de lucru şi selectaţi IBM Cognos Analysis > Întrerupere
rezoluţie formulă. Simbolurile placeholder (~ ~) apar în celule de date când Întrerupere
rezoluţie formulă este selectată. Când sunteţi pregătit să arătaţi datele, faceţi clic dreapta pe
foaia de lucru şi selectaţi IBM Cognos Analysis > Rulare rezoluţie formulă.
Unele din tehnicile pe care trebuie să vi le amintiţi când lucraţi în modul bazat pe celule,
includ următoarele:
v Dacă lăsaţi rânduri sau coloane necompletate când creaţi o analiză pe bază de celule, se
deconectează o parte a explorării de alta. Aceasta lasă celulele fără date. Inseraţi un singur
rând sau o singură coloană necompletată după ce aţi creat analiza şi aţi populat celulele cu
date. Puteţi apoi insera un rând sau o coloană necompletată pentru calcule sau scopuri de
formatare. Inserarea mai multor rânduri sau coloane necompletate deconectează celulele la
expandarea articolelor.
v Pentru a modifica orientarea articolelor, de la vertical la orizontal, în timp ce trageţi
articolele, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce abandonaţi articolele în celule.
Înainte de a putea crea o analiză pe bază de celule, trebuie ca administratorul să fi creat un
pachet în IBM Cognos Framework Manager şi să-l fi publicat într-o locaţie accesibilă dvs. din
portalul IBM Cognos Connection. Pentru acces complet la IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, ar trebui să fiţi un membru al rolului Express Authors sau Administratori
raport din IBM Cognos Business Intelligence. Un administrator trebuie să configureze aceste
privilegii cu ajutorul IBM Cognos Administration.
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea modului bazat pe celule, consultaţi “Exemplu
- Utilizarea analizei pe bază de celule pentru a crea un tabel încrucişat al unui venit legat de
metodele de comandă”.

Exemplu - Utilizarea analizei pe bază de celule pentru a crea un
tabel încrucişat al unui venit legat de metodele de comandă
Sunteţi analist de afaceri la Sample Outdoors Company, care vinde echipament sportiv. Vi se
cere să analizaţi consecinţele renunţării la modul de comandă prin fax şi poştă, a căror
procesare este costisitoare.
Mai întâi, obţineţi articolele de care aveţi nevoie şi inseraţi-le într-un tabel încrucişat pentru
explorare suplimentară.

Capitolul 4. Prezentarea datelor IBM Cognos BI utilizând formatarea rapoartelor bazată pe celule
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Înainte să începeţi acest exemplu, trebuie să configuraţi exemplele de pachete care însoţesc
IBM Cognos BI. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul de administrare şi
securitate IBM Cognos BI.

Procedură
1. Porniţi Microsoft Excel.
2. În bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul IBM Cognos.
3. În panoul IBM Cognos, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis.
Se va deschide IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
.
4. În panoul IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Deschidere pachet
5. Selectaţi pachetul Compania Great Outdoors şi faceţi clic pe OK.
Datele din pachetul Compania Great Outdoors apar în arborele sursă.
6. Expandaţi nivelul Vânzător cu amănuntul.
7. Din lista de vânzători ambulanţi, faceţi clic pe Antrepozit şi apoi Shift+clic pe Depozit.
8. Într-o foaie de lucru nouă, trageţi articolele evidenţiate în celula D5.
În timp ce trageţi articolele ţineţi apăsată tasta Ctrl pentru a reorienta lista de articole
orizontal.
9. Trageţi articolul Metodă de comandă în celula C6.
10. Faceţi clic dreapta pe celula C6, apoi pe IBM Cognos Analysis, Expandare,
Expandare în sus.

11.
12.
13.
14.

Articolul total al metodei de comandă se deplasează la celula C13. Celulele înainte de
Metoda de comandă populează componentele care compun Metoda de comandă în
ierarhie.
Trageţi Venit din folderul Măsuri în celula C5.
Foaia de lucru este populată cu date despre venit.
Aplicaţi formate Excel la celule pentru a reflecta anteturile de rând şi de coloană,
câmpurile total şi numerele de venit.
Faceţi clic pe butonul Salvare din bara de unelte Microsoft Excel.
În caseta Nume, introduceţi:
Venit legat de metodele de comandă

15. Salvaţi registrul de lucru.

Expandarea articolelor
Expandaţi articolele pentru a adăuga membri de componentă la analiza pe bază de celule din
articolele ierarhice care au fost plasate în celulele unei foi de lucru.
Puteţi vedea un exemplu de folosire a acestei caracteristici consultând “Exemplu - Utilizarea
analizei pe bază de celule pentru a crea un tabel încrucişat al unui venit legat de metodele de
comandă” la pagina 53.

Procedură
1. Faceţi clic dreapta pe celula de titlu care conţine articolul pe care doriţi să-l expandaţi, din
meniu faceţi clic pe IBM Cognos Analysis şi apoi pe Expandare.
2. Alegeţi dacă să expandaţi înainte sau după.
v Pentru a expanda articole înainte de un rând, ceea ce pune articolul nod după articolul
expandat, faceţi clic pe Expandare în sus.
v Pentru a expanda articole după un rând, ceea ce pune articolul nod înainte de articolul
expandat, faceţi clic pe Expandare în jos.
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v Pentru a expanda articole înainte de o coloană, ceea ce pune articolul nod după articolul
expandat, faceţi clic pe Expandare la stânga.
v Pentru a expanda articole după o coloană, ceea ce pune articolul nod înainte de articolul
expandat, faceţi clic pe Expandare la dreapta.

Rezultate
Articolele expandate apar în rândurile şi coloanele foii de lucru. Celulele sunt deplasate
automat pentru a se adapta valorilor componentei.

Efectuarea drill asupra articolelor
Utilizaţi caracteristica drill down pentru a analiza detaliile într-o fereastră de drill separată.

Procedură
Faceţi clic dreapta pe o celulă de date, din meniu faceţi clic pe IBM Cognos Analysis, şi apoi
faceţi clic pe Drill Down.
Rezultatul efectuării drill apare într-o fereastră de drill down separată.
Sfat: Pentru a adăuga rezultatele de drill la o nouă foaie de lucru, faceţi clic dreapta pe o
celulă de date, din meniu faceţi clic pe IBM Cognos Analysis şi apoi faceţi clic pe
Explorare.

Afişarea pachetului sursă
Când lucraţi în modul pe bază de celule, dacă folosiţi mai multe pachete pentru crearea unui
registru de lucru, trebuie să sincronizaţi arborele sursă când vă deplasaţi de la celulele unui
pachet la un altul. Sincronizarea arborelui sursă vă permite să vedeţi cu exactitate datele
utilizate pentru popularea celulelor.

Procedură
Faceţi clic dreapta pe o celulă care conţine o formulă COGNAME sau COGVAL, faceţi clic
pe IBM Cognos Analysis şi apoi pe Afişare pachet.

Rezultate
Arborele sursă este actualizat cu pachetul care a fost folosit pentru crearea articolului de date
selectat.

Modificarea serverului şi a pachetului
Actualizaţi denumirea serverului şi a pachetului într-un registru de lucru, pentru a trece de la
un mediu de testare la unul de producţie sau pentru a accesa informaţiile dintr-un set diferit de
date financiare, de exemplu depunere. Puteţi actualiza informaţiile din referinţele celulă şi din
textul înglobat.

Procedură
1. Din foaia de lucru pe care doriţi s-o actualizaţi, deschideţi noul server şi pachetul.
2. Din folderul Information, trageţi serverul actualizat şi metadatele pachetului în server sau
celula pachet.
3. Opţional, utilizaţi funcţia de căutare şi înlocuire Microsoft Excel pentru a actualiza
referinţele din formulele text sau celulă.

Capitolul 4. Prezentarea datelor IBM Cognos BI utilizând formatarea rapoartelor bazată pe celule
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Cele mai bune practici pentru lucrul cu caracteristici Microsoft
Excel în analiza pe bază de celule
Beneficiul principal al lucrului în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel în modul bazat
pe celule este acela că devin mai uşor disponibile caracteristicile Microsoft Excel în timpul
analizei. Sunteţi capabil să folosiţi caracteristici, precum formatarea, sortarea şi crearea de
formule utilizând celule individuale. Această secţiune descrie unele din modalităţile prin care
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel interacţionează cu caracteristicile şi funcţiile
Microsoft Excel folosite frecvent.

Crearea unei diagrame
Diagramele se actualizează cu date noi atâta timp cât datele se află după prima celulă curentă
şi înainte de ultima celulă curentă.

Tăierea şi lipirea
Copiaţi şi lipiţi din celulă pentru ca alte celule care o referă să fie actualizate să puncteze noua
locaţie.

Copierea
Pentru a copia formula exactă fără a modifica referinţele la celulă, copiaţi din bara de formule,
nu din celulă.

Crearea formulelor
Luaţi în considerare etichetarea celulelor măsură şi dimensiune pentru a le putea referi după
nume, mai degrabă decât după locaţie.
Dacă realizaţi un raport de file multiple cu filtre partajate, precum data, luaţi în considerare
crearea unei singure pagini cu filtre şi referirea la acele filtre partajate din fiecare foaie.

56

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versiunea 10.2.0: Ghidul utilizatorului

Capitolul 5. Vizualizările flex pentru rapoarte IBM Cognos TM1
complexe
Când lucraţi cu o sursă de date Cognos TM1, puteţi să utilizaţi vizualizările flex pentru a
combina într-o foaie de lucru date din mai multe tabele încrucişate sau mai multe cuburi de
tabele încrucişate, şi apoi să îmbunătăţiţi datele utilizând formule, formate şi referinţe de
celulă Microsoft Excel.

Vizualizările flex
Creaţi vizualizări flex pentru a lucra mai dinamic cu datele IBM Cognos TM1 în Microsoft
Excel. Pentru sursele de date IBM Cognos TM1, când convertiţi foile de explorare în
vizualizări flex, aplicaţia plasează în intervalele numite informaţiile de sistem, rândurile şi
coloanele.
Puteţi crea o vizualizare flex dintr-o explorare sau prin tragerea explorărilor, vizualizărilor sau
alte vizualizări flex din arborele sursă în foaia de lucru. După ce creaţi o vizualizare flex,
puteţi să modificaţi sau să adăugaţi membri, să formataţi celulele şi să creaţi diagrame din
date. După convertirea unei explorări la o vizualizare flex, puteţi continua să modificaţi
membrii şi datele utilizând opţiuni cum ar fi tastarea unui alt nume de membru într-o celulă.
Puteţi combina mai multe vizualizări flex în aceeaşi foaie de lucru. Fiecare vizualizare flex
poate fi bazată pe altă sursă de date. Puteţi furniza perspective unice prin crearea unor calcule
care să facă referire la mai multe vizualizări flex. Altă opţiune utilă pentru mai multe
vizualizări flex în aceeaşi foaie de lucru este utilizarea referinţelor de celulă pentru a aplica
acelaşi filtru mai multor vizualizări flex. De exemplu, puteţi crea trei vizualizări flex într-o
foaie de lucru pentru a afişa vizualizări diferite ale performanţei financiare, în funcţie de
regiune. Numele regiunii apare în celula B4 din regiunea de context a primei vizualizări flex.
În al doua şi al treia vizualizare flex, puteţi modifica celula cu numele regiunii, în referinţa la
celula B4. După ce creaţi referinţele la celule, actualizaţi prima foaie de lucru pentru a afişa
datele pentru altă regiune, fie trăgând altă regiune în celula B4, fie tastând numele regiunii în
celula B4. Când reîmprospătaţi datele, toate vizualizările flex afişează datele pentru noua
regiune.
Subseturile sunt unelte utile pentru construirea explorărilor şi vizualizărilor flex cu date
Cognos TM1. Pentru informaţii suplimentare despre crearea subseturilor, inclusiv a
subseturilor dinamice care pot reflecta automat modificările dintr-o dimensiune, consultaţi
“Subseturi” la pagina 79.

Crearea unei vizualizări flex dintr-o foaie de explorare
Creaţi o vizualizare flex din foaia dumneavoastră de explorare IBM Cognos TM1 când vă
terminaţi analiza şi vreţi să prezentaţi date utilizând caracteristici mai avansate bazate pe
celule din Microsoft Excel.
Dacă aveţi vizualizări, explorări sau alte vizualizări flex disponibile în panoul de acţiune IBM
Cognos, le puteţi trage într-o foaie de lucru pentru a crea o vizualizare flex. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Crearea unei vizualizări flex din arborele sursă” la pagina 58.

Procedură
1. Deschideţi sau creaţi o explorare.
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2. Faceţi clic pe Convertire la vizualizare flex într-o foaie nouă. Foaia de explorare este
convertită într-o vizualizare flex şi se deschide într-o nouă foaie de lucru Excel. Aceasta
este listată în panoul IBM Cognos în folderul Vizualizări flex curente.

Crearea unei vizualizări flex din arborele sursă
Puteţi trage o vizualizare, o explorare sau o vizualizare flex din arborele sursă la o foaie de
lucru pentru a crea o nouă vizualizare flex.
O foaie de lucru poate conţine mai mult de o vizualizare flex.
Puteţi să creaţi o vizualizare flex dintr-o explorare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Crearea unei vizualizări flex dintr-o foaie de explorare” la pagina 57.

Procedură
1. Din arborele sursă, deschideţi folderul Vizualizări, Explorări curente sau Vizualizări
flex curente.
2. Selectaţi articolul pe care vreţi să-l folosiţi ca o vizualizare flex şi trageţi-l la o foaie de
lucru.

Modificarea unei vizualizări flex
Puteţi modifica membrii sau datele într-o vizualizare flex.
Puteţi modifica articole din oricare regiune a vizualizării flex: rânduri, coloane, context sau
date.

Procedură
1. Pentru a modifica membrii şi datele într-o vizualizare flex, folosiţi una din următoarele
opţiuni:
a. Trageţi un articol din arborele sursă la o celulă în regiunea rânduri, coloane sau
context.
b. Selectaţi o celulă din regiunea rânduri, coloane sau context şi din meniul de context
selectaţi IBM Cognos Analysis > Înlocuire membri. Înlocuiţi membrul existent sau
adăugaţi noi membrii şi faceţi clic pe OK.
c. Înlocuiţi conţinutul unei celule din regiunea rânduri, coloane sau context prin
introducerea numelui unui nou membru. De exemplu, dacă regiunea context arată că
vizualizarea flex este filtrată pe Americas, puteţi introduce numele unei regiuni
diferite, cum ar fi Europe, pentru a modifica filtru. Trebuie să introduceţi numele aşa
cum apare în vizualizarea arbore.
2. După ce aţi modificat vizualizarea flex, faceţi clic pe Reîmprospătare pentru a actualiza
datele. Pentru a actualiza automat o vizualizare flex după o modificare, din meniul de
context selectaţi IBM Cognos Analysis > Utilizare reîmprospătare la tastare.

Regiunile vizualizării flex
Fiecare vizualizare flex are patru regiuni: rânduri, coloane, context şi date.
Pentru a evidenţia o regiune pe foaia de lucru, din panoul IBM Cognos Analysis, faceţi
clic-dreapta pe o vizualizare flex din folderul Vizualizări flex curente şi selectaţi o regiune
din lista Afişare regiuni.
Fiecare regiune este un interval numit din Microsoft Excel. De exemplu, numele definit
pentru regiunea de rânduri a primei vizualizări flex pe care o adăugaţi la o foaie de lucru este
tm1\\_0_R. Puteţi utiliza numele atunci când utilizaţi caracteristici Microsoft Excel, cum ar fi
crearea formulelor.
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Capitolul 6. Partajarea analizei dumneavoastră
Partajaţi-vă analiza pentru a oferi colegilor o oportunitate de a vizualiza informaţii importante
sau contribui cu propriile lor fragmente de date.
Există mai multe opţiuni pentru sortarea şi distribuirea registrelor de lucru bazate pe IBM
Cognos Analysis Microsoft Excel.

Lucrul cu documente Microsoft Office
Puteţi face modificări la rapoartele sau explorările dumneavoastră prin extragerea datelor şi
înlocuirea oricăror modificări anterioare, înlăturarea datelor sau convertirea datelor dinamice
la date statice pentru a împiedica actualizări viitoare de la serverele IBM Cognos Business
Intelligence sau IBM Cognos TM1.
Indiferent de aplicaţia IBM Cognos Office pe care o folosiţi, puteţi opera următoarele acţiuni
pe rapoarte, explorări sau analize:
v reîmprospătarea datelor
v curăţarea celulelor de conţinut
v convertirea datelor dinamice la date statice
Când lucraţi cu date de la serverul IBM Cognos TM1, puteţi rescrie de asemenea datele la
cubul de date TM1.

Reîmprospătarea datelor în registrele de lucru IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel
Dacă pachetul sau sursa de date pe care o foloseşte un raport se modifică, puteţi să-l
reîmprospătaţi sau să o reîmprospătaţi pentru a vă asigura că lucraţi cu cea mai recentă
versiune.

Procedură
Puteţi să reîmprospătaţi un întreg registru de date, foaie de lucru sau doar celulele de formule:
v Pentru a actualiza un întreg registru de lucru, pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi
clic pe Reîmprospătare toate datele.
Toate foile de lucru, inclusiv tabele încrucişate, liste şi formule bazate pe celule sunt
actualizate cu cele mai recente date.
v Pentru a reîmprospăta doar foaia de lucru curentă, faceţi clic dreapta pe orice celulă de pe
foaia de lucru, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Reîmprospătare şi apoi
faceţi clic pe Reîmprospătare foaie de lucru.
v Pentru a reîmprospăta doar celule de formulă, faceţi clic dreapta pe o celulă sau interval de
celule, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Reîmprospătare, şi apoi faceţi
clic pe Reîmprospătare celule de formulă selectate.

Curăţarea celulelor de conţinut
Puteţi să curăţaţi datele din celulele unei explorări, din analize bazate pe celule sau dintr-o
vizualizare flex.
Celulele curăţate rămân celule goale pe foaia de lucru. Formatele, precum formatele de
numere, formatele condiţionale şi bordurile sunt păstrate.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Puteţi dori să curăţaţi celulele înainte de salvarea unui raport, astfel încât
v consumatorii raportului să fie obligaţi să reîmprospăteze datele pentru a obţine ultimele
modificări din sursa de date
v consumatorii raportului să fie autentificaţi înainte de a putea vizualiza conţinutul raportului
Sugestie: Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul Curăţare toate datele
.
Puteţi de asemenea să automatizaţi acest task utilizând metoda ClearAllData. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “ClearAllData” la pagina 108.
Curăţarea conţinutului nu întrerupe legătura la sursele de date. Din cauza modului în care
noile versiuni ale Microsoft Excel, cum ar fi Excel 2007 sau Excel 2010 deschid registre de
lucru create în Excel 2003, unele valori sunt vizibile într-un registru de lucru Excel 2003
publicat şi curăţat când este deschis în Excel 2007 sau 2010. În Excel 2003, deschideţi un
registru de lucru curăţat şi rămâne curăţat până când reîmprospătaţi datele manual. În Excel
2007 sau 2010, deschideţi un registru de lucru curăţat care a fost creat în Excel 2003 şi
declanşează o reîmprospătare a datelor. Deschiderea registrului de lucru într-o versiune mai
nouă de Microsoft Excel declanşează recalcularea, care include reîmprospătarea datelor IBM
Cognos. Datele sunt autentificate cu acreditările utilizatorului care deschide registrul de lucru.
Vă puteţi reîmprospăta conţinutul cu date curente din depozitul de conţinut şi continua apoi cu
tabelul încrucişat, lista sau analiza dumneavoastră.
Pentru informaţii despre rapoarte sau conţinut curăţat din IBM Cognos for Microsoft Office,
consultaţi IBM Cognos for Microsoft Office Ghidul utilizatorului.

Convertirea datelor dinamice la date statice
Dacă modificaţi un raport, o analiză sau un tabel încrucişat şi nu doriţi actualizarea cu
modificările din depozitul de conţinut, puteţi să convertiţi articolele de date dinamice la
statice, prin deconectarea de la sursa de date.
Sugestie: Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe butonul Convertire la static
.
În Excel, când convertiţi datele dinamice la date statice, orice informaţii legate de interogare,
precum calcule şi filtre, sunt înlăturate din documentul Microsoft Office, dar se păstrează
valorile de date.

Publicarea unei foi de explorare la IBM Cognos Connection
Publicaţi-vă registrul de lucru activat de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel la IBM
Cognos Connection pentru îl împărţi cu alţi utilizatori într-un mod gestionat centralizat şi
securizat. Utilizatorii pot reîmprospăta datele în funcţie de privilegiile lor de autentificare a
utilizatorului în IBM Cognos Business Intelligence.
De asemenea, puteţi automatiza acest task prin utilizarea metodei Publish. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Publish” la pagina 109.
Dacă utilizatorii IBM Cognos BI nu au instalat IBM Cognos Office, pot vizualiza documentul
şi conţinutul său, dar nu pot reîmprospăta datele sau actualiza conţinutul.
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Înainte de a începe
Foaia de explorare este salvată la un fişier temporar înainte de a fi publicată.

Procedură
1. Deschideţi foaia de explorare.
2. Alegeţi dacă doriţi să vă salvaţi documentul cu datele recente:
v Pentru a salva documentul cu cele mai recente date, pe bara de unelte IBM Cognos,
.
faceţi clic pe pictograma Reîmprospătare toate datele
v Pentru a salva documentul ca un şablon fără date, pe bara de unelte IBM Cognos
Office, faceţi clic pe pictograma Curăţare toate datele

.

.
3. Pe bara de unelte IBM Cognos Office, faceţi clic pe pictograma Publicare
4. Dacă vi se solicită, faceţi clic pe spaţiul de nume şi introduceţi numele de utilizator şi
parola.
5. În caseta de Privire în, faceţi clic pe serverul IBM Cognos BI pe care doriţi să publicaţi
documentul.
6. Alegeţi tipul de folder în care doriţi să salvaţi documentul:
v Pentru a salva documentul în foldere publice, faceţi clic pe Foldere publice.
v Pentru a salva documentul în conţinutul propriu, faceţi clic pe Folderele mele.
7. În caseta Nume, scrieţi numele documentului dvs.
8. Dacă doriţi, introduceţi o descriere a documentului în caseta Descriere.
9. Faceţi clic pe Publicare.

Rezultate
Foaia de explorare activă este publicată la IBM Cognos Connection.

Deschiderea, salvarea şi descărcarea registrelor de lucru
Microsoft Excel
Aţi putea avea registre de lucru pe care vreţi să le actualizaţi cu conţinut IBM Cognos
Business Intelligence sau TM1. Este posibil ca situaţia afacerii dumneavoastră să se fi
schimbat şi acum doriţi să aplicaţi diverse scenarii de afacere. Pentru a vă reîmprospăta datele
sau a face îmbunătăţiri, puteţi descărca registre de lucru Microsoft Exel publicate sau puteţi
deschide registre de lucru. Puteţi utiliza apoi Microsoft Excel pentru a face modificări.
Setările pentru proprietăţile care au fost specificate în versiuni anterioare ale registrelor IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel devin noile setări din caseta de dialog Opţiuni. De
exemplu, când o versiune anterioară a uni document activat de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel este deschis, adresa pentru IBM Cognos BI sau gateway-ul TM1 apare in
lista de adrese sub IBM Cognos Systems, dacă nu a fost definită deja una în proprietăţile
personalizate.

Deschiderea şi salvarea unui raport local din IBM Cognos
Connection
Puteţi memora rapoartele pe care le creaţi sau modificaţi pe serverul IBM Cognos BI. De
asemenea, puteţi deshide şi salva rapoartele şi pe calculatorul dvs. Acest lucru este util dacă
doriţi să trimiteţi un raport unui autor de rapoarte care lucrează într-un mediu diferit sau doriţi
să salvaţi raportul într-un director controlat de codul sursă, pe o reţea sau o unitate locală.

Capitolul 6. Partajarea analizei dumneavoastră
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Folderele din IBM Cognos Connection sunt etichetate şi organizate logic pentru a vă ajuta să
localizaţi rapoarte. Intrările din Foldere publice prezintă interes şi pot fi vizualizate de mulţi
utilizatori. Intrările din Folderele mele pot fi accesate de dvs. numai când sunteţi conectat.
Dacă lucraţi din IBM Cognos Connection, puteţi descărca şi un document Microsoft şi să-l
deschideţi în aplicaţia care a fost folosită pentru crearea sa.

Înainte de a începe
Trebuie să aveţi drept de scriere într-un folder pentru a crea intrări.

Procedură
1. Pe bara de unelte IBM Cognos, faceţi clic pe butonul Deschidere
.
2. În caseta Privire în, selectaţi serverul IBM Cognos BI care conţine raportul dorit.
3. Alegeţi tipul de folder în care să fie salvat raportul:
v Pentru a vizualiza conţinutul în foldere publice, faceţi clic pe Foldere publice.
v Pentru a vizualiza doar conţinutul propriu, faceţi clic pe Folderele mele.
4. Faceţi clic pe raportul dorit şi apoi pe Deschidere.

Rezultate
Raportul apare în registrul de lucru, diapozitiv sau prezentare. Puteţi opera modificări şi
manevra date şi puteţi să-l publicaţi pe IBM Cognos Connection pentru a-l partaja.

Descărcarea unui registru de lucru de la IBM Cognos Connection
Puteţi descărca un registru de lucru Microsoft Excel de la IBM Cognos Connection dacă a fost
publicat într-una dintre aplicaţiile IBM Cognos Office, cum ar fi IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel.
Puteţi descărca documente create în Excel, PowerPoint şi Word. Acţiunea implicită pentru
orice document Microsoft Office este să îl descarce.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul de administrare şi securitate IBM Cognos
BI.

Înainte de a începe
Trebuie să aveţi permisiuni de citire şi de traversare pentru a accesa documente Microsoft
Office în IBM Cognos Connection.

Procedură
1. În IBM Cognos Connection, localizaţi registrul de lucru pe care vreţi să îl deschideţi.
2. Faceţi clic pe mai mult pe bara de unelte de acţiuni de lângă documentul pe care vreţi să
îl descărcaţi.
Se deschide pagina IBM Cognos Connection Acţiuni.
3. Pentru un registru Microsoft Office, faceţi clic pe pictograma Vizualizaţi cel mai recent
.
document din Excel
Apare fereastra Descărcare fişier.
4. Faceţi clic pe Salvare şi parcurgeţi prompturile care apar.
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Trebuie să salvaţi registrul de lucru înainte să îl utilizaţi cu IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel. Când deschideţi registrul de lucru, se deschide în aplicaţia care a fost
utilizată pentru a îl crea.

Rezultate
Puteţi realiza acum aceleaşi acţiuni pe care le-aţi realiza pentru orice registru de lucru.

Rularea unei explorări în Report Studio, Analysis Studio sau Cognos
Workspace Advanced
Rulaţi explorarea dumneavoastră de tabel încrucişat în Report Studio, Analysis Studio sau
Cognos Workspace Advanced pentru a crea rapoarte sofisticate şi analize detaliate.
Sunt disponibile atât liste cât şi tabele încrucişate pentru vizualizare în Report Studio sau
Cognos Workspace Advanced. Numai tabelele încrucişate sunt disponibile pentru vizualizare
în Analysis Studio.
dacă tabelul încrucişat sau lista conţine filtre personalizate care au fost definite în IBM
Cognos for Microsoft Excel utilizând o sursă de date dimensională, acele filtre sunt
recunoscute ca expresii set când sunt deschise în Report Studio sau Analysis Studio. Dacă
trebuie să editaţi filtrele într-un studio, trebuie să le editaţi ca expresii "set". Acest lucru se
realizează prin folosirea editorului de expresii din studioul corespunzător. Pentru informaţii
suplimentare despre expresiile "set", consultaţi ghidul utilizatorului specific pentru studio.

Înainte de a începe
Administratorul dumneavoastră de sistem trebuie să vă acorde mai întâi capabilitatea de a rula
rapoarte în Report Studio, Analysis Studio sau Cognos Workspace Advanced.

Procedură
1. Creaţi şi salvaţi foaia dumneavoastră de explorare.
2. Alegeţi dacă să rulaţi raportul în Report Studio, Analysis Studio sau Cognos Workspace
Advanced.
v Pentru a vă vizualiza foaia de explorare în Report Studio, în bara de explorare, faceţi
.
clic pe Deschidere raport în Report Studio
Foaia de explorare apare în Report Studio.
v Pentru a vă vizualiza foaia de explorare în Analysis Studio, pe bara de explorare, faceţi
.
clic pe Deschidere raport în Analysis Studio
Foaia de explorare, inclusiv filtrele de context, apar în Analysis Studio.
v Pentru a vă vizualiza foaia de explorare în Cognos Workspace Advanced, pe bara de
.
explorare, faceţi clic pe Deschidere raport în Cognos Workspace Advanced
Foaia de explorare, inclusiv filtrele de context, apar în Cognos Workspace Advanced.

Rezultate
Foaia de explorare apare în aplicaţia selectată.
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Publicarea unei explorări la IBM Cognos Connection
Publicaţi-vă explorarea de tabel încrucişat sau listă la IBM Cognos Connection pentru a o face
disponibilă pentru alţi utilizatori.
Doar explorarea din foaia de lucru activă momentan este publicată la IBM Cognos
Connection.

Înainte de a începe
Administratorul de sistem trebuie să vă acorde mai întâi capacitatea de publicare a rapoartelor
pe IBM Cognos Connection.

Procedură
1. Creaţi şi salvaţi foaia dumneavoastră de explorare.
2. În bara de explorare, faceţi clic pe Publicare în Cognos Connection
Apare caseta de dialog Publicare.
3. În caseta Nume, introduceţi un nume.

.

Valoarea implicită este numele registrului de lucru salvat.
4. În caseta Descriere, introduceţi o descriere a raportului şi faceţi clic pe Publicare.

Rezultate
Explorarea este salvată pe IBM Cognos Connection.
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Capitolul 7. Contribuţii la un plan pe un server IBM Cognos
TM1
Când administratorul serverului dumneavoastră Cognos TM1 distribuie un plan la nivel de
întreprindere, puteţi utiliza IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel pentru a crea o
explorare pentru a examina, analiza, şi actualiza porţiunea planului care v-a fost alocată.
Utilizaţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel cu surse de date IBM Cognos TM1 pentru
a finaliza taskurile următoare:
v Creaţi şi modificaţi un tabel încrucişat utilizând un arbore ierarhic bazat pe dimensiune
pentru a selecta membri
v Creaţi un tabel încrucişat prin tragerea şi plasarea unei vizualizări Cognos TM1 complete
în Excel
v Definire subseturi
v Introduceţi şi rescrieţi valori la cuburi Cognos TM1
v Faceţi drill, pivotaţi, selectaţi şi filtraţi date
v Construiţi diagrame din date cub
v Vizualizaţi şi editaţi date din rapoarte Excel formatate
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vă permite să utilizaţi caracteristici Microsoft
Excel cu Cognos TM1. De exemplu, puteţi utiliza formatarea Excel pentru a vă îmbunătăţi
rapoartele tabel încrucişat. Capabilităţi suplimentare vă permit să determinaţi starea celulei în
funcţie de culoare ei.

Editarea datelor dintr-o foaie de explorare
Într-o foaie de explorare, puteţi edita valorile direct în celulele frunză şi utiliza distribuirea de
date pentru a distribui valori numerice.

Editare date din celule foaie de explorare
Puteţi edita date celulele frunză ale unei foi de explorare, dacă aveţi acces Scriere la acele
celule. Interfaţa IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel identifică celulele care pot fi
scrise utilizând un format de celulă special care este personalizabil.

Procedură
1. Pentru a edita o valoare dintr-o celulă, faceţi clic pe celulă şi tastaţi noua valoare.
2. După introducerea unui număr nou, apăsaţi Enter sau faceţi clic pe altă celulă.
Noul număr se afişează în aldin şi albastru, ceea ce indică faptul că există o valoare nouă
în această celulă. Trebuie să lansaţi modificările de date la serverul IBM Cognos TM1
pentru ca modificarea pe care o faceţi să persiste.
3. Pentru a salva modificările la serverul Cognos TM1, faceţi clic pe pictograma Comitere
valori modificate

.

Rezultate
După trimiterea modificărilor, foaia de explorare afişează valorile actualizate în font normal,
indicând faptul că aţi salvat modificările.
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Distribuirea datelor
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel furnizează o varietate de funcţii predefinite pentru
distribuirea datelor, pe care le puteţi utiliza pentru a distribui date numerice în celulele dintr-o
foaie de lucru. De exemplu, puteţi utiliza distribuire de date pentru a distribui uniform o
valoare de-a lungul unui interval de celule sau pentru a incrementa toate valorile într-un
interval de celule cu un procentaj dorit.
Funcţionalitatea de distribuire date este disponibilă în Cube Viewer, In-Spreadsheet Browser
şi foi de lucru felie. Când faceţi clic dreapta pe o celulă din oricare dintre aceste locuri, meniul
de scurtături include o opţiune Distribuire date din care puteţi selecta o metodă de distribuire
date.
Nu puteţi utiliza funcţionalitatea de distribuire a datelor când lucraţi în modul de actualizare
batch. Dacă încercaţi să distribuiţi date în Cube Viewer sau In-Spreadsheet Browser în timp
ce sunteţi în mode de actualizare batch, se afişează o eroare. Dacă încercaţi să distribuiţi date
într-o felie în timp ce sunteţi în mode de actualizare batch, operaţia de distribuire nu este
executată.

Metoda Distribuire proporţională
Metoda Distribuire proporţională distribuie o anumită valoare printre celule proporţionale la
valori de celule existente.
De exemplu, consideraţi o vizualizare în care valorile pentru Argentina în lunile Ianuarie,
Februarie şi Martie sunt 10, 30 şi, respectiv, 60.
Suma acestor valori este 100, cu valoarea din Ianuarie contând pentru 10% din sumă, valoare
din Februarie contând pentru 30%, şi valoarea din Martie contând pentru 60%.
Când distribuiţi proporţional valoarea 300 de-a lungul acestor celule şi selectaţi acţiunea
Înlocuire actualizare, rezultatul este după urmează.
v Ianuarie conţine valoarea 30, adică 10% din 300
v Februarie conţine valoarea 90, adică 30% din 300
v Martie conţine valoarea 180, adică 60% din 300
Aceste valori sunt echivalente proporţional cu valorile cubului care au existat înainte să
aplicaţi distribuirea de date.

Metoda Distribuire egală
Metoda Distribuire egală distribuie o valoare specificată în mod egal de-a lungul celulelor
dintr-o vizualizare.
De exemplu, consideraţi o vizualizare în care este selectat un interval de 12 celule.
Când distribuiţi în mod egal valoarea 60 la aceste celule şi selectaţi acţiunea Adăugare
actualizare, valoarea este distribuită în mod egal de-a lungul intervalului şi adăugată la
valorile de celulă existente. Rezultatul este că valoarea fiecărei celule este mărită cu
(60/12=5).
Valoarea pe care aţi introdus-o se distribuie în mod egal în direcţiile pe care le-aţi specificat,
sau de-a lungul intervalului de celule pe care l-aţi selectat.
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Când aplicaţi metoda Distribuire egală la o singură celulă consolidată fără a specifica o
direcţie pentru operaţia de distribuire, valoarea este distribuită proporţional în toate frunzele
celulei consolidate.

Metoda Repetare
Metoda Repetare repetă o valoare specificată de-a lungul celulelor dintr-o vizualizare.
Valoarea pe care aţi introdus-o se repetă în direcţiile pe care le-aţi specificat, sau de-a lungul
intervalului de celule pe care l-aţi selectat. Când aplicaţi metoda de distribuire Repetare la o
singură celulă consolidată fără a specifica o direcţie pentru operaţia de distribuire, valoarea
care este distribuită este distribuită proporţional la toate frunzele celulei consolidate.

Metoda Modificare procentuală
Metoda Modificare procentuală înmulţeşte valorile celulei curente cu un procentaj specificat.
Produsul acelei înmulţiri poate apoi să înlocuiască, să fie adunat la sau să fie scăzut din
valorile de celule existente.
Când aplicaţi metoda Modificare procentuală la aceste celule şi specificaţi o valoare
Modificare % de 10, sistemul înmulţeşte fiecare valoare de celulă cu 10% (sau .10). Dacă
selectaţi acţiunea Adăugare actualizare, produsul înmulţirii este adăugat la valorile de celulă
existente. Rezultatul este că valoarea fiecărei celule este mărită cu 1045%. Modificarea
procentuală este aplicată în direcţiile pe care le-aţi specificat, sau de-a lungul intervalului de
celule pe care l-aţi selectat.

Metoda Linie dreaptă
Metoda de distribuire date Linie dreaptă populează celulele cubului prin interpolare liniară
între două puncte finale specificate. Necesită atât o valoare de început cât şi o valoare de
sfârşit.
De exemplu, cu valoarea de început de 100 şi valoare de sfârşit de 200, opţiunea populează
celulele de intervenţie cu valori la intervale egale între două puncte finale.
Dacă este necesar, selectaţi o opţiune Extindere pentru a specifica direcţia pentru distribuirea
de date. Puteţi aplica distribuire Linie dreaptă doar de-a lungul rândurilor sau coloanelor
singulare, nu de-a lungul intervalelor dreptunghiulare.
Tabela 4. Opţiuni pentru metoda Linie dreaptă
Direcţie

Rezultat

Orizontal

Populează celulele orizontal de-a lungul întregului rând de la care este
iniţiată distribuirea.

Vertical

Populează celulele vertical de-a lungul întregii coloane de la care este
iniţiată distribuirea.

Dreapta

Populează celulele la dreapta punctului de inserţie, în rândul din care
este iniţiată distribuirea.

Stânga

Populează celulele la stânga punctului de inserţie, în rândul din care
este iniţiată distribuirea.

Jos

Populează celulele sub punctul de inserţie, în coloana din care este
iniţiată distribuirea.
Capitolul 7. Contribuţii la un plan pe un server IBM Cognos TM1
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Tabela 4. Opţiuni pentru metoda Linie dreaptă (continuare)
Direcţie

Rezultat

Sus

Populează celulele deasupra punctului de inserţie, în coloana din care
este iniţiată distribuirea.

Metoda Creştere %
Metoda Creştere % acceptă o valoare iniţială şi un procentaj de creştere. Utilizând valoarea
iniţială ca punct de pornire, acestă metodă incrementează secvenţială toate valorile dintr-un
interval cu procentajul de creştere specificat.
Dacă este necesar, selectaţi o opţiune Extindere pentru a specifica direcţia pentru distribuirea
de date. Puteţi aplica distribuirea Creştere % doar de-a lungul rândurilor sau coloanelor
singulare, nu de-a lungul intervalelor dreptunghiulare.
Tabela 5. Opţiuni pentru metoda Creştere %
Direcţie

Rezultat

Orizontal

Populează celulele orizontal de-a lungul întregului rând de la care
este iniţiată distribuirea.

Vertical

Populează celulele vertical de-a lungul întregii coloane de la care
este iniţiată distribuirea.

Dreapta

Populează celulele la dreapta punctului de inserţie, în rândul din
care este iniţiată distribuirea.

Stânga

Populează celulele la stânga punctului de inserţie, în rândul din
care este iniţiată distribuirea.

Jos

Populează celulele sub punctul de inserţie, în coloana din care este
iniţiată distribuirea.

Sus

Populează celulele deasupra punctului de inserţie, în coloana din
care este iniţiată distribuirea.

Metoda Distribuire proporţională relativă
Metoda Distribuire proporţională relativă distribuie valori la frunzele unei consolidări
proporţional la frunzele unei celule de referinţă. Celula de referinţă poate fi localizată în cubul
din care iniţiaţi distribuirea sau într-un cub separat. Totuşi, celula de referinţă trebuie să
împartă aceleaşi consolidări ca celula din care aţi iniţiat distribuirea.

Metoda Ajustare procentuală relativă
Metoda Ajustare procentuală relativă distribuie valori la frunzele (copii) unei consolidări prin
aplicarea unei ajustări procentuale la frunzele unei celule de referinţă.
Această metodă creşte valoarea din frunzele celulei de referinţă cu un procentaj specificat de
utilizator. Valorile rezultante sunt distribuite apoi la frunzele consolidării din care aţi iniţiat
distribuirea.
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Celula de referinţă poate fi localizată în cubul din care iniţiaţi distribuirea sau într-un cub
separat. Totuşi, celula de referinţă trebuie să împartă aceleaşi consolidări ca celula din care aţi
iniţiat distribuirea.

Metoda Repetare frunze
Metoda Repetare frunze copiază o valoare specificată la frunzele unei consolidări. Când
aplicaţi această metodă, puteţi copia valoarea la toate frunzele consolidării sau doar la acele
frunze care conţin valori diferite de zero.
De exemplu, presupuneţi că există mai multe frunze ale An, Argentina cu valori.
Dacă utilizaţi metoda Repetare frunze pentru a copia valoarea 400 la frunzele An, Argentina
populate momentan cu valori diferite de zero, valoarea 400 este copiată la toate frunzele care
conţin valori diferite de zero.
Dacă iniţiaţi metoda Repetare frunze de la o celulă identificată de mai multe elemente
consolidate, valoarea specificată este copiată la toate frunzele asociate cu celula.
Tabelul următor descrie opţiunile pentru metoda Repetare frunze.
Tabela 6. Opţiuni pentru metoda Repetare frunze
Opţiune

Descriere

Celule frunză populate

Valoarea specificată este copiată doar la celulele frunze care
conţin momentan valori diferite de zero.

Toate celulele frunză

Valoarea specificată este copiată la toate celulele frunză
indiferent de valorile curente.

Metoda Distribuire egală frunze
Metoda Distribuire egală frunze distribuie o valoare specificată în mod egal de-a lungul
tuturor frunzelor unei celule consolidate. Când aplicaţi această metodă, puteţi alege să
distribuiţi valoarea la toate frunzele consolidării sau doar la acele frunze care conţin deja
valori diferite de zero.
Dacă iniţiaţi metoda Distribuire egală frunze de la o celulă identificată de mai multe elemente
consolidate, valoarea specificată este copiată la toate frunzele asociate cu celula.
Tabelul următor descrie opţiunile pentru metoda Distribuire egală frunze.
Tabela 7. Opţiuni pentru metoda Distribuire egală frunze
Valoare

Descriere

Celule frunză populate

Valoarea specificată este copiată doar la celulele frunze care
conţin momentan valori diferite de zero.

Toate celulele frunză

Valoarea specificată este copiată la toate celulele frunză
indiferent de valorile curente.

Capitolul 7. Contribuţii la un plan pe un server IBM Cognos TM1

69

Metoda Curăţare
Metoda Curăţare curăţă valorile din celule dintr-o vizualizare. Puteţi aplica această metodă fie
la celule frunză, fie la celule consolidate. Când aplicaţi metoda Curăţare la o celulă
consolidată, toate frunzele consolidării sunt setate la zero.
Dacă iniţiaţi metoda Curăţare din celula selectată şi extindeţi operaţia de distribuire în jos,
sunt curăţate frunzele tuturor consolidărilor de sub punctul de inserare. Dacă selectaţi o
singură celulă pentru curăţare, trebuie să specificaţi direcţia (direcţiile) în care vreţi să curăţaţi
celule. De exemplu, pentru a curăţa toate celulele de deasupra şi din stânga celulei selectate,
selectaţi Stânga şi Sus. Pentru a curăţa toate celulele din vizualizare, selectaţi toate direcţiile
(Stânga, Dreapta, Sus şi Jos).

Utilizarea distribuirii datelor într-o foaie de explorare
Puteţi utiliza distribuire de date pentru a introduce sau edita date numerice dintr-o foaie de
explorare utilizând o metodă de distribuire predefinită, deumită o metodă de distribuire a
datelor. De exemplu, puteţi distribui uniform o valoare de-a lungul unui interval de celule sau
incrementa toate valorile dintr-un interval de celule cu un procentaj.
Indiciu: Pentru a distribui proporţional la articole de intrare, introduceţi o valoare într-un
articol consolidat.

Procedură
1. Selectaţi o celulă sau interval din care vreţi să iniţiaţi distribuirea de date. Puteţi iniţia
distribuirea dintr-o singură celulă sau un singur interval de celule liniar. Nu puteţi iniţia
distribuirea dintr-un interval de celule necontinuu, nici nu puteţi distribui date de-a lungul
mai multor intervale sau celule selectate individual dintr-o foaie de lucru. Pentru a
distribui date în explorare sau vizualizare flex, trebuie să selectaţi un interval liniar de
celule într-un rând sau coloană.
2. Pentru a selecta o metodă de distribuire date, faceţi clic dreapta pe celulă sau interval,
faceţi clic pe IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Distribuire, şi apoi din meniul
Distribuire faceţi clic pe orice metodă de distribuire date.
3. Specificaţi valori necesare. Cu majoritatea metodelor de distribuire, specificaţi doar
valoarea pe care vreţi să o distribuiţi. De exemplu, când utilizaţi metoda Distribuire egală,
trebuie să introduceţi o valoare. Cu mai multe metode de distribuire, trebuie să specificaţi
valori suplimentare. De exemplu, cu metoda Linie dreaptă, specificaţi atât o Valoare de
început, cât şi o Valoare de sfârşit.
4. Selectaţi direcţiile pentru a extinde distribuirea. Dacă iniţiaţi distribuirea dintr-o singură
celulă, trebuie să specificaţi direcţia (direcţiile) pentru a extinde distribuirea relativ la
punctul de inserţie. Celula din care iniţiaţi distribuirea de date este întotdeauna inclusă în
distribuire. Anumite metode de distribuire date vă permit să extindeţi distribuirea în mai
multe direcţii. Aceste metode afişează opţiunile Extindere ca nişte casete de bifare, dintre
care puteţi alge orice combinaţie. De exemplu, opţiunile Extindere pot include distribuirea
la toate celulele de deasupra şi din dreapta punctului de inserţie. Alte metode de
distribuire date vă permit să extindeţi distribuirea într-o singură direcţie. Aceste metode
afişează opţiuni Extindere ca butoane de opţiuni, dintre care puteţi selecta. Când iniţiaţi
distribuirea de la un interval de celule selectate, opţiunile Extindere sunt dezactivate şi
distribuirea este aplicată la intervalul selectat.
5. Selectaţi o Acţiune de actualizare. Acţiunea de actualizare indică dacă valorile de
distribuire ar trebui să înlocuiască, să fie adunate la sau să fie scăzute din valorile de
celulă existente.
6. Cu metodele Distribuire proporţională relativă şi Ajustare procentuală relativă, trebuie să
identificaţi o celulă de referinţă pentru operaţia de distribuire.
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Sintaxa pentru distribuirea datelor
Puteţi aplica majoritatea metodelor de distribuire date printr-o sintaxă specială pe care o
introduceţi direct în celule din Cube Viewer, In-Spreadsheet Browser şi foi de lucru felie.
Sintaxa vă permite de asemenea să aplicaţi şi să eliberaţi reţineri.
Nu puteţi utiliza sintaxa de distribuire date pentru a aplica metodele Distribuire proporţională
relativă, Ajustare procentuală relativă, Repetare frunze şi Distribuire egală frunze. Trebuie să
utilizaţi interfaţa de utilizator pentru a aplica oricare dintre aceste metode. În mod similar,
trebuie să utilizaţi interfaţa de utilizator dacă vreţi să distribuiţi de-a lungul unui interval de
celule selectat.
Fiecare expresia a sintaxei distribuire date conţine un cod de metodă, o acţiune de date
(opţional), indicatori de direcţie, şi parametri de metodă.
De exemplu: s+<>100
Codul de metodă este s, acţiunea de date este +, indicatorii de direcţie sunt <>, şi parametrul
de metodă este 100.
Codul de metodă este un cod de unu sau două caractere pentru o metodă de distribuire date.
De exemplu, S este codul de metodă pentru metoda Distribuire egală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Tabel de referinţă pentru distribuirea datelor”.
Acţiunea de date indică dacă valorile de distribuire vor înlocui, vor fi adunate la sau vor fi
scăzute din valorile de celulă existente.
v Înlocuire - Dacă nu specificaţi o acţiune, valorile de celulă existente sunt înlocuite cu
valorile de distribuire.
v Adunare - Semnul plus (+) adună valorile de distribuire la valorile de celulă existente.
v Scădere - Tilda (~) scade valorile de distribuire din valorile de celulă existente.
Indicatorii de direcţie indică direcţia de distribuire date relativă cu punctul de inserţie.
Celula din care iniţiaţi distribuirea de date este întotdeauna inclusă în distribuire. Puteţi utiliza
orice combinaţie de indicatori de direcţie într-o expresie.
v Bară verticală ( | ) - Distribuie valori sub punctul de inserţie
v Caret ( ^ ) - Distribuie valori deasupra punctului de inserţie
v Săgeată la dreapta ( > ) - Distribuie valori la dreapta punctului de inserţie
v Săgeată la stânga ( < ) - Distribuie valori la stânga punctului de inserţie
Parametrii de metodă furnizează toţi parametrii necesari pentru a executa o metodă de
distribuire dată. majoritatea metodelor necesită doar un parametru care să indice valoarea care
să fie distribuită. Parametrii de metodă necesari pentru fiecare metodă de distribuire sunt
listaţi în “Tabel de referinţă pentru distribuirea datelor”.

Tabel de referinţă pentru distribuirea datelor
Tabelul următor furnizează detalii pentru toate metodele de distribuire pe care le puteţi aplica
cu sintaxa de distribuire.
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Tabela 8. Metode de distribuire
Metodă de
distribuire date
Distribuire
proporţională

Cod
P

Parametri metodă
necesari
Valoare care să fie
distribuită

Acţiune de
date
(Opţional) *

Exemplu

+, ~

P<>100
Distribuie proporţional
valoarea 100 la toate
celulele frunză de pe
rândul de inserţie şi
înlocuieşte valorile de
celulă existente.

Distribuire egală

S

Valoare care să fie
distribuită

+, ~

S+|^200
Distribuie egal valoarea
200 la toate celulele
frunză de pe coloana de
inserţie şi adună produsul
de distribuire la valorile
de celulă existente.

Repetare

R

Valoare care să fie
distribuită

+, ~

R~<50
Scade valoarea 50 din
toate celulele frunză din
stânga punctului de
inserţie.

Modificare
procentuală

P%

Procentaj

+, ~

P%+|^<>10
Aplică o modificare
procentuală de 10%
tuturor valorilor frunză
din vizualizare, adună
produsul la valorile de
celulă existente şi
incrementează toate
frunzele din vizualizare
cu 10%.

Linie dreaptă **

SL

Valoare de început
şi valoare de sfârşit

+, ~

SL>100:200
Înlocuieşte toate valorile
frunză din dreapta
punctului de inserţie, cu
o valoare de început de
100 şi o valoare de sfârşit
de 200.

Creştere % **
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Valoare de început
şi procentaj de
creştere
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+, ~

GR|300:25
Aplică un procentaj de
creştere de 25% la
valoarea de început de
300 şi înlocuieşte toate
valorile frunză de sub
punctul de inserţie.

Tabela 8. Metode de distribuire (continuare)
Metodă de
distribuire date
Curăţare

Cod

Parametri metodă
necesari

Acţiune de
date
(Opţional) *

Exemplu

C

N/A

N/A

C|^<>
Curăţă valorile din toate
celulele din vizualizare.

Reţinere frunză

H

N/A

N/A

H<>
Reţine toate celulele
frunză de pe rândul de
inserţie.

Eliberare reţinere
frunză

RH

N/A

N/A

RH<>
Eliberează toate reţinerile
frunză de pe rândul de
inserţie.

Reţinere
consolidare

HC

N/A

N/A

HC<>
Reţine toate celulele
consolidate de pe rândul
de inserţie.

Eliberare reţinere
consolidare

RC

N/A

N/A

RC<>
Eliberează toate reţinerile
de celule consolidate de
pe rândul de inserţie.

Eliberarea tuturor
reţinerilor

RA

N/A

N/A

RA<>
Eliberează toate reţinerile
de pe celulele de pe
rândul de inserţie.

Indicatorii de direcţie pentru toate articolele sunt: |, ^, <, >
* Acţiunea de date implicită este Înlocuire. Sintaxa de distribuire utilizează o tildă (~) pentru a
denota acţiunea de date Scădere, şi un semn plus (+) pentru a denota acţiunea de date
Adunare.
** Puteţi utiliza metodele Linie dreaptă şi Creştere % de-a lungukl uniu singur rând sau
coloană, dar nu de-a lungul intervalelor dreptunghiulare. Puteţi utiliza combinaţii de direcţie
de sus şi jos (^ |) sau stânga şi dreapta (< >), care sunt singurele combinaţii care sunt permise
pentru aceste metode de distribuire.

Adăugarea şi vizualizarea componentelor din celule
Utilizaţi comentarii pentru a indica semnificaţia valorii de celulă. De exemplu, declaraţi de ce
variaţia dintre venitul previzionat şi venitul real pentru un produs este mare. Puteţi vizualiza
toate comentariile care au fost adăugate la o celulă. Utilizaţi fereastra Adnotări pentru a crea,
vizualiza, actualiza sau şterge comentarii.
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Planaţi deasupra unei celule cu o adnotare pentru a vedea comentariul, utilizatorul care a
introdus comentariul şi o amprentă de timp.

Înainte de a începe
Comentariile trebuie să fie activate în opţiunile dumneavoastră avansate Microsoft Excel.

Procedură
1. Pentru a lucra cu adnotări, faceţi clic dreapta pe o celulă, faceţi clic IBM Cognos
Analysis, şi apoi faceţi clic pe Adnotări.
2. Utilizaţi fereastra Adnotări pentru a adăuga, vizualiza, actualiza sau şterge comentarii.

Modul rescriere şi sandbox-urile
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oferă moduri diferite pentru a lucra cu modificări
de date IBM Cognos TM1.
Modul Rescriere în combinaţie cu Sandbox-ul determină cum sunt gestionate modificările la
datele serverului. Opţiunile permit administratorului să amestece şi să potrivească o varietate
de capabilităţi astfel încât fiecare instalare şi fiecare grup de utilizatori să poată lucra în modul
care este cel mai bun pentru ei.

Modul rescriere
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puteţi reţine modificările într-o zonă privată
astfel încât să puteţi decide când să scrieţi modificările de date înapoi pe server şi să faceţi
modificările disponibile pentru alţii. Această zonă privată este denumită sandbox. Când
comiteţi modificările de date care se aflau în zona privată la datele de bază, valorile
modificate sunt scrise la server.
Dacă preferaţi să lucraţi direct cu datele de bază fără un spaţiu de lucru privat, puteţi alege o
metodă de rescriere directă. Altă opţiune pe care o poate oferi administratorul dumneavoastră
este abilitatea de denumi şi stoca modificări de date într-un sandbox denumit.
Când lucraţi într-un sandbox, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilizează o
modificare în colorarea celulei, pentru a vă aminti când datele dumneavoastră nu sunt încă
combinate cu baza. Odată ce comiteţi sandbox-ul, culoarea celulei este restaurată la negru.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi Înţelegerea culorii celulei pentru valori de date
modificat .
Administratorul dumneavoastră alocă capabilităţile pentru fiecare grup de utilizatori utilizând
uneltele de administrare din IBM Cognos TM1. Deoarece puteţi fi un membru al mai multor
grupuri, opţiunile spaţiului dumneavoastră de lucru pot fi diferite în funcţie de logarea
dumneavoastră, clientul pe care îl utilizaţi şi combinaţia dumneavoastră de setări. Doar
Administratorii au acces la Alocările de capabilităţi.
Cereţi administratorului dumneavoastră detalii despre cum este proiectat să funcţioneze
sistemul dumneavoastră. Consultaţi Înţelegerea diferitelor opţiuni de bară de unelte pentru a
învăţa cum să vă determinaţi modul de rescriere şi setarea sandbox utilizând bara de unelte.
Pentru detalii despre alocările de capabilitate, consultaţi Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1
Xcelerator.

Setări mod rescriere
Capabilitatea modului rescriere determină cum sunt scrise datele înapoi la server. Modul
rescriere este determinat de faptul că un utilizator are capabilitatea Spaţiu de lucru personal
pornită sau oprită.
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Pentru a avea capabilitatea sandbox în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, un
administrator trebuie să vă aloce drepturi în IBM Cognos TM1.
Tabela 9. Capabilităţi mod spaţiu de lucru personal
Descriere

Capabilitate

Modificările sunt făcute direct la bază.

Oprit

Modificările sunt ţinute într-o zonă temporară şi sunt scrise manual la bază Pornit
utilizând opţiunea sau butonul Comitere. Culoarea celulei se modifică când
sunt modificate datele dar nu sunt încă comise.

Capabilitatea sandbox determină dacă puteţi denumi sandbox-uri sau dacă aveţi un sandbox
implicit:
Tabela 10. Capabilităţi mod sandbox
Descriere

Capabilitate

Puteţi denumi sandbox-ul şi gestiona mai multe sandbox-uri.

Pornit

Este disponibil doar un sandbox implicit.

Oprit

Combinaţia acestor setări determină cum sunt stocate şi procesate modificările dumneavoastră
de date.
De exemplu, grupul dumneavoastră de utilizatori poate oferi rescriere directă cu sandbox-uri
denumite. Acesta este design-ul de lucru implicit utilizat dew TM1 Xcelerator. Înseamnă că
nu aveţi un Spaţiu de lucru personal (în schimb aveţi rescriere directă la server), dar aveţi de
asemenea opţiunea de a denumi un set de modificări şi de a le lansa manual. Cu această
setare, când deschideţi prima oară o vizualizare, sunteţi în bază şi orice modificări faceţi sunt
scrise direct la bază. Dar, dacă decideţi să vă salvaţi modificările într-un sandbox denumit,
puteţi utiliza butonul Comitere când sunteţi pregătit să trimiteţi manual acele modificări
pentru a actualiza baza.
Consideraţi cazul în care vreţi în mod normal să trimiteţi datele direct la server. Atunci aveţi
un set de modificări pe care vreţi să le strângeţi într-un grup înainte de a actualiza serverul.
Puteţi utiliza opţiunile Creare Sandbox pentru a salva modificările de date curente într-un
sandbox privat denumit Cel mai bun caz. Când sunteţi în sandbox-ul Cel mai bun caz, utilizaţi
butonul Comitere pentru a trimite modificările la bază şi face modificările disponibile pentru
alţii. După ce este comis Cel mai bun caz, acele modificări se combină cu baza astfel încât
alţii să poată vedea modificările şi vă aflaţi acum în baza nou actualizată. Dacă lucraţi într-un
sandbox, este important să vă amintiţi că trebuie să comiteţi manual sandbox-ul pentru ca alţii
să vadă modificările dumneavoastră. Fiţi sigur că sunteţi pregătit să faceţi publice acele
modificări şi că acele modificări ar trebui să fie combinate în bază.
Dacă vă deplasaţi înapoi la bază, vă întoarceţi la utilizarea rescrierii directe. Această setare
oferă flexibilitate. Utilizatorii cu această setare trebuie să îşi amintească când actualizează
baza şi când este necesar butonul Comitere pentru a face modificările disponibile pentru alţii.
Administratorul dumneavoastră poate decide că aţi dori ca flexibilitatea să funcţioneze într-un
mod de rescriere Spaţiu de lucru personal, dar nu vreţi complexitatea creării de sandbox-uri
denumite. În acest caz, Administratorul dumneavoastră vă poate acorda modul de rescriere
Spaţiu de lucru personal dar să refuze capabilitatea Sandbox.

Opţiunile barei de unelte
Puteţi determina modul în care grupul dumneavoastră de utilizatori este proiectat să opereze
în funcţie de opţiunile prezentate pe bara de unelte. De exemplu, dacă v-a fost acordată
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capabilitatea Sandbox, aveţi acces la opţiunile Creare şi Ştergere Sandbox. Când nu vedeţi o
listă de sandbox-uri, lucraţi cu date din Microsoft Excel şi apoi comiteţi modificări direct la
baza de date IBM Cognos TM1.

Rescriere directă şi sandbox-uri denumite
Implicit, IBM Cognos TM1 este setat să utilizeze o rescriere directă cu sandbox-uri denumite.
Este posibil ca Administrator dumneavoastră să vă fi setat opţiunile de lucru la ceva diferit.
Vreţi să

Mod Spaţiu de lucru
personal
Sandbox

Modificările de date să actualizeze serverul imediat. Ocazional, Oprit
vreţi să salvaţi un set de modificări şi să le denumiţi înainte de
a le comite la server.

Pornit

Când aveţi rescriere directă şi sandbox-uri denumite, bara de unelte porneşte cu pictogramele
Comitere valori modificate şi Ignorare valori modificate şi Sandbox nou disponibile, şi se
afişează zonă listă de sandbox-uri [Bază].
Pictograma Sandbox nou indică faptul că puteţi crea şi şterge sandbox-uri. Până creaţi un
sandbox, operaţi în bază.

Rescriere directă fără sandbox-uri
În acest mod nu aveţi acces la sandbox-uri denumite. Lucraţi cu date din Microsoft Excel şi
apoi faceţi clic pe pictograma Comitere valori modificate pentru a comite modificările direct
la baza de date IBM Cognos TM1.
Pentru a utiliza rescrierea directă de-a lungul întregii instalări, puteţi utiliza setarea
DisableSandboxing=T din fişierul de configurare server. Când modul sandbox este dezactivat
de-a lungul serverului cu această setare de configurare, Alocările de capabilitate sunt ignorate.
Bara de unelte în acest caz nu are nicio pictogramă sandbox, cum ar fi Sandbox nou sau
Combinare sandbox cu. Nu aveţi acces la niciun fel de sandbox.

Sandbox-uri
Cu caracteristica sandbox vă puteţi crea propriul spaţiu de lucru personal sau sandbox, unde
puteţi introduce şi stoca modificări de valori de date separat de datele de bază.
Un sandbox nu este o copie a datelor de bază, ci o suprapunere sau un strat separat al
propriilor dumneavoastră valori de date, deasupra datelor de bază. Este important să înţelegeţi
diferenţa dintre datele de bază şi datele sandbox pe măsură ce faceţi modificări la datele
dumneavoastră.
v datele de bază sunt datele pe care le pot accesa toţi utilizatorii. Orice editări făcute la
datele de bază sunt scrise direct înapoi la baza de date.
v Datele sandbox sunt datele din propria dumneavoastră zonă de lucru personală unde puteţi
edita valorile datelor de câte ori vreţi şi să păstraţi datele modificate separat de datele de
bază. Sandbox-urile sunt private pentru fiecare utilizator şi nu pot fi văzute de alţi
utilizatori. Valorile datelor dumneavoastră pot fi vizualizate de alţii numai după ce le
combinaţi înapoi în datele de bază.
Sandbox-urile nu sunt stocate pe client. Sunt alcătuite dintr-o zonă privată şi separată a
serverului. Când faceţi o modificare la datele din sandbox, este ca şi cum valoarea datelor
modelului de bază este blocată temporar de valoare pe care aţi introdus-o în sandbox. Pentru a
face modelul de bază să accepte valorile din sandbox, trebuie să combinaţi valorile sandbox
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cu valorile de bază. După ce valorile datelor sandbox sunt comise, sunt combinate cu baza
astfel încât valorile modificate să actualizeze şi să devină apoi valori de bază.
Sandbox-urile includ următoarele caracteristici:
v Modificări de date private.
Sandbox-urile vă permit să încercaţi diferite modificări la date înainte de a face acele
modificări publice pentru alţi utilizatori şi înainte de a comite acele modificări la datele de
bază.
v Colorare celule.
Modificările la valorile celulei dintr-un sandbox sunt identificate de o modificare în
culorile conţinutului celulei. Celulele îşi modifică culoarea pentru a vă aminti că
modificarea nu a fost încă combinată cu datele de bază. După ce datele sunt comise şi
procesarea este finalizată, culoarea celulei revine la negru din nou.
Colorarea celulei este aplicată de asemenea la orice celule dependente, cum ar fi celule
consolidate sau calculate prin reguli, pe care le afectează editările dumneavoastră.
v Comitere manuală.
Când lucraţi într-un sandbox, butonul Combinare devine disponibil astfel încât puteţi
decide când să comiteţi modificările la bază. Când comiteţi datele, modificările
dumneavoastră devin disponibile pentru alţi utilizatori.
v Resetare date.
Într-un sandbox, butonul Resetare date devine disponibil şi vă permite să resetaţi valorile la
valorile de bază.
v Sandbox-urile denumite vă permit să creaţi Scenarii what-if."
În funcţie de setările dumneavoastră de configurare, puteţi denumi mai multe sandbox-uri,
cum ar fi În cel mai bun caz sau În cel mai rău caz şi compara apoi impactul editărilor
dumneavoastră prin comutarea între ele.
De reţinut: Este posibil ca administrator dumneavoastră să fi dezactivat sandbox-urile pentru
mediul dumneavoastră sau să fi modificat modul de rescriere pentru grupul dumneavoastră de
utilizatori.
Pentru a lucra într-un sandbox, trebuie întâi să deschideţi o vizualizare şi apoi fie să creaţi un
sandbox nou, fie să selectaţi un sandbox existent. Când lucraţi într-un sandbox, sandbox-ul
selectat se aplică tuturor celorlalte vizualizări din sesiunea dumneavoastră de utilizator
curentă.

Valori de date pentru celule consolidate şi frunză dintr-un
sandbox
Valorile de date pentru celule consolidate şi frunză dintr-un sandbox sunt calculate.
Valorile de celule frunză dintr-un sandbox sunt o combinaţie a valorilor din celulele sandbox
şi bază. Valorile introduse de utilizator în celulele frunză sandbox înlocuiesc valorile din bază.
Orice celulă frunză care nu a fost modificată dintr-un sandbox arată încă datele de bază.
Celulele consolidate dintr-un sandbox conţin valori care reprezintă suma celulelor frunză
afişate în sandbox.

Resetarea valorilor de date dintr-un sandbox
Resetarea unui Sandbox curăţă toate valorile de date modificate pe care le-aţi introdus până
atunci şi resetează toate datele înapoi la valorile curente din datele de bază.
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Procedură
1. Din bara de explorare, faceţi clic pe pictograma Eliminare valori modificate.
2. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Toate valorile de date din sandbox sunt setate la valorile curente din datele de bază. Orice
colorare de celulă este curăţată şi setată la negru.

Culoarea celulei pentru valori de date modificate
Când introduceţi o nouă valoare într-un sandbox, un indicator vizual este aplicat celulei
pentru a vă aminti că noua valoare este diferită de valorile de bază. Culoarea datelor se
modifică după ce apăsaţi tasta Enter. Fundalul se modifică la verde şi numărul se modifică
înapoi la negru când comiteţi modificări. De asemenea, se modifică aspectul oricăror celule
dependente, cum ar fi celulele consolidate sau calculate prin reguli, dacă editările
dumneavoastră determină recalcularea acestora.
Tabelul următor sumarizează colorarea implicită a celulei care este aplicată în IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel când introduceţi valori de date noi într-un sandbox. Aceste
atribute de culoare pot fi modificate.
Tabela 11. Atribute de colorare celule
Culoare font sau celulă

Descriere

Font negru şi fundal verde pentru a
indică că diferă de bază.

Date sandbox comise.

Font aldin albastru.

Date nou introduse.
După ce tastaţi valorile şi apăsaţi tasta, Enter fontul devine
aldin şi albastru. Alte celule care se fac albastre din această
cauză sunt celulele de formulă care fac referire la această celulă
şi adoptă şi această modificare de culoare.
Celule editate, apeluri consolidate sau dependente, celule
recalculate

Fundalul de celulă alb indică o celulă Valori de intrare
de intrare frunză. Fundalul de celulă
albastru indică o celulă de intrare
consolidată. Fundalul de celulă gri
indică o celulă blocată.

Comiterea datelor modificate dintr-un sandbox la bază
Puteţi combina toate valorile de date comise din sandbox-ul dumneavoastră cu datele de bază.
Nu puteţi utiliza comanda anulare acţiune pentru a anula o acţiune de combinare.
Când aveţi mai multe sandbox-uri şi comiteţi unul dintre ele la bază, noile valori de bază sunt
aplicate automat la toate celulele nemodificate din celelalte sandbox-uri ale dumneavoastră.
Dacă aţi introdus valori de date noi în orice alt sandbox, acele valori de date rămân şi nu arată
valori noi care au fost comise la datele de bază.

Procedură
1. Din câmpul Sandbox, faceţi clic pe sandbox-ul ale cărui date vreţi să le combinaţi cu
datele de bază.
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2. Faceţi clic pe Combinare sandbox cu bază.

Rezultate
v Valorile de date modificate din sandbox-ul curent sunt salvate la datele de bază.
v Colorarea celulei pentru orice date modificate din sandbox-ul curent este curăţată şi setată
la negru.
v Noile valori de date de bază sunt aplicate tuturor celulelor nemodificate din sandbox-urile
dumneavoastră.
Când aveţi mai multe sandbox-uri, puteţi utiliza opţiunile derulante ale barei de meniuri
pentru a crea, şterge şi selecta diferitele sandbox-uri care vă sunt disponibile. Unele
interfeţe oferă un buton Ştergere Sandbox.

Subseturi
Utilizaţi subseturi pentru a selecta, grupa, ordona şi salva liste de elemente care identifică
datele pe care vreţi să le analizaţi.
Utilizaţi editorul de subseturi când lucraţi cu surse de date IBM Cognos TM1. Când utilizaţi
surse de date IBM Cognos BI, puteţi utiliza editorul de seturi personalizate. Pentru informaţii
suplimentare despre seturile personalizate, consultaţi “Seturi personalizate” la pagina 41.
Utilizaţi editorul de subseturi ca să definiţi un subset pentru fiecare dimensiune, pentru a
limita numărul de elemente utilizate într-o vizualizare. Puteţi salva apoi subsetul fie la un
folder public, fie privat. Subseturile publice sunt disponibile altor utilizatori. Subseturile
private sunt disponibile doar pentru dumneavoastră. Când utilizaţi un subset privat într-un
raport, singura opţiune de salvare pentru raport este vizualizare privată.
O dimensiune poate avea mii de membri. Este puţin probabil, totuşi, ca vreo vizualizare să
necesite toate elementele din toate dimensiunile. În majoritatea cazurilor, limitaţi elementele
dintr-o vizualizare la acele elemente care sunt necesare pentru o anumită analiză a datelor
dumneavoastră. Pentru a simplifica lucrul cu dimensiuni complexe, în editorul de subseturi,
puteţi expanda şi restrânge vizualizarea subsetului utilizând opţiunile Vizualizare definiţie
set şi Vizualizare conţinut set.
Puteţi utiliza filtre pentru a crea subseturi dinamice. De exemplu, să presupunem că compania
dumneavoastră vinde echipament de golf care include o linie de produse numită Course Pro.
Creaţi un subset bazat pe dimensiunea Golf Equipment utilizând un filtru pentru numele
Course Pro. Când este introdus un nou produs în linia Course Pro, noul produs este inclus
automat în rapoartele care utilizează subsetul respectiv.

Crearea unui subset personalizat utilizând articole dintr-o zonă
de plasare
Puteţi specifica un nume şi o descriere pentru un subset de date pe care vreţi să îl reutilizaţi
mai târziu. Puteţi crea un subset utilizând articole dintr-o zonă de plasare. Pot fi disponibile
mai multe subseturi într-o singură foaie de explorare salvată.
Puteţi salva subseturi fie la folder public, fie privat.

Procedură
1. La crearea unei noi explorări, selectaţi articolele dintr-o dimensiune sau nod din arborele
sursă. Ordinea de selecţie este ordinea în care apar articolele în zona de plasare şi în
subset.
2. Trageţi articolele într-o zonă de plasare.
Capitolul 7. Contribuţii la un plan pe un server IBM Cognos TM1
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Pentru un tabel încrucişat, zonele de plasare sunt Coloane, Rânduri sau Context. Pentru
o listă, zona de plasare este Coloane.
3. Din zona de plasare, faceţi clic pe caseta derulantă de articole şi apoi faceţi clic pe
Salvare ca subset.
4. În caseta Nume a ferestrei Editare subset, tastaţi un nume pentru subset şi faceţi clic pe
OK.
Pentru a edita subseturi, mutaţi articole din panoul Membri disponibili la panoul Subset.
Puteţi reordona de asemenea articolele din panoul Membri selectaţi prin tragerea lor
înainte sau după alte articole din panou.

Rezultate
Subsetul este salvat şi apare în arborele sursă din folderul Subseturi sub folderul dimensiunii
înrudite. Este salvat fie la folderul Public, fie Privat.

Crearea unui subset utilizând articole din arborele sursă
Puteţi specifica un nume şi o descriere pentru un subset de date pe care vreţi să îl reutilizaţi
mai târziu. Puteţi crea un subset utilizând articole din arborele sursă.
Subseturile pot fi utilizate într-un tabel încrucişat utilizând surse de date IBM Cognos TM1.
Ele nu sunt disponibile pentru pachete IBM Cognos Business Intelligence.

Procedură
1. La creare unui tabel încrucişat sau listă nouă, faceţi clic dreapta pe un articol dintr-o
dimensiune sau nod din arborele sursă şi apoi faceţi clic pe Set nou.
2. Faceţi clic pe articole din panoul Membri disponibili şi apoi faceţi clic pe săgeată pentru a
le include în panoul Membri selectaţi.
3. Faceţi clic pe Salvare sau Salvare ca şi în caseta Nume, tastaţi un nume pentru subset şi
faceţi clic pe Salvare.

Rezultate
Subsetul este salvat şi apare în arborele sursă din folderul Subseturi.
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Capitolul 8. Exemple şi cazuri de utilizare
Utilizând IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puteţi crea o explorare tabel încrucişat.
Utilizaţi explorarea tabel încrucişat pentru a afişa informaţiile într-o formă mai compactă
decât lista grupată. De exemplu, creaţi o explorare tabel încrucişat pentru a afişa vânzările
totale pe linie de produs generate de fiecare reprezentant de vânzări.
La fel ca rapoartele de tip listă, explorările tabel încrucişat sunt rapoarte care afişează datele
în rânduri şi coloane. Totuşi, valorile din punctele de intersecţie ale rândurilor şi coloanelor
indică informaţii sumarizate, nu informaţii detaliate.
Utilizând IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puteţi crea, de asemenea rapoarte de tip
listă din surse de date relaţionale.

Lucrul cu articolele dintr-un tabel încrucişat
Puteţi manevra modul de afişare a rândurilor şi coloanelor într-un tabel încrucişat pentru a
face mai eficiente comparaţiile.
Puteţi realiza aceasta prin
v imbricarea rândurilor sau a coloanelor “Imbricarea rândurilor sau coloanelor” la pagina 43
v interschimbarea rândurilor cu coloanele “Interschimbarea rândurilor şi coloanelor într-un
tabel încrucişat” la pagina 45
v afişarea sau ascunderea rândurilor sau a coloanelor “Limitarea articolelor din explorarea
dumneavoastră” la pagina 34
Explorarea este un proces prin care exploraţi relaţiile dintre articole cu scopul de a vă înţelege
activitatea. Cu ajutorul tabelului încrucişat, aflaţi dacă valoarea unui articol este asociată cu
cea a unui alt articol.
Comparaţiile sunt elemente cheie în aproape toate explorările. Iată câteva exemple de diferite
tipuri de comparaţii.
Comparaţie

Exemplu

Comparaţie simplă

Corturi în raport cu saci de dormit

Comparaţie multiplă

Corturi în raport cu crose de golf, cuie pentru
mingi şi mingi de golf

Comparaţie multidimensională

Produse versus teritorii, acest an la-data-de versus
anul trecut la-data-de

Comparaţie mixtă

Corturi în raport cu produse de campare similare,
anul în curs în raport cu anul precedent şi
trimestrul precedent în raport cu anul precedent

Sumare ale măsurilor de la diferite niveluri

Corturile ca parte din produsele de campare, la
rândul lor ca parte din vânzările europene

Explorări şi surse relaţionale
Explorările pot fi utilizate pentru a transforma sursele relaţionale într-un tabel încrucişat care
permite dispunerea stilului dimensional. Filtrele pentru explorările relaţionale sunt, totuşi
filtre detaliate, spre deosebire de cele dimensionale. Dacă dispunerea stilului dimensional şi
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filtrarea sunt cerinţe comune, vă recomandăm să creaţi un model DMR pentru această sursă
de date pentru a simplifica crearea raportului.

Explorări şi surse dimensionale
Vă recomandăm să utilizaţi explorările pentru surse dimensionale. Chiar dacă raportul are o
dispunere simplă fără imbricări şi măsuri ca coloane, interogarea suportă filtrarea precisă dacă
este creată ca un tabel încrucişat

Lucrul cu tabele încrucişate relaţionale
Datele relaţionale din tabele încrucişate prezintă limitări şi diferenţe faţă de datele
dimensionale. O asemenea instanţă o reprezintă înlocuirea măsurilor pe coloane. Măsurile
derivate din datele relaţionale sunt blocuri stivuite. Înlocuirea unui întreg bloc stivuit de pe
grilă nu este permisă. Ar trebui să faceţi aceasta de pe bara sumar. Acest comportament este
consistent cu articolele de interogare care nu sunt măsuri. Este posibil să observaţi că
expandarea, restrângerea şi realizarea totalurilor nu funcţionează cu sursele de date
relaţionale.

Seturile
Seturile sunt blocurile constructive elementare ale IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Un set identifică un grup de articole dintr-o ierarhie unică. În IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, puteţi instrumenta seturile individuale din tabelul încrucişat.
Seturile pot fi
v imbricate sau stivuite în tabelul încrucişat
v utilizate ca filtru
În continuare se prezintă diferitele tipuri de seturi pe care le puteţi utiliza.
Stabilire

Descriere

Simplu

Un singur membru şi dependenţii săi direcţi un
nivel mai jos.

Set pe bază de selecţie

O colecţie de articole individuale pe care le-aţi
selectat în mod explicit. Articolele sau membrii
pot fi selectaţi din unul sau mai multe niveluri ale
aceleiaşi ierarhii şi nu sunt agregaţi.

Set combinaţie

Un set care conţine mai multe seturi simple sau
bazate pe selecţie.

Dispuneri de tabele încrucişate
Puteţi alege cea mai practică dispunere pentru tabelul dumneavoastră încrucişat.
Sunt disponibile următoarele dispuneri.

De bază
Această dispunere conţine un set de rânduri şi un set de coloane.
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Imbricată
Această dispunere conţine seturi imbricate fie de-a lungul rândurilor, fie de-a lungul
coloanelor, fie ambele.

Stivuită
Această dispunere conţine două sau mai multe seturi aranjate unul înaintea celuilalt pe
rânduri, unul lângă altul pe coloane sau ambele.

Asimetrică
Această dispunere conţine atât seturi imbricate, cât şi stivuite. Sunt posibile multe combinaţii.
Pentru a crea o imbricare asimetrică, imbricaţi seturile necesare. Faceţi clic dreapta pe un rând
sau o coloană părinte şi, din meniul IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Se face axa
asimetrică. Apoi puteţi şterge membrii imbricaţi dintr-un părinte, fără a şterge membrii
imbricaţi din toţi părinţii. De exemplu, puteţi să afişaţi o categorie reală pentru anii anteriori şi
să afişaţi numai categoria previziune pentru anul curent, deoarece nu este disponibilă valoarea
reală.
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Crearea unui raport de tabel încrucişat imbricat într-un tabel
încrucişat
Puteţi imbrica date într-un raport de tabel încrucişat pentru a compara informaţii prin folosirea
mai multor articole de date dintr-o coloană sau un rând. Să luăm ca exemplu un raport care
afişează numărul de vânzări în funcţie de linia de produse pe anul fiscal precedent. Decideţi să
adăugaţi un articol de date pentru a defalca mai departe numărul de vânzări, respectiv pe
trimestru.
Când imbricaţi coloane într-un raport de tabel încrucişat, există patru zone de plasare diferite
unde puteţi insera un nou articol de date. Zona de plasare pe care o alegeţi va defini relaţia
dintre articolul de date şi coloană.
Când inseraţi un articol de date ca rând se creează următoarele relaţii:
v Inserarea unui articol de date înainte sau după o coloană creează o relaţie părinte copil între
articolele de date.
Când inseraţi un articol de date înainte de o coloană, articolul de date devine un părinte
pentru rând. Când inseraţi un articol de date după o coloană, articolul de date devine un
copil pentru rând.
v Inserarea unui articol de date înainte sau după o coloană creează o relaţie de uniune între
articolele de date.
Când inseraţi un articol de date drept coloană se creează următoarele relaţii:
v Inserarea unui articol de date înainte sau după o coloană creează o relaţie de uniune între
articolul de date şi coloană.
v Inserarea unui articol de date înainte sau după un rând creează o relaţie părinte-copil între
articolele de date.
Când inseraţi un articol de date înainte de o coloană, articolul de date devine un părinte pentru
coloană. Când inseraţi un articol de date după o coloană, articolul de date devine un copil
pentru coloană.
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De exemplu, aveţi un tabel încrucişat cu Linie de produse drept rânduri şi Cantitate şi Venit
drept rânduri imbricate. Pe coloane, aveţi Metoda de comandă cu Ţara sau regiunea ca o
coloană imbricată.
v Linie de produse este părinte pentru Cantitate şi Venit.
v Cantitate şi Venit sunt de nivel egal.
v Metoda de comandă este părinte pentru Ţară sau regiune.

Procedură
1. În arborele sursă, faceţi clic pe articolul de date pe care doriţi să-l adăugaţi la raport.
2. Trageţi articolul de date în locul unde doriţi să apară drept coloană imbricată sau rând
imbricat.
O bară evidenţiată indică locul în care puteţi plasa articolul de date.
3. Repetaţi pasul 2 pentru a adăuga alte coloane sau rânduri imbricate.
Indiciu: Dacă adăugaţi mai multe măsuri la un tabel încrucişat pe aceeaşi axă, trebuie să
le adăugaţi ca un set. Ctrl+clic pe articole sau, pentru a adăuga o măsură la o altă măsură
care este deja în tabelul încrucişat, apăsaţi tasta Ctrl în timp ce trageţi articolul la altă
măsură.

Exemplu - Evaluarea venitului din anumite metode de comandă
Sunteţi analist de afaceri la Sample Outdoors Company, care vinde echipament sportiv. Vi se
cere să analizaţi consecinţele renunţării la modul de comandă prin fax şi poştă, a căror
procesare este costisitoare.
Mai întâi, obţineţi articolele de care aveţi nevoie şi inseraţi-le într-un tabel încrucişat pentru
explorare suplimentară.
Înainte de a încerca acest exemplu, trebuie să aveţi acces la pachetele eşantion care vin cu
IBM Cognos Business Intelligence. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul de
administrare şi securitate IBM Cognos BI.

Procedură
1. În Microsoft Excel, faceţi clic pe fila IBM Cognos şi apoi faceţi clic pe butonul IBM
Cognos.
2. În panoul IBM Cognos, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis.
3. Pentru a vă conecta la sistemul IBM Cognos BI pentru a accesa pachetul eşantion, în
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.
panoul IBM Cognos Analysis, faceţi clic pe Deschidere pachet
Selectaţi pachetul Vânzări şi Marketing şi faceţi clic pe OK.
Expandaţi folderul Metodă de comandă.
Apăsaţi Ctrl şi faceţi clic pe Fax şi Mail.
Cu Fax şi Mail selectate, faceţi clic dreapta pe Mail şi faceţi clic pe Set nou.
În caseta de dialog Selecţie pe dimensiune, faceţi clic pe butonul de salvare şi salvaţi
setul utilizând numele implicit, Metodă de comandă.
În panoul IBM Cognos, faceţi clic pe Creaţi un tabel încrucişat nou.
Expandaţi folderul Seturi personalizate şi trageţi setul Metodă de comandă la zona
Rânduri din tabelul încrucişat.
Expandaţi folderul Măsuri şi trageţi Venit la zona Măsură din tabelul încrucişat.
Trageţi Retailers din zona Columns din tabelul încrucişat.
Expandaţi folderul Timp şi trageţi Timp lângă metodele de comandă pentru imbricare
ani în rânduri.
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Rezultate
Acum aveţi datele necesare pentru a analiza dacă veniturile pentru metodele de comandă prin
fax şi poştă cresc sau descresc în timp.

Figura 3. Raport de tabel încrucişat

Lucrul cu articolele dintr-o listă
Utilizaţi rapoarte de tip listă pentru a afişa informaţii detaliate din baza de date cum sunt
listele de clienţi sau listele de produse.
Un raport de tip listă este un raport în care datele sunt afişate pe rânduri şi coloane. În fiecare
coloană sunt afişate toate valorile unui articol de date din baza de date sau ale unui calcul
bazat pe articolele de date din baza de date. Listele sunt utile pentru rapoartele de dimensiuni
foarte mari care necesită filtrare minimală.

Liste şi surse relaţionale
Vă recomandăm să utilizaţi liste pentru surse relaţionale.

Liste şi surse dimensionale
Vă recomandăm să evitaţi utilizarea listelor cu surse dimensionale. Este de preferat să utilizaţi
explorări cu surse dimensionale oricând este posibil pentru că va oferi o aptitudine de filtrare
mai amplă. Totuşi, listele sunt utile faţă de sursele dimensionale dacă nu există nicio măsură
în raport. Un astfel de raport nu poate fi creat ca un tabel încrucişat şi poate fi creat doar ca o
listă.
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Exemplu - Crearea unui raport de tip listă
În acest subiect, veţi utiliza modelul GO Data Warehouse. Acesta conţine date despre
resursele umane, despre vânzări şi marketing şi despre finanţe, grupate pe sectoare de
activitate.
Veţi învăţa cum să
v creaţi un raport de tip listă
Raportul indică veniturile pentru fiecare produs în ultimul trimestru al anului curent.
v grupaţi articole într-un raport de tip listă
Grupaţi articolele de date într-un raport de tip listă pentru a elimina valorile duplicate. De
exemplu, aveţi un raport care arată produsele achiziţionate. Pentru fiecare produs, se arată
şi tipul produsului. Grupaţi coloana Tipul produsului pentru a afişa o singură dată fiecare
tip de produs din listă.

Procedură
1. Deschideţi pachetul GO Data Warehouse (query).
2. Faceţi clic pe Creare listă nouă.
3. Expandaţi Sales and Marketing (query), Sales (query) şi apoi trageţi articole în foaia de
lucru pentru a crea raportul.
Puteţi adăuga de asemenea un articol la raport selectând un articol, deschizând meniul
contextual al articolului şi selectând Adăugare la coloane.
v Expandaţi Product şi trageţi Product type în zona de plasare.
v Expandaţi Time dimension şi trageţi Quarter lângă Product type.
v Expandaţi Sales orders şi trageţi Order number lângă Quarter.
v Expandaţi Product şi trageţi Product name lângă Order number.
v Expandaţi Sales fact şi trageţi Quantity lângă Product name.
v Din Sales fact, trageţi Unit cost lângă Quantity.
4. Creaţi calculul Quantity * Unit price.
5. Redenumiţi calculul în Revenue.
6. Grupaţi coloana Product type şi apoi grupaţi coloana Quarter.

Rezultate
Raportul dumneavoastră va arăta precum următorul:

Capitolul 8. Exemple şi cazuri de utilizare
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Figura 4. Raport de tip listă

Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar, consultaţi şi:
v Crearea unei liste şi înţelegerea listelor
v Imbricarea articolelor în coloane
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Capitolul 9. Exerciţii pe care să le încercaţi singur
Dacă aveţi oarecare experienţă cu IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi doriţi să vă
îmbunătăţiţi aptitudinile în crearea registrelor de lucru, vă recomandăm să parcurgeţi acest
capitol. Fiecare subiect vă oferă câteva îndrumări referitoare la modalitarea de creare a
fiecărui exemplu de foaie de lucru. Dacă aveţi nevoie de ajutor, sunt disponibile legături la
instrucţiuni mai detaliate. Răspunsurile pot fi găsite în registrele de lucru eşantion.
Înainte de a încerca aceste exerciţii, pachetele eşantion trebuie să fie setate pe sistemele IBM
Cognos Business Intelligence şi IBM Cognos TM1. Accesaţi registrele de lucru eşantion din
locaţia de instalare a eşantioanelor IBM Cognos BI. Registrele de lucru eşantion sunt
disponibile din samples_installaton_location\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence. Contactaţi administratorul dumneavoastră
pentru locaţia instalării eşantioanelor.

Crearea unui raport tabel încrucişat care utilizează un filtru indirect
pentru a actualiza date şi diagrame
Când lucraţi cu o dimensiune de timp, puteţi utiliza referinţe la celule pentru a controla o serie
de rapoarte pentru un anumit an. În acest subiect, veţi afla cum să creaţi un raport dinamic
care recuperează veniturile pe anul curent pentru fiecare linie de produs.
Ar trebui să dureze 15-20 de minute să finalizaţi acest subiect. Pentru a vizualiza raportul
finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion IndirectFilter.xls.

Procedură
1. Începeţi prin a utiliza o foaie de explorare pentru a crea un raport de tabel încrucişat care
utilizează pachetul eşantion denumit Great Outdoor Sales (cube).
2. Adăugaţi următoarele articole de date la raport:
v Nivelul Produse(în Produse) în zona de plasare Rânduri
v

Venit, Profit brut, Cantitate vândută, Cost unitate şi Marjă profit % (în Măsuri)
în zona de plasare Coloane
v Americi (din Regiuni de vânzări) şi 2012 (din Ani) la zona de plasare Context
.
3. Din bara de explorare, faceţi clic pe Convertire la formule într-o foaie nouă
4. Din tabelul încrucişat original, modificaţi vânzătorul cu amănuntul prin plasarea unui
vânzător cu amănuntul diferit în zona de plasare Context şi apoi convertiţi-l la formule pe
o foaie nouă.
Parcurgeţi acest pas pentru fiecare vânzător cu amănuntul.
5. Folosind cunoştinţele de Microsoft Excel, realizaţi o diagramă pentru Revenue, Gross
profit şi Quantity pentru fiecare din foile de lucru nou create.
6. Pentru a crea un filtru indirect, pe o foaie de lucru separată, trageţi 2012 (din Ani) la o
celulă.
Sfat: Într-o celulă adiacentă, etichetaţi celula cu Selectare dată aici.
7. Pentru fiecare din foile de lucru create, modificaţi anul din celula Context pentru a referi
celula filtru creată la pasul 1.
De exemplu, pentru un nume de foaie de lucru Filtre şi celula C3, introduceţi =Filtre!C3.
8. Din arborele sursă, trageţi 2013 (din Ani) la celula unde aţi amplasat 2012.
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Reţineţi că referinţele de celulă sunt actualizate prin registrul de lucru şi diagramele
reflectă datele 2013.

Analizarea datelor dintr-un tabel încrucişat
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puteţi manipula articole în datele dvs., în mod
interactiv, astfel încât puteţi identifica şi înţelege problemele din cadrul activităţii dvs.
În acest subiect, învăţaţi cum să creaţi un tabel încrucişat şi să utilizaţi unealta de analiză
Moving average din Excel pentru diagrame şi pentru a examina datele IBM Cognos pentru a
vă ajuta să identificaţi trenduri şi modele care pot să justifice atenţia suplimentară. Pentru a
utiliza această caracteristică, trebuie să aveţi instalat Excel Analysis Toolpak.
Pentru acest exerciţiu, sunteţi analist de afaceri la Sample Outdoors Company. Doriţi să
analizaţi în continuare nivelurile de returnare istorice pentru a prevedea cererile viitoare
pentru linia de produse ochelari, oferindu-vă posibilitatea de realizare a unei mai bune
planificări a controalelor de calitate.
Ar trebui să dureze între 10 şi 15 de minute să finalizaţi acest subiect. Pentru a vizualiza
raportul finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion MovingAverage.xls.

Procedură
1. Pentru a crea raportul, creaţi un tabel încrucişat nou care utilizează pachetul Sales and
Marketing (cube).
2. Inseraţi date în tabelele încrucişate:
v În Măsuri, trageţi Returnări în zona de plasare Măsură.
v În Produse, Accesorii personale, trageţi Ochelari în zona de plasare Rânduri.

3.
4.
5.
6.

7.

v În Timp, trageţi Timp în zona de plasare Coloane.
Aţi creat un nou raport. Acum trebuie să creaţi o analiză.
Pentru a crea analiza, din meniul Unelte, faceţi clic pe Analiză de date.
În caseta de dialog Analiză de date, faceţi clic pe Deplasare medie şi apoi pe OK.
În caseta Interval de intrare, introduceţi rândul pentru marca de ochelari Inferno.
În caseta Interval, introduceţi 2 drept numărul de puncte de date folosite pentru calculul
mediei de deplasare.
Cu cât este mai mic intervalul, cu atât media de deplasare este afectată mai mult de
fluctuaţiile punctelor de date individuale.
În caseta Interval de ieşire, introduceţi adresa celulei astfel încât rezultatele să înceapă
din afara intervalului de celule din tabelul încrucişat.

8. Selectaţi caseta de bifare Ieşire diagramă pentru a vizualiza o diagramă ce compară
nivelurile de returnare reale şi prevăzute şi apoi faceţi clic pe OK.
9. Setaţi opţiunile diagramei după cum urmează:
v Adăugaţi text pe axa Y pentru a afişa Returnări.
v Adăugaţi text pe axa X pentru a afişa Ani.
v Modificaţi titlul diagramei să indice faptul că este o medie de deplasare pentru linia
Inferno de ochelari.
v Asiguraţi-vă că cheile de legendă sunt afişate lângă diagramă.
v Adăugaţi etichete valorilor din diagramă.
10. Setaţi valoarea pentru scara axei Z la 25 ca unitate importantă.
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Rezultate
Diagrama afişează acum nivelurile de returnare prevăzute şi identifică returnările pentru
fiecare sfârşit de an.
Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar, consultaţi şi Crearea unei explorări nouă.

Rapoarte de tip bilanţ
În acest subiect, veţi crea un raport Balance Sheet care arată active, pasive şi capital propriu
pentru Sample Outdoors Company în 2013.
Pentru a crea acest raport, veţi folosi un pachet care a fost publicat din cuburile MSAS care
conţin date financiare. Utilizaţi cubul GO Finance Fact derivat din baza de date
GOSALESDW. Acest cub conţine date financiare şi anuale până la zi pentru toate conturile.
Datele sunt în trimiteri în dolari US reale pentru 2010, 2011, 2012 sau 2013 ( doar date reale
pe 7 luni).
Veţi utiliza un şablon de contabilitate Microsoft Office disponibil pentru descărcare pe site-ul
Web Microsoft, pentru a crea bilanţul. Pentru acest exerciţiu, este folosit şablonul Bilanţ cu
rapoarte şi capital de lucru.
De asemenea, veţi aplica analiza pe bază de celule pentru a popula bilanţul cu date IBM
Cognos pentru Current Assets, Other Assets, Current Liabilities şi Other Liabilities. În Excel,
folosiţi eficient puterea formatării prin aplicarea culorii de fundal, a stilurilor de font şi a
caracteristicilor şi a formatărilor de celule pentru o prezentare profesională a raportului dvs.
Ar trebui să dureze între 20 şi 30 de minute să finalizaţi acest exerciţiu.

Crearea bilanţului
Veţi crea un raport Balance Sheet care arată active, pasive şi capital propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. Mai întâi trebuie să creaţi bilanţul.
Ar trebui să dureze între 20 şi 30 de minute să finalizaţi acest exerciţiu. Pentru a vizualiza
raportul finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion BalanceSheet template.xls.

Procedură
1. Descărcaţi şablonul Bilanţ cu rapoarte şi capital de lucru de pe site-ul Web Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (se deschide în
fereastră nouă)
2. Eliminaţi conţinutul din şablon, cu excepţia celulelor calculate şi a categoriilor bilanţului,
de exemplu Current Assets şi Other Liabilities.
3. Inseraţi o linie sub fiecare categorie a bilanţului.
Linia este folosită pentru construirea rândurilor şi coloanelor necesare pentru tragerea şi
plasarea antetelor şi grupurilor de articole de-a lungul axelor verticală şi orizontală.
4. Continuaţi cu popularea activelor curente.

Popularea activelor curente
Creaţi un raport Balance Sheet care arată activele, pasivele şi capitalul propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. Acum trebuie să populaţi activele curente.
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Procedură
1.
2.
3.
4.

Deschideţi pachetul GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
Din arborele sursă, expandaţi Accounts, Balance sheet (total), Assets (total).
Trageţi Current assets (total) în celula de după categoria Current assets.
Faceţi clic dreapta pe Current assets (total), faceţi clic pe IBM Cognos Analysis,
Expandare, Expandare în sus.
Celulele dinainte de Current assets (total) se completează cu componentele care
alcătuiesc Current assets (total) în ierarhie.
5. Din arborele sursă, expandaţi Timp şi apoi trageţi 2013 în zona de coloană a cadrului de
lucru bazat pe celule.
6. Din arborele sursă, expandaţi Măsuri şi apoi trageţi Stmt Year în zona măsuri unde titlul
de rând şi titlul de coloană se asociază.
7. Convertiţi datele dinamice la datele statice.
8. Continuaţi cu popularea altor active.

Popularea altor active
Veţi crea un raport Balance Sheet care arată active, pasive şi capital propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. Acum trebuie să populaţi cu alte active.

Procedură
1. Din arborele sursă, expandaţi Active, Bilanţ (total), Active (total).
2. Trageţi Alte active (total) la celulă după categoria Alte active.
3. Faceţi clic dreapta pe Alte Active (total), faceţi clic pe IBM Cognos Analysis,
Expandare, Expandare în sus.
Celulele dinainte de Alte active (total) se populează cu componentele care alcătuiesc Alte
active (total) în ierarhie.
4. Din arborele sursă, expandaţi Timp, şi apoi trageţi 2013 la zona coloană din cadrul
dumneavoastră de lucru bazat pe celule.
5. Din arborele sursă, expandaţi Măsuri, şi apoi trageţi Stmt Year la zonă măsuri unde titlul
de rând şi titlul de coloană se asociază.
6. Convertiţi datele dinamice la datele statice.
7. Continuaţi cu popularea pasivelor curente.

Popularea pasivelor curente
Creaţi un raport Balance Sheet care arată activele, pasivele şi capitalul propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. Acum trebuie să populaţi pasivele curente.

Procedură
1. Din arborele sursă, expandaţi Accounts, Balance sheet (total), Liabilities & equities
(total), Liabilities (total).
2. Trageţi Current Liabilities (total) la celulă după categoria Current Liabilities.
3. Faceţi clic dreapta pe Current Liabilities (total), faceţi clic pe IBM Cognos Analysis,
Expandare, Expandare în sus.
Celulele dinainte de Current Liabilities (total) se populează cu componentele care
alcătuiesc Current Liabilities (total) în ierarhie.
4. Din arborele sursă, expandaţi Timp, şi apoi trageţi 2013 la zona coloană din cadrul
dumneavoastră de lucru bazat pe celule.
5. Din arborele sursă, expandaţi Măsuri, şi apoi trageţi Stmt Year la zonă măsuri unde titlul
de rând şi titlul de coloană se asociază.
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6. Convertiţi datele dinamice la datele statice.
7. Continuaţi cu popularea altor pasive.

Popularea altor pasive
Veţi crea un raport Balance Sheet care arată active, pasive şi capital propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. Acum trebuie să populaţi cu alte pasive.

Procedură
1. Din arborele sursă, expandaţi Active, Bilanţ (total), Pasive şi acţiuni (total), Pasive
(total).
2. Trageţi Pasive pe termen lung şi altele (total) la celulă după categoria Alte pasive.
3. Faceţi clic dreapta pe Pasive pe termen lung şi altele (total), faceţi clic pe IBM Cognos
Analysis, Expandare, Expandare în sus.
Celulele dinainte de Pasive pe termen lung şi altele (total) se populează cu
componentele care alcătuiesc Pasive pe termen lung şi altele (total) în ierarhie.
4. Din arborele sursă, expandaţi Timp, şi apoi trageţi 2013 la zona coloană din cadrul
dumneavoastră de lucru bazat pe celule.
5. Din arborele sursă, expandaţi Măsuri, şi apoi trageţi Stmt Year la zonă măsuri unde titlul
de rând şi titlul de coloană se asociază.
6. Convertiţi datele dinamice la datele statice.
7. Continuaţi cu curăţarea bilanţului.

Curăţarea bilanţului
Aţi creat raportul Balance Sheet care arată active, pasive şi capital propriu pentru Sample
Outdoors Company în 2013. În cele din urmă, trebuie să îl curăţaţi.

Procedură
1. Sub fiecare categorie a bilanţului, eliminaţi rândul care conţine etichetele pentru
dimensiunile care au fost folosite în analiza pe bază de celule.
2. Asiguraţi-vă că rândurile goale sunt şterge pentru ca bilanţul să îşi păstreze forma.
3. După convertirea datelor la date statice, articolele de sumar IBM Cognos BI, de exemplu
Other assets (total) şi Current Liabilities (total), sunt valori statice. Eliminaţi aceste
rânduri pentru ca formulele şablonului de bilanţ să calculeze corect datele.
4. Într-o celulă unde vreţi antetul bilanţului, tastaţi Great Outdoor Company Balance
Sheet şi 2013.

Rezultate
V-aţi folosit de cunoştinţele Excel pentru mărirea datelor IBM Cognos. Dacă aveţi nevoie de
ajutor suplimentar, vedeţi Crearea unei analize bazate pe celule fără a utiliza explorare .

Explorări care utilizează filtre
Când lucraţi cu date dimensionale, puteţi utiliza filtre de context pentru a vă focaliza rapid
raportul pe o anumită vizualizare a datelor. De asemenea, puteţi utiliza filtrele personalizate
pentru rafinarea vizualizării.
În cadrul acestui subiect, veţi învăţa cum să
v creare filtre de context prin plasarea de membri sau seturi în zona de filtrare context
v să creaţi un filtru personalizat prin crearea unei expresii pe care o utilizaţi pentru a recupera
un subset de înregistrări specific
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93

Ar trebui să dureze 10-25 de minute să finalizaţi acest subiect. Pentru a vizualiza raportul
finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion CustomFilter.xls.
Explorarea conţine linii de produse pe rânduri, ani pe coloane şi returnări ca măsură. Valorile
sunt filtrate pentru a afişa returnări doar pentru comenzile pe Web din America. Utilizăm un
filtru personalizat pentru a restrânge focalizarea acestui raport pentru a afişa doar acele linii
de produse care au generat peste 5000 de returnări în 2013.

Crearea filtrelor de context
În acest subiect, veţi învăţa cum să creaţi filtre de context prin plasarea de membri sau seturi
în zona de filtre de context.
Ar trebui să dureze între 15 şi 20 de minute să finalizaţi acest subiect. Pentru a vizualiza
raportul finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion CustomFilter.xls.

Procedură
1. Creaţi un tabel încrucişat nou care utilizează pachetul Sales and Marketing (cube).
2. Inseraţi date în tabelele încrucişate:
v În Măsuri, trageţi Returnări în zona de plasare Măsură.
v Trageţi Produse în zona de plasare Rânduri.
v În Timp, trageţi Timp în zona de plasare Coloane.
3. Modificaţi eticheta din coloana Timp la Total.
4. Afişaţi toţi membrii de pe niveluri.
5. În Vânzători cu amănuntul, trageţi America în zona de plasare Context.
6. În Metodă de comandă, trageţi Web în zona de plasare Context.
Veţi observa returnările doar pentru Web în zona America pentru toate mărcile de produse
pe o perioadă de patru ani. Numărul total de retururi este în coloana Total.
7. Continuaţi cu crearea filtrelor personalizate.

Crearea filtrelor personalizate
În acest subiect, veţi afla cum să creaţi un filtru personalizat prin crearea unei expresii pe care
o veţi folosi pentru extragerea unui subset specific de înregistrări.

Procedură
1. În zona de plasare Rânduri, pentru Produse, faceţi clic pe meniul derulant pentru a
selecta opţiunea Filtru, Editare/Adăugare filtru.
2. În fereastra Filtru, creaţi o expresie care va afişa doar liniile de produse care au generat
mai mult de 5000 de returnări în 2013.

Rezultate
Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentare, consultaţi şi:
v
v
v
v

Crearea unui nou tabel încrucişat
Inseraţi şi afişaţi toate articolele unui nivel
Filtrare valori utilizând context
Crearea unui set personalizat

Crearea unui filtru personalizat dintr-o explorare listă
Creaţi filtre pentru a limita numărul de articole care se afişează în foaia dumneavoastră de
explorare.
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Puteţi face referire la celule din registrul dumneavoastră de lucru Microsoft Excel ca parte a
expresiei de filtrare.
Prin urmărirea paşilor din acest îndrumar învăţaţi cum să:
v Creaţi filtre
v Combinaţi linii de filtrare
v Utilizaţi valori de celule ca parte a filtrului dumneavoastră
Acest îndrumar utilizează pachetul eşantion GO Sales (query).

Utilizarea datelor relaţionale eşantion pentru a crea o explorare
listă complexă cu o coloană calculată
Creaţi o explorare listă cu mai multe coloane de date şi apoi adăugaţi o coloană calculată.
Prin urmărirea paşilor din această porţiunea a îndrumarului învăţaţi cum să:
v Încărcaţi un anumit pachet de date
v Creaţi o explorare listă complexă
v Adăugaţi o coloană calculată pentru utilizare ca parte a analizei dumneavoastră

Pornirea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi deschiderea
pachetului eşantion
Pentru a accesa date, trebuie să porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi apoi să
selectaţi un pachet de date. În funcţie de cum au fost setate serverul şi datele dumneavoastră,
ar putea fi nevoie să expandaţi mai multe articole nod pentru a accesa setul de date eşantion.

Procedură
1. Porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Din panoul IBM Cognos, faceţi clic pe Deschidere şi din caseta Sistem selectaţi serverul
care are datele eşantion IBM Cognos BI.
3. Din lista de pachete, faceţi clic pe GO Sales (query) şi apoi faceţi clic pe OK.

Crearea unei explorări listă cu mai multe coloane de date din
pachetul GO Sales (query)
Ca parte a analizei dumneavoastră, trebuie să creaţi o explorare listă cu date produs din cubul
de vânzări eşantion.

Procedură
1. Pentru a crea o explorare listă, din panoul IBM Cognos Analysis faceţi clic pe Creare
listă nouă.
2. Expandaţi folderul Sales (query).
3. Expandaţi articolul Product.
4. Pentru a crea coloane, trageţi articolele următoare la explorare: Nume produs, Dată
introducere, Preţ unitar şi Cost unitar.

Adăugarea unei coloane calculate
Creaţi o coloană calculată pentru utilizare ca parte a analizei dumneavoastră

Procedură
1. Selectaţi coloanele Unit price şi Unit cost.
2. Din bara de explorare, faceţi clic pe pictograma Inserare calcul şi apoi faceţi clic pe Unit
price - Unit cost. Coloana calculată, Unit price - Unit cost, apare după coloana Unit
cost.
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Adăugarea valorilor la foile de lucru şi crearea expresiilor de
filtrare
Puteţi utiliza valori din foaia de lucru sau registrul de lucru Microsoft Excel ca parte a
expresiei de filtrare.
În îndrumar, aceste valori sunt statice. În scenariile dumneavoastră, ele pot fi valori calculate
din alte foi de explorare IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sau rezultatele calculelor
de celulă Microsoft Excel.

Adăugarea valorilor la foaia de lucru Microsoft Excel pentru
utilizarea în calculul de filtrare
Creaţi valori minime şi maxime în celulele foii de explorare pentru utilizare în expresia de
filtrare.

Procedură
1. Faceţi clic pe celula I4 şi tastaţi Minim. Această celulă serveşte ca etichetă pentru
valoarea minimă pe care o utilizaţi în calculul de filtrare.
2. Faceţi clic pe celula I5 şi tastaţi Maxim. Această celulă serveşte ca etichetă pentru
valoarea maximă pe care o utilizaţi în calculul de filtrare.
3. Faceţi clic pe celula J4 şi tastaţi 10. Această celulă serveşte ca valoare minimă pe care o
utilizaţi în calculul de filtrare.
4. Faceţi clic pe celula J5 şi tastaţi 15. Această celulă serveşte ca valoare maximă pe care o
utilizaţi în calculul de filtrare.

Crearea unei expresii de filtrare bazate pe valori minime şi
maxime
Creaţi valori minime şi maxime în celulele foii de explorare pentru utilizare în expresia de
filtrare.

Procedură
1. Din bara de explorare, faceţi clic pe Filtru şi apoi faceţi clic pe Editare/adăugare
filtru. Fereastra Filtre apare.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faceţi clic pe Editare/Adăugare filtru. Apare fereastra Editare filtru.
Faceţi clic pe Introduceţi o referinţă de celulă.
În panoul GO Sales (query), faceţi clic pe Unit price - Unit cost.
În caseta operator, faceţi clic pe > (Mai mare decât).
În caseta referinţă celulă, care apare după operator, tastaţi J4, şi apoi faceţi clic pe OK.
Fereastra Editare filtru se închide.
Faceţi clic pe pictograma Adăugaţi o linie de filtru. Apare fereastra Editare filtru.
Faceţi clic pe Introduceţi o referinţă de celulă.
În panoul GO Sales (query), faceţi clic pe Unit price - Unit cost.
În caseta operator, faceţi clic pe < (Mai mic decât).

11. În caseta referinţă celulă, care apare după operator, tastaţi J5, şi apoi faceţi clic pe OK.
Fereastra Editare filtru se închide.
12. Faceţi clic pe OK.

Rezultate
Observaţi că rezultatele explorării listă se modifică din cauza expresiilor de filtrare pe care le
creaţi. Limitaţi articolele din explorarea listă din cauza valorilor minime şi maxime pe care le
controlaţi ca valori statice din celule unei foi de explorare.
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Prin limitarea datelor din explorarea dumneavoastră, sunteţi mai capabil să vă concentraţi
asupra indicatorilor de performanţă importanţi. Puteţi adăuga expresii de filtrare pentru a
limita datele la anumite date prin adăugarea de linii de filtrare care utilizează Dată
introducere.

Crearea unui tabel încrucişat utilizând un set personalizat de membri
În acest subiect, învăţaţi cum să creaţi un tabel încrucişat ce include un set personalizat pe
care îl proiectaţi dumneavoastră.
Utilizaţi seturi personalizate pentru a grupa membri pentru anumite cerinţe de raportare. De
exemplu, vreţi să focalizaţi rezultatele din vizite de vânzări dintr-un set de ţări din regiunea
Asia Pacific. Creaţi un set personalizat care include ţările necesare şi apoi adăugaţi setul
personalizat la un raport.
Ar trebui să dureze între 15 şi 20 de minute să finalizaţi acest subiect. Pentru a vizualiza
raportul finalizat, descărcaţi registrul de lucru eşantion CustomSet.xls. Registrul de lucru
eşantion este formatat în Excel şi nu se va potrivi exact cu foaia de lucru pe care o creaţi
dumneavoastră.

Înainte de a începe
Pachetul eşantion trebuie să fie setat pe sistemul IBM Cognos Business Intelligence. Accesaţi
registrele de lucru eşantion din locaţia de instalare a eşantioanelor IBM Cognos BI. Contactaţi
administratorul dumneavoastră pentru ca URL necesar pentru conectarea la sistemul IBM
Cognos BI şi locaţia registrelor de lucru eşantion.

Procedură
1. Conectaţi-vă la sistemul IBM Cognos Business Intelligence şi deschideţi pachetul Sales
and Marketing (cube). Locaţia implicită a pachetului eşantion este Foldere
publice>Samples_Office>Cuburi.
2. Creaţi o explorare tabel încrucişat.
3. Asiguraţi-vă că este activată opţiunea Inserare membru cu descendenţi.
4. Adăugaţi următoarele articole de date la raport:
v Products în zona de plasare Rânduri
v Time în zona de plasare Coloane
v Revenue în zona de plasare Măsuri
5. Expandaţi Order Method şi apoi trageţi Sales Visit în zona Context.
6. Creaţi un set personalizat din dimensiunea Asia Pacific.
Selectaţi Japan, Korea, China, şi Singapore. Faceţi clic dreapta pe un membru selectat
şi apoi faceţi clic pe Set nou. Salvaţi setul ca East Asia.
7. Din folderul Seturi personalizate, trageţi East Asia în zona de rânduri, după Products.
Reţineţi că explorarea reflectă doar vânzătorii cu amănuntul din Asia de Est. Acest lucru
înseamnă că Australia, care era un membru original al dimensiunii Asia Pacific, nu este
un membru al setului personalizat East Asia.

Rezultate
Un set personalizat este asociat cu utilizatorul care creează setul personalizat. Data viitoare
când deschideţi pachetul Sales and Marketing, setul personalizat va fi disponibil pentru
utilizare în alte rapoarte. Setul personalizat nu este disponibil când un alt utilizator deschide
pachetul.
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Pentru a edita un set personalizat, faceţi clic dreapta pe setul personalizat şi faceţi clic pe
Editare set. Dacă editaţi un set personalizat, sau dacă există modificări la membrii utilizaţi în
setul personalizat, modificarea nu este aplicată la un raport când reîmprospătaţi datele. Pentru
a actualiza un raport, ştergeţi setul personalizat original din raport şi apoi adăugaţi setul
personalizat modificat.
Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar, consultaţi următoarele subiecte în Ghidul
utilizatorului IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Crearea unui tabel încrucişat nou
v Crearea unui set personalizat

Crearea subseturilor în tabele încrucişate şi în vizualizări flex
Utilizaţi editorul de subseturi pentru a crea expresii dinamice care vă permit să reîmprospătaţi
rapoarte pentru a afişa cele mai recente date.
Obiectivele de studiu pentru întreg îndrumarul:
v Învăţaţi caracteristicile ferestrei editorului de subseturi
v Învăţaţi cum să creaţi expresii dinamice
v Aflaţi cum se utilizează editorul de subseturi cu vizualizările flex
Acest îndrumar utilizează pachetul eşantion plan_BudgetPlan.

Crearea unui tabel încrucişat
Creaţi un tabel încrucişat ca parte componentă a analizei bugetului dumneavoastră. Utilizaţi
explorare tabel încrucişat pentru a afişa informaţii într-o formă mai compactă unde
intersectarea rândurilor şi coloanelor afişează informaţii sumarizate.
Tabelul încrucişat pe care îl creaţi conţine date din pachetul eşantion de planificare care
conţine informaţii buget. Învăţaţi cum să creaţi un tabel încrucişat dintr-o diagramă de conturi
cu venit de operare net.

Pornirea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi încărcarea
planului de buget eşantion
Încărcaţi planul de buget IBM Cognos TM1 astfel încât să puteţi lucra cu el în timpul
îndrumarului.

Procedură
1. Porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Din panoul IBM Cognos, faceţi clic pe Deschidere pachet şi din caseta Sistem selectaţi
serverul care are datele eşantion IBM Cognos TM1.
3. Din lista de pachete, faceţi clic pe Eşantion planificare, plan_BudgetPlan, şi apoi faceţi
clic pe OK.

Crearea unui tabel încrucişat buget
Creaţi un raport de tabel încrucişat din planul de buget eşantion.

Procedură
1. Din panoul IBM Cognos, faceţi clic pe Creaţi un tabel încrucişat nou.
2. Din bara de explorare, faceţi clic pe Tip articol şi apoi faceţi clic pe Inserare membru
singular.
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3. Trageţi articolele următoare la zona de plasare Context: FY 2010 Budget, 10110, 105,
local, input. Pentru a căuta aceste articole, faceţi clic dreapta pe fiecare dimensiune şi
tastaţi numele în fereastra de căutare.
a. Faceţi clic pe plan_version > plan_version şi apoi trageţi articolul FY 2010 Budget
la zona Context.
b. Faceţi clic pe plan_business_unit > plan_business_unit > 10000 > 10100 şi trageţi
articolul 10110 la zona Context.
c. Faceţi clic pe plan_department > plan_department > 1000 > 100 şi trageţi articolul
105 la zona Context.
d. Faceţi clic pe plan_exchange_rates > plan_exchange_rates şi apoi trageţi articolul
local la zona Context.
e. Faceţi clic pe plan_source > plan_source > budget şi trageţi apoi articolul input la
zona Context.
4. Adăugaţi articolul 2010 la zona de plasare Coloane. Faceţi clic pe plan_time >
plan_time şi apoi trageţi articolul 2010 la zona de plasare Coloane.
5. Adăugaţi articolul Venituri de operare nete la zona de plasare Rânduri. Faceţi clic pe
plan_chart_of_accounts > plan_chart_of_accounts şi apoi trageţi articolul Venituri de
operare nete la zona de plasare Rânduri.

Lucrul în editorul de subseturi
După ce creaţi o explorare de tabel încrucişat elementară, utilizaţi editorul de subseturi pentru
a crea un tabel încrucişat mai complex utilizând caracteristici mai avansate ale editorului de
subseturi.
Pentru a utiliza aceste caracteristici, trebuie să deschideţi editorul de subseturi de-a lungul
coloanelor şi rândurilor. Selectaţi opţiunea Editare set.

Inserarea membrilor articolului 2010 dinamic din fereastra
editorului de subseturi
Primul exemplu este să faceţi 2010 dinamic şi să aduceţi copii lui. Pentru a face aceasta, faceţi
clic dreapta pe articolul 2010 şi apoi selectaţi Inserare membru cu copii.

Procedură
1. Din zona de plasare Coloane, faceţi clic pe meniul derulant care este asociat cu articolul
2010, şi apoi faceţi clic pe Editare set. Se deschide fereastra editorului de subseturi.
2. În panoul Selecţie, faceţi clic dreapta pe articolul 2010, faceţi clic pe Opţiuni inserare, şi
apoi fceţi clic pe Inserare membru cu copii.
3. Pentru a inspecta expresia dinamică pe care o creaţi, din bara de unelte a editorului de
subseturi, faceţi clic pe pictograma Afişare MDX. Se deschide fereastra Editare MDX şi
puteţi vedea că se afişează expresia: {TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]},
{[plan_time].[2010]} , RECURSIVE)}
4. Pentru a salva expresia MDX şi închideţi fereastra Editare MDX, faceţi clic pe OK.
5. Pentru a vă salva lucrul în editorul de subseturi şi închide fereastra editorului de subseturi,
faceţi clic pe OK.

Înlocuirea articolului Venit de operare net cu articolele sale
componente din fereastra editorului de subseturi
Lucraţi cu dimensiunea plan_chart_of_accounts pe axa rândurilor. Lucraţi cu articolul Venit
de operare net din editorul de subseturi.
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Procedură
1. Din zona de plasare Rânduri, faceţi clic pe meniul derulant care este asociat cu articolul
Venit de operare net, şi apoi faceţi clic pe Editare set. Se deschide fereastra editorului
de subseturi.
2. În panoul Selecţie, faceţi clic pe articolul Venit de operare net, şi apoi apăsaţi tasta
Delete.
3. În panoul Membri disponibili, expandaţi plan_chart_of_accounts şi apoi expandaţi Venit
de operare net. Vedeţi cele trei articole componente, Venit, COS şi Cheltuieli de
operare.
4. Din bara de unelte, faceţi clic pe pictograma Tip inserare, şi apoi faceţi clic pe Inserare
membru singular.
5. Selectaţi Venit, COS şi Cheltuieli de operare, şi apoi faceţi clic pe săgeata de adăugare.
Articolele selectate se afişează în panoul Selecţie. Pentru a selecta mai multe articole,
apăsaţi Shift şi faceţi clic pe articole.
6. Pentru a face articolul COS dinamic, faceţi clic dreapta pe articolul COS, faceţi clic pe
Opţiuni inserare şi apoi faceţi clic pe Inserare membru cu copii.
7. Pentru a vă salva lucrul în editorul de subseturi şi închide fereastra editorului de subseturi,
faceţi clic pe OK. Observaţi că numele articolelor după articolul COS se afişează ca
ID-uri de cont. Utilizaţi editorul de subseturi din nou pentru a modifica aspectul.
8. Din zona de plasare Rânduri, faceţi clic pe meniul derulant care este asociat cu articolul
Venit de operare net, faceţi clic pe Setare alias şi apoi faceţi clic pe AccountName.
Observaţi că numele articolelor după articolul COS se afişează ca nume de conturi în loc
de ID-uri de conturi.

Crearea vizualizărilor flex
Convertiţi tabelul încrucişat într-o vizualizare flex. O vizualizare flex este utilă atunci când
prezentaţi date sau trimiteţi registre de lucru altor membri de echipă, care nu au IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
Puteţi utiliza editorul de subseturi pentru a adăuga articole într-o vizualizare flex.

Convertirea unui tabel încrucişat la o vizualizare flex
Utilizaţi editorul de subseturi cu vizualizările flex pentru a adăuga sau înlătura articole de pe
axele rând sau coloană.
Puteţi să îl utilizaţi de asemenea pentru a crea o celulă de validare date pe un element de
context. Când sunteţi într-o vizualizare flex, puteţi adăuga articole prin introducerea numelor
de articol în celulele dintr-un interval numit sau folosind editorul de subseturi. Pentru a
înlătura articole, puteţi şterge coloane sau rânduri utilizând comenzi Microsoft Excel sau
utilizând editorul de subseturi. Când folosiţi editorul de subseturi cu o vizualizare flex, puteţi
interacţiona cu el în acelaşi mod ca şi cu foile de explorare. Singura excepţie este că toate
elementele dinamice sunt convertite la elemente statice după ce aţi ieşit din editor şi aţi aplicat
modificările la o vizualizare flex.

Procedură
1. Din bara de explorare, faceţi clic pe Convertire la vizualizare flex pe o foaie nouă.
2. Faceţi clic dreapta pe Q1-2010, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis, şi apoi faceţi clic
pe Înlocuire membri. Se deschide fereastra editorului de subseturi.
3. Din bara de unelte, faceţi clic pe pictograma Filtrare. Elementele de control pentru
filtrare şi caseta de filtrare sunt afişate după bara de unelte.
4. În caseta de filtrare, tastaţi Q1 şi apăsaţi tasta Enter. Sunt afişate toate articolele din
dimensiunea plan_time care conţin Q1.
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5. În panoul Rezultate de căutare, faceţi clic pe Q1-2011 şi apoi faceţi clic pe pictograma
Adăugare pentru a adăuga aceste articole la panoul Selecţie.
6. Faceţi clic pe pictograma Tip inserare şi apoi faceţi clic pe Inserare membru singular.
7. Faceţi clic pe OK. După Q1-2010, se afişează articolele componentei Q1-2011.
8. În celula A3, faceţi clic dreapta pe articolul 10110, faceţi clic pe IBM Cognos Analysis
şi apoi faceţi clic pe Înlocuire membri. Se deschide fereastra editorului de subseturi.
9. Din panoul Membri disponibili, expandaţi plan_business_unit şi apoi expandaţi
articolul 10000.
10. Selectaţi 10100, 10200, 10300 şi 10400 şi apoi faceţi clic pe pictograma de adăugare
pentru a adăuga aceste articole la panoul Selecţie.
11. Faceţi clic pe OK. Celula A3 este acum un selector.
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Capitolul 10. Automatizarea IBM Cognos Office
Utilizând o interfaţă de programare de aplicaţii (API), puteţi automatiza reîmprospătarea sau
publicarea conţinutului registrului de lucru, a documentelor şi a prezentărilor. Puteţi folosi o
unealtă de planificare, precum Task planificat şi puteţi procesa unul sau mai multe registre de
lucru, documente sau prezentări.
Puteţi utiliza API-ul pentru crearea unui program batch planificat pentru reîmprospătarea
tuturor registrelor de lucru, documentelor sau prezentărilor IBM Cognos Office zilnic,
săptămânal sau lunar, pentru ca, pe măsură ce datele perioadă se modifică, fişierele afectate
sunt păstrate la zi.
Puteţi apela API-ul în cadrul registrelor de lucru Microsoft Excel, a documentelor Microsoft
Word sau a prezentărilor Microsoft PowerPoint, utilizând VBA sau VBS ca interfaţă linie de
comandă. Pentru ca aceste tipuri de automatizări să funcţioneze, trebuie să înregistraţi una sau
mai multe macrocomenzi în cadrul registrului de lucru, documentului sau prezentării.
Când utilizaţi exemple de macrocomenzi şi fişiere de script ca parte a funcţiilor de procesare,
reţineţi că API-ul este accesibil doar prin funcţii definite de utilizator (UDF - user defined
function) în produsele Microsoft Office: Excel, Word sau PowerPoint. UDF-urile sunt funcţii
create în Visual Basic for Applications (VBA). Totuşi, în acest caz, UDF-urile sunt create în
cadrul soluţiei IBM Cognos Office şi sunt apelate din VBA.
Pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce puteţi face folosind acest API, vă oferim câteva exemple. Le
puteţi folosi pentru a vă ajuta să vă creaţi propriile soluţii prin
v crearea macrocomenzilor VBA în cadrul Excel, Word sau PowerPoint
v transmiterea parametrilor, utilizarea eficientă a VBS şi a interfeţei linie de comandă
Pe lângă aceste aptitudini, puteţi planifica script-uri, fie pe cele pe care le-aţi creat, fie cele
exemplu, pentru a rula ca un proces batch la un moment stabilit.

Înainte de a începe
Trebuie să cereţi administratorului să vă facă disponibile exemplele de fişiere într-o locaţie pe
care o puteţi accesa.

Procedură
1. Reîmprospătaţi datele IBM Cognos Office.
2. Importaţi fişierul CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Utilizaţi funcţiile API IBM Cognos Office.
4. Faceţi referire la exemplele de fişier Visual Basic (VBA sau VBS) IBM Cognos Office
pentru a vă îmbunătăţi soluţia.

Exemplu - Reîmprospătarea datelor în documentul Microsoft Office
Când utilizaţi automatizarea pentru a reîmprospăta conţinutul unui registru de lucru, document
sau prezentare, trebuie să setaţi securitatea macrocomenzii la un nivel corespunzător. Puteţi
seta nivelul de securitate al macrocomenzii prin utilizarea uneia dintre următoarele opţiuni, în
funcţie de versiunea dvs. Microsoft Office:
v Modificaţi nivelul de securitate al aplicaţiei Microsoft Office la mediu sau scăzut.
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v Modificaţi setările pentru editorii de încredere din aplicaţia Microsoft Office astfel încât
add-in-urile instalate sau şabloanele să fie de încredere.
Următorul cod afişează tehnicile cele mai de bază pentru utilizarea proprietăţii
CognosOfficeAutomationObject dinIBM Cognos Office.
În exemplul următor, trebuie să vă conectaţi la serverul Web IBM Cognos Business
Intelligence, ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, pentru a putea reîmprospăta datele conţinute în
documentul dvs. de tip Microsoft Office.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

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

După logare, vă puteţi reîmprospăta datele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“RefreshAllData” la pagina 108.

Setarea aplicaţiilor Microsoft Office pentru automatizare
Cel mai rapid mod de a seta aplicaţii Microsoft Excel, Word sau PowerPoint pentru
automatizare este să importaţi fişierul CognosOfficeAutomationExample.bas în registrul de
lucru Microsoft Excel sau documentul Microsoft Word sau fişierul
CognosOfficeAutomationPPExample.bas în prezentarea Microsoft PowerPoint.
Aceste fişiere conţin toate macrocomenzile necesare, inclusiv macrocomenzile
CognosOfficeAutomationObject. Alternativ, puteţi crea şabloane care conţin deja acest fişier
.bas importat, care livrează codul pentru conectarea la IBM Cognos Office, reîmprospătând
conţinutul registrelor de lucru, documentelor sau prezentărilor specificate şi realizând
deconectarea.

Înainte de a începe
Pentru a utiliza fişierele macro de automatizare IBM Cognos Office, trebuie să importaţi
fişierul CognosOfficeMessageSuppressor.cls. Fişierul .cls conţine funcţia SuppressMessages
care vă permite să dezactivaţi alertele şi mesajele standard.
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Procedură
1. Deschideţi un nou document, registru de lucru sau prezentare Office.
2. Din meniul Instrumente, faceţi clic pe Macroinstrucţiuni şi apoi faceţi clic pe Editor
Visual Basic.
3. Realizaţi următoarele în funcţie de aplicaţia Microsoft Office:
v Pentru Microsoft Excel şi Microsoft PowerPoint, faceţi clic dreapta pe VBAProject şi
apoi faceţi clic pe Importare fişier.
v Pentru Microsoft Word, faceţi clic dreapta pe Proiect şi apoi faceţi clic pe Importare
fişier.
Va apărea caseta de dialog Fişier de import.
4. Răsfoiţi la locaţia unde sunt instalate fişierele de macrocomenzi IBM Cognos Office
Automation.
5.

6.
7.
8.

Locaţia implicită este director_instalare_client\Automation.
Pentru Microsoft Excel sau Microsoft Word faceţi clic pe fişierul
CognosOfficeAutomationExample.bas sau pentru Microsoft PowerPoint faceţi clic pe
fişierul CognosOfficeAutomationPPExample.bas şi importaţi-l în proiectul VBA.
Nu editaţi acest modul de cod. Nu importaţi ambele fişiere, care sunt specifice aplicaţiei.
Acest lucru va cauza probleme pentru rutina Deschidere.
Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a importa fişierul CognosOfficeMessageSuppressor.cls.
Închideţi Editor Visual Basic şi reveniţi la IBM Cognos Office.
Salvaţi fişierul ca un şablon, închideţi-l şi apoi redeschideţi fişierul şablon.

Rezultate
Puteţi apela acum macrocomenzile conţinute în fişierele macro de automatizare Cognos
Office din codul VBA pe care îl scrieţi în Excel, Word sau PowerPoint.

Jurnalizarea activităţilor de automatizare şi a erorilor
Utilizaţi jurnalul de automatizare pentru a urmări activităţile de automatizare şi problemele de
depanare cu uneltele şi script-urile de automatizare. Jurnalul de automatizare este generat
automat când rulaţi un script de automatizare.
Jurnalul de automatizare este returnat utilizând un apel al funcţiei de automatizare API
TraceLog. Pentru informaţii despre funcţia TraceLog, consultaţi “TraceLog” la pagina 110.

Funcţii API IBM Cognos Office
După ce este stabilită referinţa la IBM Cognos Office Automation, orice macro din VBA
poate apela funcţiile expuse în API-ul IBM Cognos Office Automation.
Utilizaţi funcţiile API pentru procesarea documentelor Microsoft Office, precum registre de
lucru, documente şi prezentări. Dacă Microsoft Office este deschis când se execută o
comandă, comanda se realizează în modul interactiv. Dacă Microsoft Office este închis când
se execută o comandă, comanda se realizează în modul batch. Executarea în modul batch
înseamnă că sunt oprite toate alertele de afişare.
Funcţiile care sunt expuse prin obiectele de automatizare IBM Cognos Office sunt
v HttpLogonCredentials, care autentifică un utilizator la un site web care necesită acreditări
de autentificare.
v Logon, care autentifică utilizatorii la serverul web IBM Cognos Business Intelligence.
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v ClearAllData, care elimină toate valorile de date IBM Cognos Business Intelligence din
document, registru de lucru sau prezentare.
v RefreshAllData, care reîmprospătează toate valorile de date IBM Cognos Business
Intelligence curente care se află în document, registru de lucru sau prezentare.
v RefreshAllDataAndFormat, care reîmprospătează valorile şi stilurile de formatare IBM
Cognos Business Intelligence curente care sunt în document, registru de lucru sau
prezentare.
v UnlinkAllData, care converteşte valorile de date IBM Cognos Business Intelligence legate
la valori statice care nu mai sunt actualizate la apelarea funcţiilor precum RefreshAllData.
v Publish, care publică documentele IBM Cognos Office în IBM Cognos Connection.
v LogOff, care deconectează toate serverele web IBM Cognos care sunt conectate curent.
v TraceLog, care returnează toate activităţile de automatizare şi erorile.
v SuppressMessages, care suprimă alertele şi mesajele afişate în timpul operaţiilor normale
ale IBM Cognos Office.
v ClearCache, care reduce dimensiunea unui registru de lucru IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel prin ştergerea metadatelor şi a datelor din registrul de lucru.
v UpdateServerUrl, care actualizează informaţiile de server IBM Cognos pentru rapoarte şi
formule existente într-un registru de lucru Excel, prezentare PowerPoint sau document
Word activat de IBM Cognos.
Pentru a învăţa mai multe despre proprietăţile şi metodele unui obiect, consultaţi ajutorul
online pentru informaţii suplimentare.
Pentru că obiectul este obţinut la momentul rulării şi nu este instalată nicio bibliotecă de tipuri
pe maşina clientului, utilizatorul nu poate folosi IntelliSense pentru a determina ce proprietăţi
şi metode sunt disponibile pe obiect.

HttpLogonCredentials
HttpLogonCredentials auntentifică un utilizator la un site Web care necesită acreditări de
autentificare, cum ar fi Basic, Kerberos şi SiteMinder. HttpLogonCredentials preia URL-ul,
numele de utilizator şi parola care sunt utilizate pentru autentificare pe site-ul Web.

Sintaxă
IBM Cognos Office nu acceptă autentificarea SiteMinder bazată pe forme. Trebuie să utilizaţi
comenzile şi opţiunile din meniul IBM Cognos Office în loc de API pentru a automatiza
reîmprospătarea şi publicarea conţinutului registrului de lucru, al documentului şi al
prezentării.
HttpLogonCredentials (url, nume utilizator, parolă)
Tabela 12. Argumente pentru HttpLogonCredentials
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Argument

Descriere

Tip de date

url

URL-ul pentru site-ul Web la
care doriţi să vă autentificaţi

Şir

nume utilizator

Numele de utilizator pentru
autentificare

Şir

parolă

Parola pentru autentificare

Şir
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Logon
Logon preia URL-ul serverului web IBM Cognos Business Intelligence şi elementele de
acreditare cerute de IBM Cognos pentru a realiza o conectare: ID utilizator, parolă şi spaţiu de
nume. Parametrul spaţiu de nume este sensibil la majuscule, de aceea trebuie să coincidă
exact cu spaţiul de nume.

Sintaxă
API-ul IBM Cognos Office acceptă strategia IBM Cognos Office de sortare a acreditărilor
utilizatorului doar în memorie. Din acest motiv, utilizatorii sunt responsabili cu memorarea
acreditărilor într-o zonă securizată şi transmiterea lor către metodele de conectare la
momentul rulării.
Dacă utilizaţi funcţia Logon cu acreditări incorecte, sistemul va indica o eroare
CAMException, totuşi nicio excepţie nu este scrisă în fişierul jurnal care să indice o
defecţiune. Pentru a evita această situaţie, reţineţi că şirurile sunt sensibile la majuscule şi
asiguraţi-vă că utilizaţi ID-uri, parole şi spaţii de nume corecte.
Logon nu apare în lista de macrocomenzi (meniul Unelte, Macro, Macrocomenzi sau
ALT+F8) în niciuna din aplicaţiile Office pentru că primeşte un argument. Orice
macrocomandă cu parametri este prin definiţie privată, iar macrocomenzile private nu sunt
afişate implicit în opţiunile macro.
Boolean Logare (url, nume de utilizator , parolă, spaţiu de nume)

Parametri
Tabela 13. Argumente pentru Logare
Argument

Descriere

Tip de date

url

URL-ul pentru serverul Web IBM Cognos la Şir
care doriţi să vă conectaţi

nume utilizator

Numele de utilizator pentru autentificare

Şir

parolă

Parola pentru autentificare

Şir

spaţiu de nume

Spaţiul de nume specific pentru autentificare Şir

Valoare de returnare
Tip de date: Boolean
Valoare booleeană care este adevărată dacă a reuşit

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
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ClearAllData
ClearAllData curăţă toate valorile de date IBM Cognos din documentul, registrul de lucru sau
prezentarea Microsoft Office curentă.

Sintaxă
ClearAllData()

Exemplu
Sintaxa următoare este un exemplu:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
RefreshAllData aduce valorile de date cele mai recente de pe serverul Web IBM Cognos Web
şi le actualizează în documentul, registrul de lucru sau prezentarea Microsoft Office curentă.

Sintaxă
Sistemul trebuie să fie conectat cu succes la serverul Web IBM Cognos. Asiguraţi-vă că
proprietatea Metoda actualizare prompt de pe fila Gestionare date din interfaţa de
utilizator este setată la Utilizare=Afişare sau Nu actualiza pentru a finaliza operaţia. Altfel,
raportul nu poate fi reîmprospătat fără intervenţie utilizator şi generează erori.
RefreshAllData()

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
RefreshAllDataAndFormat extrage cele mai noi valori de date şi formate de pe serverul web
IBM Cognos şi actualizează acele valori şi formate în documentul, registrul de lucru sau
prezentarea Microsoft Office curentă.

Sintaxă
Sistemul trebuie să fie conectat cu succes la serverul Web IBM Cognos. Asiguraţi-vă că
proprietatea Metoda actualizare prompt de pe fila Gestionare date din interfaţa de
utilizator este setată la Utilizare=Afişare sau Nu actualizaţi pentru a finaliza operaţia. Altfel,
raportul nu poate fi reîmprospătat fără intervenţie utilizator şi generează erori.
RefreshAllDataAndFormat()
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Exemplu
Următoarele exemple arată cum este utilizată metoda RefreshAllDataAndFormat:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
UnlinkAllData deconectează toate valorile de date IBM Cognos din documentul, registrul de
lucru sau prezentarea Microsoft Office curentă. Aceste valori nu mai sunt actualizate prin
apeluri repetate ale RefreshAllData. Devin valori statice.

Sintaxă
Orice valori de date IBM Cognos care sunt importate în documentul, registrul de lucru sau
prezentarea Microsoft Office curentă după ce este apelată funcţia UnlinkAllData, vor continua
să fie legate la sursa de date IBM Cognos de pe serverul Web. Sunt actualizate cu noi date de
server apelând RefreshAllData.
UnlinkAllData()

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Publish
Utilizaţi Publish pentru a publica documente IBM Cognos Office înIBM Cognos Connection.

Sintaxă
Argumentele oglindesc casetele de intrare din caseta de dialog care este folosită în interfaţa cu
utilizatorul.
Publish nu apare în lista de macrocomenzi (meniul Unelte, Macro, Macrocomenzi sau
ALT+F8) în niciuna din aplicaţiile Office pentru că primeşte un argument. Orice
macrocomandă cu parametri este prin definiţie privată, iar macrocomenzile private nu sunt
afişate implicit în opţiunile macro.
Publish (URL, cale document, cale server, nume, descriere, screenTip)

Parametri
Tabela 14. Parametri pentru Publicare macro
Argument

Descriere

Tip de
date

URL

Indică serverul pe care publicaţi.

Şir
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Tabela 14. Parametri pentru Publicare macro (continuare)
Tip de
date

Argument

Descriere

cale document

Indică locaţia documentului Office care trebuie publicat. Este calea Şir
locală către fişierul pe care doriţi să îl publicaţi. Calea folderului este
o cale de căutare din IBM Cognos Business Intelligence. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi IBM Cognos BI Ghidul
utilizatorului. Dacă calea către folder nu este corectă când publicaţi
cu ajutorul IBM Cognos Office Automation, vi se va solicita să vă
conectaţi din nou. Aceasta pentru că IBM Cognos nu face distincţie
între folderele neexistente şi folderele pentru care utilizatorul nu are
permisiuni. Caracteristica de securitate vă ajută să preveniţi
descoperirea căii folderului prin încercări şi erori.

cale server

Indică calea din depozitul de conţinut unde este salvat documentul.

Şir

nume

Indică numele documentului aşa cum apare în IBM Cognos BI.

Şir

descriere

Descrie cum ar trebui să apară documentul Office în IBM Cognos
BI.

Şir

sfatEcran

Completează textul sfatului de ecran pe care utilizatorii îl văd când
indică documente Office din lista de articole publicate în IBM
Cognos BI.

Şir

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
Logoff deconectează toate serverele web IBM Cognos la care sunt conectaţi curent utilizatori.

Sintaxă
Logoff ()

Exemplu
Sintaxa următoare este un exemplu:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
TraceLog returnează toate activităţile şi erorile de automatizare IBM Cognos Office.

Sintaxă
Şir TraceLog()

Valoare de returnare
Tip de date: Şir
Valoarea articolului de jurnalizare ca şir
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Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
SuppressMessages suprimă alertele şi mesajele standard afişate în timpul operaţiilor normale
ale IBM Cognos Office.

Sintaxă
SuppressMessages()

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
ClearCache, care poate să fie utilizată doar cu IBM Cognos Analysis pentru registrele de lucru
Microsoft Excel, reduce dimensiunea unui registru de lucru prin curăţarea metadatelor şi
datelor din formule.

Sintaxă
ClearCache()

Exemplu
Iată un exemplu de sintaxă:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Utilizaţi UpdateServerUrl pentru a actualiza informaţiile serverului IBM Cognos pentru
rapoarte şi formule existente dintr-un registru de lucru Excel, prezentare PowerPoint sau
document Word activat de IBM Cognos.

Sintaxă
Metoda UpdateServerUrl acceptă două argumente: vechiul URL de server şi noul URL de
server. Aceste argumente oglindesc casete de intrare din caseta de dialog Actualizare sistem.
Pentru a obţine acces la acest element de control din bara de unelte IBM Cognos faceţi clic pe
butonul Opţiuni, apoi faceţi clic pe butonul Actualizare utilitar sistem.
Metoda UpdateServerUrl înlocuieşte informaţiile serverului pentru rapoarte existente. La
rularea acestei comenzi, numele pachetului rămâne acelaşi. Puteţi utiliza această metodă
pentru a modifica doar un server, cum ar fi un server de test la alt server, cum ar fi un server
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de producţie. Argumentele URL pt fi URL-uri complete sau parţiale. Dacă vreun argument
este gol, această comandă nu face nimic, totuşi, rularea acestei comenzi cu argumente goale
are potenţialul de a corupe raportul. Informaţiile serverului sunt stocate atât în proprietatea de
server cât şi în proprietatea de raport serializată. Rularea unei comenzi goale ar putea
determina desincronizarea acestor două instanţe.
Deoarece metoda UpdateServerUrl caută şi înlocuieşte şiruri, este posibil să utilizaţi doar o
parte a URL-ului, cu condiţia să fie un şir unic.
Notă: Căutarea UpdateServerUrl examinează toate datele din registrul de lucru şi
actualizează datele care se potrivesc cu şirul de căutare, nu doar proprietăţile de raport care
conţin şirul URL. Prin urmare, când utilizaţi doar o parte sau tot şirul URL original cu metoda
UpdateServerUrl, veţi modifica toate datele care se potrivesc cu şirul de căutare
UpdateServerUrl "şir URL server vechi" "şir URL server nou"

Parametri
Tabela 15. Parametri pentru metoda UpdateServerUrl method
Argument

Descriere

Tip de
date

şir URL server vechi Indică URL-ul sursei sau sistemului curent.

Şir

şir URL server nou

Şir

Indică URL-ul sistemului ţintă.

Exemplu
Următorul este un exemplu al acestei sintaxe utilizând URL-ul complet:
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"

Comanda eşantion poate fi randată de asemenea mai simplu utilizând doar partea URL-ului
care se modifică:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Exemplu - Cod pentru procesarea în VBA
Următorul exemplu arată cum să apelaţi metoda Logon în VBA:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If
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Exemplu - Cod pentru procesarea în afara VBA
Este posibil să doriţi să utilizaţi IBM Cognos Office Automation în afara VBA. Nu puteţi
apela în mod direct API-urile.
Trebuie să creaţi macrocomenzi wrapper în documentul Microsoft Office pentru fiecare API.
Puteţi apela apoi aceste macrocomenzi pentru codul dvs. Modulul
CognosOfficeAutomationExample.bas este un exemplu de macrocomandă wrapper pe care o
puteţi apela din afara VBA.
Următorul Visual Basic Script deschide Microsoft Office Excel, se conectează laIBM Cognos
Office, reîmprospătează conţinutul şi se deconectează.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

Fişiere macro pentru automatizare Cognos Office
Fişierele macro pentru Cognos Office sunt scrise în Microsoft Visual Basic for Applications
(VBA).
Acestea sunt instalate cu IBM Cognos Office în folderul Automation. Locaţia implicită este
director_instalare_client\Automation.
Aplicaţiile Microsoft Excel şi Word împart acelaşi fişier
CognosOfficeAutomationExample.bas. Aplicaţia Microsoft PowerPoint are propriul său fişier
denumit CognosOfficeAutomationPPExample.bas. Nu importaţi ambele fişiere, care sunt
specifice aplicaţiei, în aceeaşi aplicaţie. Acest lucru va cauza probleme pentru rutina
Deschidere.
Sunt instalate următoarele fişiere macro.
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Tabela 16. Macrocomenzi eşantion
Fişier

Descriere

CognosOfficeAutomationExample.bas

Pentru că este un fişier BASIC creat cu VBA,
acest fişier are extensia .bas. Conţine proprietatea
CognosOfficeAutomationObject caer activează
automatizarea IBM Cognos Office în registrul de
lucru Microsoft Excel sau documentul Word
curent. Conţine de asemenea funcţii wrapper care
apelează API-ul expus de IBM Cognos Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Acest fişier este identic cu fişierul
CognosOfficeAutomationExample.bas, cu
excepţia faptului că este adaptat pentru aplicaţia
Microsoft PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Acest fişier arată cum să folosiţi funcţia API
SuppressMessages.

Fişiere de script
Instalarea include fişiere script eşantion pe care le puteţi utiliza pentru a automatiza funcţii.
Eşantioanele includ fişiere script pentru planificarea reîmprospătării registrelor de lucru,
documentelor sau prezentărilor. De asemenea, există un fişier script pentru actualizarea
URL-ului serverului.
Trebuie să modificaţi fişierele script pentru a îndeplini nevoile specifice sau pentru a le utiliza
ca o referinţă pentru a vă crea propriile programe. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
comentariile din fişier.
Aceste fişiere Visual Basic Script (VBS) sunt furnizate ca exemple de programe şi sunt
localizate în director_instalare_client\Automation:
v Automate_COI.vbs
v Automate_COI_Excel.vbs
v Automate_COI_Word.vbs
v Automate_COI_PowerPoint.vbs
v AutomateServerURLSample.vbs

Rularea funcţiilor IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Puteţi crea un buton de comandă pentru a replica funcţionalitatea butonului de acţiune din
IBM Cognos TM1 Perspectives.
Butonul de comandă poate rula un proces Cognos TM1 TurboIntegrator sau alte procese
personalizate.
Fişerul COAutomationExample.xls conţine informaţii şi un exemplu pentru o subrutină
Microsoft Visual Basics for Applications denumită ExecuteFunction. Exemplul
ExecuteFuntion demonstrează cum să utilizaţi API-ul de automatizare IBM Cognos Analysis
for Microsoft Office pentru a executa scripturi TurboIntegrator. Fişierul de exemple este
instalat la installation_location\Automation. Pentru informaţii despre funcţiile
TurboIntegrator, vedeţi Ghidul de referinţe Cognos TM1.
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Înainte de a începe
Trebuie să utilizaţi Microsoft Excel 2007 sau o versiune ulterioară pentru a avea opţiunea de a
crea elementele de control ale butonului de comandă ActiveX.

Procedură
1. În Microsoft Excel, personalizaţi panglica pentru a afişa fila Dezvoltator.
2. Adăugaţi un element de control buton de comandă ActiveX la foaia de lucru. Pentru
informaţii suplimentare despre crearea unui buton de comandă, vedeţi site-ul web
Microsoft.
3. Faceţi clic dreapta pe butonul de comandă şi faceţi clic pe Vizualizare cod.
4. Adăugaţi codul cerut la butonul de comandă.

Rezultate
Pentru a utiliza butonul de comandă, trebuie să fiţi logat în sistemul Cognos TM1 specificat în
ExecuteFunction. Puteţi utiliza o funcţie de automatizare pentru a vă loga în sistemul Cognos
TM1.

Exemplu
Exemplul următor utilizează funcţia SubsetCreate pentru a crea subsetul Europa de Nord gol
al regiunii Dimensiune. Puteţi utiliza SubsetElementInsert pentru a adăuga elemente la subset.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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Capitolul 11. Depanarea
Utilizaţi aceste informaţii referinţă ca resursă pentru rezolvarea problemelor pe care le puteţi
întâlni în timpul sau după instalarea componentelor IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel.

Depanarea unei probleme
Depanare este o abordare sistematică pentru rezolvarea unei probleme. Scopul depanării este
determinarea motivului pentru care ceva nu funcţionează după cum este aşteptat pentru
rezolvarea problemei.
Primul pas în procesul de depanare este descrierea completă a problemei. Descrierile
problemei vă ajută pe dumneavoastră şi pe reprezentantul de suport tehnic IBM să afle locul
cauzei problemei. Acest pas include întrebări de bază:
v Care sunt simptomele problemei?
v Unde survine problema?
v Când survine problema?
v În ce condiţii survine problema?
v Poate fi reprodusă problema?
Răspunsurile la aceste întrebări conduc de obicei la o descriere adecvată a problemei, ceea ce
poate conduce apoi la o rezoluţie a problemei.

Care sunt simptomele problemei?
Când începeţi să descrieţi o problemă, cea mai evidentă întrebare este “Care este problema?”
Această întrebare ar putea părea directă; totuşi, o puteţi împărţi în mai multe întrebări
specifice care creează o perspectivă mai descriptivă a problemei. Aceste întrebări pot include:
v Cine, sau ce, raportează problema?
v Care sunt codurile şi mesajele de eroare?
v Cum eşuează sistemul? De exemplu, dacă problema este o buclă, închidere, defectare,
degradare de performanţă sau rezultat incorect?

Unde survine problema?
Determinarea locului de unde survine problema nu este întotdeauna uşoară, dar este unul
dintre cei mai importanţi paşi în rezolvarea unei probleme. Pot exista multe straturi de
tehnologie între componentele de reportare şi eşuare. Reţelele, discurile şi driverele sunt doar
câteva din componentele de luat în considerare când investigaţi problemele.
Următoarele întrebări vă ajută să izolaţi stratul problemei:
v Problema este specifică unei platforme sau sistem de operare, sau este comună platformelor
sau sistemelor de operare multiple?
v Mediul şi configuraţie curente sunt suportate?
Dacă un strat raportează problema, problema nu survine neapărat din acel strat. Parte din
identificarea locului de unde survine o problemă este înţelegerea mediului în care există.
Luaţi-vă timp pentru descrierea completă a mediului problemei, inclusiv sistemul de operare
şi versiunea, toate software-urile şi versiunile corespunzătoare şi hardware-ul. Confirmaţi
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dacă rulaţi în cadrul unui mediu care este suportat; multe probleme au legătură cu niveluri
incompatibile de software care nu sunt menite să ruleze împreună sau nu au fost testate
împreună.

Când survine problema?
Dezvoltaţi diagrama de timp detaliată de evenimente care conduc la o eşuare, în special pentru
cazurile care sunt apariţii singulare. Puteţi cel mai uşor să dezvoltaţi o diagramă de timp prin
lucrul înapoi: Porniţi din momentul raportării unei erori (cât mai precis posibil, chiar la
milisecunde) şi mergeţi înapoi prin istoricurile şi informaţiile disponibile. În mod obişnuit, va
trebui să vă uitaţi până la cel mai dubios eveniment pe care îl găsiţi într-un istoric de
diagnostic.
Pentru dezvoltarea unei diagrame de timp detaliată de evenimente, răspundeţi la aceste
întrebări:
v Această problemă se întâmplă doar într-un anumit moment al zilei sau nopţii?
v Cât de des apare problema?
v Ce secvenţă de evenimente conduce la momentul când este raportată problema?
v Această problemă apare după o modificare a mediului, cum ar fi o actualizare sau o
instalare de software sau hardware?

În ce condiţii survine problema?
A ştii ce aplicaţii şi sisteme rulează în momentul când survine o problemă este o parte
importantă a depanării. Aceste întrebări despre mediul dumneavoastră vă pot ajuta să
identificaţi cauza problemei:
v Problema apare întotdeauna când este realizată acelaşi task?
v Trebuie să survină o anumită secvenţă de evenimente pentru ca să apară problema?
v Alte aplicaţii eşuează în acelaşi timp?
Răspunsurile la aceste tipuri de întrebări vă pot ajuta să explicaţi mediul în care apare
problema şi să corelaţi orice dependenţe. Ţineţi minte că doar pentru că pot surveni probleme
multiple în acelaşi timp, problemele nu sunt neapărat înrudite.

Poate fi reprodusă problema?
Problemele pe care le puteţi reproduce pot fi mai des rezolvate. Totuşi, problemele pe care le
puteţi reproduce au un dezavantaj. Dacă problema are un impact de afacere semnificativ, nu
vreţi să o repetaţi. Dacă este posibil, recreaţi problema într-un mediu test sau de dezvoltare,
ceea ce vă oferă în mod normal mai multă flexibilitate şi control în timpul investigaţiei
dumneavoastră. Răspundeţi la următoarele întrebări:
v Poate fi recreată problema într-un sistem de testare?
v Utilizatori sau aplicaţii multiple întâlnesc acelaşi tip de problemă?
v Poate fi recreată problema prin rularea unei singure comenzi, unui set de comenzi sau o
anumită aplicaţie?
“Căutarea în bazele de cunoştinţe” la pagina 119
Puteţi adesea să găsiţi soluţii la probleme prin căutarea prin bazele de cunoştinţe IBM.
Puteţi să optimizaţi rezultatele dumneavoastră prin utilizarea resurselor, uneltelor de
suport şi metodelor de căutare disponibile.
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Căutarea în bazele de cunoştinţe
Puteţi adesea să găsiţi soluţii la probleme prin căutarea prin bazele de cunoştinţe IBM. Puteţi
să optimizaţi rezultatele dumneavoastră prin utilizarea resurselor, uneltelor de suport şi
metodelor de căutare disponibile.

Despre acest task
Puteţi să găsiţi informaţii utile prin căutarea în centrul de informare pentru IBM Cognos, dar
câteodată trebuie să căutaţi mai departe de centrul de informare pentru rezolvarea
problemelor.

Procedură
Pentru căutarea în bazele de cunoştinţe informaţiile de care aveţi nevoie, utilizaţi una dintre
următoarele abordări:
v Găsiţi conţinutul de care aveţi nevoie utilizând IBM Support Portal (IBM Cognos Business
Intelligence Support Portal) (se deschide în fereastră nouă).
Portalul suport IBM este o vizualizare unificată şi centralizată a tuturor uneltelor de suport
şi informaţiilor tehnice pentru toate sistemele, software-urile şi serviciile IBM. Portalul
suport IBM vă permite să accesaţi portofoliul de suport electronic IBM dintr-un singur loc.
Puteţi să redimensionaţi paginile pentru centrarea pe informaţiile şi resursele de care aveţi
nevoie pentru prevenirea problemei şi rezoluţia mai rapidă a problemei. Familiarizaţi-vă cu
IBM Support Portal vizualizând videoclipurile demo (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/
entry/the_ibm_support_portal_videos) (se deschide într-o fereastră nouă) despre această
unealtă. Aceste video-uri vă introduc la Portalul suport IBM, explorează depanarea şi alte
resurse şi demonstrează cum să redimensionaţi pagina prin mutarea, adăugarea şi ştergerea
portlet-urilor.
v Căutaţi conţinutul despre IBM Cognos prin utilizarea uneia dintre următoarele resurse
tehnice suplimentare:
– IBM Cognos BI APARs (rapoarte de probleme) (se deschide într-o fereastră nouă)
– Site web IBM Cognos BI Support (se deschide într-o fereastră nouă).
– Comunităţi şi forumuri IBM Cognos (se deschide într-o fereastră nouă).
v Căutaţi conţinutul prin utilizarea căutării frontispiciu IBM. Puteţi utiliza căutarea
frontispiciu IBM tastând şirul dumneavoastră de căutare în câmpul Căutare pe orice pagină
ibm.com.
v Căutaţi conţinutul prin utilizarea unui motor de căutare extern, cum ar fi Google, Yahoo
sau Bing. Dacă utilizaţi un motor de căutare extern, este mai probabil ca rezultatele
dumneavoastră să includă informaţii care depăşesc domeniul ibm.com. Totuşi, câteodată
puteţi să găsiţi informaţii utile despre rezolvarea problemei despre produsele IBM în
grupuri de ştiri, forumuri şi bloguri care nu sunt pe ibm.com.
Indiciu: Includeţi “IBM” şi numele produsului în căutarea dumneavoastră dacă căutaţi
informaţii despre un produs IBM.

Obţinerea corecţiilor
O corecţie a produsului poate fi disponibilă pentru rezolvarea problemei dumneavoastră.

Procedură
Pentru găsirea şi instalarea corecţiilor:
1. Determină ce corecţie aveţi nevoie (Fix Central) (se deschide într-o fereastră nouă)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
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2. Descărcaţi corecţia. Deschideţi documentul descărcat şi urmaţi legătura din secţiunea
“Descărcare pachet”.
3. Aplicaţi rezolvarea urmând instrucţiunile din secţiunea “Instrucţiuni de instalare” a
documentului de descărare.
4. Abonaţi-vă pentru primirea notificărilor email săptămânal despre corecţii şi alte informaţii
de Suport IBM.

Contactarea Suportului IBM
Suport IBM furnizează acces la o varietate de resurse IBM pentru ajutor cu întrebări despre
software.

Înainte de a începe
După ce încercaţi să găsiţi răspunsul sau soluţia prin utilizarea altor opţiuni de ajutor propriu
cum ar fi notele tehnice, puteţi să contactaţi Suportul IBM. Înaintea contactării Suportului
IBM compania dumneavoastră trebuie să aibă un contract de întreţinere IBM activ şi trebuie
să fiţi autorizat să emiteţi probleme la IBM. Ar trebui să aveţi şi următoarele informaţii la
îndemână:
v Codul dvs. de identificare client
v Numărul dvs. de cerere de asistenţă, dacă este vorba despre o cerere în curs
v Numărul de telefon la care puteţi fi contactat
v Versiunea de program pe care o utilizaţi
v Versiunea sistemului de operare pe care îl utilizaţi
v O descriere a acţiunilor întreprinse de dvs. la apariţia problemei
v Formulările exacte ale mesajelor de eroare care apar
v Toate măsurile pe care le-aţi luat în încercarea de a rezolva problema
Pentru informaţii despre tipurile de suport disponibile, vedeţi subiectul Portofoliu de suport
din Manual de suport software (se deschide într-o fereastră nouă).

Procedură
Realizaţi următorii paşi pentru contactarea Suportului IBM fără nicio problemă:
1. Definiţi problema, strângeţi informaţiile de fundal şi determinaţi gravitatea problemei.
Pentru informaţii suplimentare, vedeţi subiectul Obţinere suport IBM (se deschide într-o
fereastră nouă) din Manual de suport software.
2. Strângeţi informaţiile de diagnoză.
3. Lansaţi problema la Suportul IBM într-unul dintre următoarele moduri:
v Prin utilizarea IBM Support Assistant (ISA): Utilizaţi această caracteristică pentru
deschiderea, actualizarea şi vizualizarea unui Electronic Service Request cu IBM. Orice
date care au fost adunate pot fi ataşate la cererea serviciu. Aceasta expediază analiza şi
reduce timpul de rezoluţie.
v Online prin intermediul IBM Support Portal (se deschide într-o fereastră nouă): Puteţi
deschide, actualiza şi vizualiza toate Cererile dumneavoastră de service din portletul
Cerere de service de pe pagina Cerere de service.
v Prin telefon: pentru numărul de telefon la care să sunaţi, vedeţi pagina web Director de
contacte la nivel mondial (se deschide într-o fereastră nouă).
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Rezultate
Dacă problema pe care o lansaţi este o defectare de software sau documentaţie lipsă sau
inexactă, Suportul IBM creează un Authorized Program Analysis Report (APAR). APAR
descrie problema în detaliu. Oricând este posibil, Suportul IBM furnizează o soluţie
alternativă pe care o puteţi implementa până când este rezolvat APAR şi este livrată o
corecţie. IBM publică APAR-uri rezolvate pe situl Web Suport IBM zilnic, astfel încât
utilizatorii care experimentează aceeaşi problemă să poată beneficia de aceeaşi rezolvare.

Schimbarea informaţiilor cu IBM
Pentru diagnosticarea sau identificarea unei probleme, aţi putea avea nevoie să furnizaţi
Suportului IBM date şi informaţii din sistemul dumneavoastră.
În alte cazuri, Suportul IBM ar putea să vă furnizeze unelte sau utilităţi de utilizat pentru
determinarea problemei.

Trimiterea informaţiilor la suportul IBM
Pentru reducerea timpului pentru rezolvarea problemei dumneavoastră, puteţi să trimiteţi
informaţii de urmărire şi diagnoză la Suportul IBM.

Procedură
Pentru trimiterea informaţiilor de diagnoză la Suportul IBM:
1. Deschideţi o înregistrare gestiune problemă (PMR). Puteţi utiliza IBM Support Assistant
(se deschide într-o fereastră nouă) sau IBM Service Request (se deschide într-o fereastră
nouă).
2. Colectaţi datele de diagnostic de care aveţi nevoie. Datele de diagnostic vă ajută să
reduceţi timpul de rezolvarea a PMR-ului dumneavoastră. Puteţi să colectaţi datele de
diagnostic manual sau automat.
3. Comprimaţi fişierele prin utilizarea programului TRSMAIN sau AMATERSE. Descărcaţi
utilitarul gratuit de la IBM la sistemul IBM Cognos BI şi apoi instalaţi utilitarul utilizând
comanda TSO RECEIVE.
4. Transferaţi fişierele la IBM. Puteţi să utilizaţi una dintre următoarele metode pentru
transferarea fişierelor la IBM:
v Unealta Service Request (se deschide într-o fereastră nouă)
v Metode standard de încărcare date: FTP, HTTP
v Metode securizate de încărcare date: FTPS, SFTP, HTTPS
v E-mail
Dacă utilizaţi un produs IBM Cognos şi utilizaţi ServiceLink / IBMLink pentru a lansa
PMR-uri, puteţi trimite date de diagnostic la Suport IBM într-un e-mail sau utilizând FTP.
Toate aceste metode de schimb date sunt explicate pe site-ul IBM Support (se deschide
într-o fereastră nouă).

Recepţionarea informaţiilor de la Suportul IBM
Ocazional un reprezentant de suport tehnic IBM ar putea să vă ceară să descărcaţi unelte de
diagnostic sau alte fişiere. Puteţi să utilizaţi FTP pentru descărcarea acestor fişiere.
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Înainte de a începe
Asiguraţi-vă că reprezentantul dumneavoastră de suport tehnic IBM v-a furnizat serverul
preferat de utilizat pentru descărcarea fişierelor şi a directorului exact şi numelor fişierelor de
accesat.

Procedură
Pentru descărcarea fişierelor de pe Suportul IBM:
1. Utilizaţi FTP pentru conectarea la situl pe care l-a furnizat reprezentantul dumneavoastră
de suport tehnic IBM şi autentificaţi-vă ca un anonim. Utilizaţi adresa dumneavoastră de
e-mail ca parolă.
2. Modificaţi la directorul corespunzător:
a. Modificaţi la directorul /fromibm.
cd fromibm

b. Modificaţi la directorul pe care l-a furnizat reprezentantul dumneavoastră de suport
tehnic IBM.
cd nameofdirectory

3. Activaţi modul binar pentru sesiunea dumneavoastră.
binary

4. Utilizaţi comanda get pentru descărcarea fişierelor pe care le-a specificat reprezentantul
dumneavoastră de suport tehnic IBM.
get filename.extension

5. Terminaţi sesiunea dumneavoastră FTP.
quit

Abonarea la actualizările Suportului IBM
Pentru a rămâne informat cu privire la informaţii importante despre produsele IBM pe care le
utilizaţi, puteţi să vă abonaţi la actualizări.

Despre acest task
Prin subscrierea la primirea actualizărilor, puteţi să primiţi informaţii tehnice şi actualizări
importante pentru unelte şi resurse Suport specifice. Puteţi să vă abonaţi la actualizări prin
utilizarea uneia dintre aceste două abordări:
Feed-uri RSS şi abonamente media sociale
Următoarele feed-uri RSS şi abonamente media sociale sunt disponibile pentru IBM
Cognos BI:
v Feed RSS pentru un forum developerWorks (se deschide într-o fereastră nouă).
v Abonament la blog notebook Cognos Support (se deschide într-o fereastră nouă)
v Feed RSS pentru site-ul Support pentru IBM Cognos Business Intelligence (se
deschide într-o fereastră nouă)
Pentru informaţii generale despre RSS, inclusiv paşi pentru iniţiere şi o listă de
pagini web IBM activate de RSS, vizitaţi site-ul IBM Software Support RSS feeds
(se deschide într-o fereastră nouă).
Notificările mele
Cu Notificările mele, puteţi să vă abonaţi la actualizările Suport pentru orice produs
IBM. Puteţi să specificaţi faptul că vreţi să recepţionaţi anunţuri zilnice sau
săptămânale. Puteţi să specificaţi tipul de informaţii pe care vreţi să îl primiţi, cum ar
fi publicaţii, indicaţii şi sugestii, flash-uri produs (cunoscute ca şi alerte), descărcări
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şi drivere. Notificările mele vă permite să personalizaţi şi clasificaţi produsele despre
care vreţi să rămâneţi informat şi metodele de livrare care vă convine cel mai mult.

Procedură
Pentru abonarea la actualizările Suport:
1. Abonare la feed-urile RSS Produs.
2. Pentru a vă abona la Notificările mele, deplasaţi-vă la IBM Support Portal (se deschide
într-o fereastră nouă) şi faceţi clic pe Notificările mele în portletul Notificări.
3. Dacă v-aţi înregistrat deja pe Suportul meu, logaţi-vă şi ocoliţi pasul următor. Dacă nu
v-aţi înregistrat, faceţi clic pe Înregistrare acum. Finalizaţi formularul de înregistrare
prin utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail ca ID-ul dumneavoastră IBM şi faceţi
clic pe Lansare.
4. Faceţi clic pe Editare profil.
5. Faceţi clic pe Adăugare produse şi alegeţi o categorie de produs; de exemplu,
Software.
6. În a doua listă, selectaţi un segment de produs; de exemplu, Data & Information
Management.
7. În a treia listă, selectaţi un subsegment de produs, de exemplu, Databases.
8. Selectaţi produsele pentru care vreţi să primiţi actualizări.
9. Faceţi clic pe Adăugare produse.
10. După selectarea tuturor produselor care vă interesează, faceţi clic pe Abonare la email
de pe tab-ul Editare profil.
11. Selectaţi Vă rog trimiteţi aceste documente prin email săptămânal.
12. Actualizaţi adresa dumneavoastră de email după cum este necesar.
13. În Listă de documente, selectaţi categoria de produs; de exemplu, Software.
14. Selectaţi tipurile de documente pentru care vreţi să primiţi informaţii.
15. Faceţi clic pe Actualizare.

Rezultate
Până când nu modificaţi feed-urile dumneavoastră RSS şi preferinţele Notificările mele,
primiţi notificări ale actualizărilor pe care le-aţi cerut. Puteţi să modificaţi preferinţele
dumneavoastră când este necesar (de exemplu, dacă nu mai utilizaţi unul dintre produse şi
începeţi să utilizaţi alt produs).

Erori comune
Această secţiune listează cele mai comune erori pe care le puteţi întâlni la utilizarea IBM
Cognos for Microsoft Office.
Pentru o listă completă, inclusiv mesaje de erori numerotate şi avertismente pentru produsele
IBM Cognos Business Intelligence, consultaţi Ghid de administrare şi securitate IBM Cognos
Business Intelligence.

Probleme de configurare
Aceste probleme sunt legate de configurare şi setare.

Convertirea în formule nu afişează valoarea
Puteţi să creaţi un tabel încrucişat fără a apărea vreo eroare, dar când convertiţi acea foaie de
explorare în formule, celulele nu mai afişează valorile în mod corespunzător. Într-una din
celulele care nu are nicio valoare, faceţi clic pe celulă şi este afişată formula COGVAL, de
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exemplu =COGVAL($C$1, $C$2, $B10,C$8,$B$8). Încercând să realizaţi aceasta pe o altă
staţie de lucru, veţi observa că valorile sunt afişate corect. Dacă un utilizator cu drepturi
administrative pe staţia de lucru încearcă să convertească în formule, valorile sunt afişate
corect în celulele de pe foaia de lucru.
Utilizatorul nu a folosit Microsoft Excel înainte de a fi instalat IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel şi nu a fost înregistrat corespunzător. Există două metode de rezolvare a
problemei. Puteţi da utilizatorului afectat drepturi de administrator locale pe staţia de lucru
sau puteţi rula fişierul Registru Cognos UDF.vbs, care va adăuga intrările în registru
corespunzătoare pentru noul utilizator.
Pentru ca procesul fişierului Registru Cognos UDF.vbs să lucreze (în timpul instalării
software-ului sau când este executat separat pentru a adăuga un nou utilizator), intrările în
registrul Microsoft Excel trebuie să fi fost create de Microsoft Excel. Trebuie să vă asiguraţi
că utilizatorul rulează întâi Microsoft Excel, înainte de a încerca să adauge intrări în registru
pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Puteţi examina fişierul ntuser.dat pe care în
scrie script-ul, pentru a verifica dacă utilizatorul a fost adăugat corect.

Actualizarea denumirilor pentru server şi pachet pentru a face
serverul disponibil
După modificarea pseudonimului pentru gateway sau trecerea de la un mediu de testare la
unul de producţie, veţi primi următorul mesaj de eroare care vă informează că serverul nu este
disponibil şi că gateway-ul Cognos nu se poate conecta la serverul Business Intelligence.
SERVER_INDISPONIBIL: Gateway-ul Cognos nu se poate conecta la serverul BI. Este
posibil ca serverul să fie indisponibil sau ca gateway-ul să nu fie configurat corect.
Acest lucru este probabil cauzat de o modificare în URI-ul gateway.
Actualizaţi denumirea serverului şi a pachetului într-un registru de lucru, pentru a trece de la
un mediu de testare la unul de producţie sau pentru a accesa informaţiile dintr-un set diferit de
date financiare, de exemplu depunere.

Procedură
1. Opţional, puteţi actualiza informaţiile în referinţe celulă.
v Din foaia de lucru pe care doriţi s-o actualizaţi, deschideţi noul server şi pachetul.
v Din folderul Information, trageţi serverul actualizat şi metadatele pachetului în server
sau celula pachet.
2. Opţional puteţi actualiza informaţiile din textul înglobat.
v Utilizaţi funcţia de căutare şi înlocuire Microsoft Excel pentru a actualiza referinţele
din formulele text sau celulă.

Interfaţa IBM Cognos Office eşuează iniţializarea în Microsoft
Office
Este posibil ca IBM Cognos Office să nu se iniţializeze dacă nu aveţi instalat Microsoft .NET
Framework sau dacă versiunea instalată nu este corectă. Versiunea Microsoft .NET
Framework necesară este 4.0 sau ulterioară. Un alt motiv posibil pentru această eroare este că
programul de completare COM al IBM Cognos Office fie nu a fost instalat, fie nu este
înregistrat.
Pentru a instala programul de completare COM al IBM Cognos Office, executaţi programul
.msi de pe discul de instalare.
Înainte să încercaţi să instalaţi Microsoft .NET Programmability Support, trebuie să aveţi
instalat Microsoft .NET Framework versiunea 4.0 sau ulterioară.
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IBM Cognos Office nu reuşeşte să se iniţializeze în Microsoft
Internet Explorer
Dacă utilizaţi Microsoft Internet Explorer pentru a răsfoi IBM Cognos Business Intelligence
şi deschide un registru de lucru, document sau prezentare publicată de IBM Cognos Office,
documentul se lansează în Microsoft Office, dar fără funcţionalitate completă.
Dacă utilizaţi Windows 7, vedeţi site-ul web Microsoft pentru informaţii pentru a configura
Internet Explorer să deschidă fişiere Microsoft Office în Microsoft Office în loc de Internet
Explore. Dacă utilizaţi Windows XP, utilizaţi procedura următoare pentru a modifica modul în
care se deschid fişierele.

Procedură
1. În Windows XP, deschideţi Computerul meu.
2. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni foldere.
3. În fila Tipuri de fişiere, la Tipuri de fişiere înregistrate, faceţi clic pe Foaie de lucru
Microsoft Excel, apoi faceţi clic pe Avansat.
Va apărea caseta de dialog Editare tip de fişier.
4. Debifaţi caseta de validare Navigare în aceeaşi fereastră şi faceţi clic pe OK.
5. Parcurgeţi aceiaşi paşi pentru prezentările Microsoft Office PowerPoint şi documentele
Microsoft Office Word.

Microsoft Office nu d eschide un document Microsoft Office
publicat de la IBM Cognos Office
Dacă observaţi că Microsoft Office încearcă să deschidă de două ori un document publicat
când faceţi dublu clic pe registrul de lucru, documentul sau prezentarea din Microsoft
Windows Explorer, asocierea fişierului fie este coruptă, fie nu este instalată corespunzător.
Există două posibilităţi de rezolvare a problemei. Puteţi porni mai întâi aplicaţia Microsoft
Office şi apoi să deschideţi documentul cu ajutorul comenzii Deschidere din meniul Fişier
sau puteţi reînregistra tipul de fişier.
Reînregistrare tipuri de fişiere cu un program Microsoft Office:
Când nu puteţi deschide un document Microsoft Office deşi este asociat cu tipul de fişier
corect, trebuie să reînregistraţi tipul de fişier cu programul Microsoft Office corespunzător,
cum ar fi Excel, Word sau PowerPoint.
Despre acest task
În aceşti paşi, program.exe este un placeholder pentru fişierul executabil pentru programul
Microsoft Office pe care vreţi să îl reînregistraţi. Dacă aţi instalat Microsoft Office într-o altă
locaţie, utilizaţi calea care este corectă pentru acea locaţie.
Notă: Dacă utilizaţi linia de comandă pe versiunea 7 a sistemului de operare Microsoft
Windows, trebuie să ridicaţi drepturile liniei de comandă pentru a realiza anumite taskuri,
cum ar fi reînregistrarea tipurilor de fişiere. Pentru a deschide un prompt de comandă elevat
sau un prompt de comandă în mod Administrator, faceţi clic dreapta pe scurtătura de prompt
de comandă şi selectaţi Rulare ca Administrator.
Procedură
1. În meniul Start, faceţi clic pe Executare.
2. Pentru a anula asocierea cu versiunea de program, în caseta Deschidere, tastaţi comanda
următoare şi apoi faceţi clic pe OK:
program.exe/regserver
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3. Pentru a specifica versiunea implicită, din meniul Start, faceţi clic pe Rulare.
4. În caseta Deschidere, tastaţi comanda următoare şi apoi faceţi clic pe OK:
program.exe/regserver

Nu pot fi deschise documente Microsoft publicate din IBM
Cognos Connection la rularea sistemului de operare Microsoft XP
Dacă browserul nu vă invită să deschideţi sau să salvaţi registrul de lucru, documentul sau
prezentarea, este posibil ca opţiunea de a afişa un prompt înainte de deschidere să fi fost
debifată. Resetaţi opţiunea.
Trebuie să activaţi Descărcare fişier şi Prompt automat pentru descărcarea de fişiere în
Internet Explorer.
Confirmare a deschiderii documentelor:
Procedura de a confirma deschiderea documentelor este după cum urmează.
Procedură
1. Porniţi Panou de control Windows.
2. Faceţi dublu clic pe Opţiuni foldere.
3. Din fila Tipuri de fişiere, din lista Tipuri de fişiere înregistrate, faceţi clic pe Foaie de
lucru Microsoft Excel şi apoi faceţi clic pe Avansat.
4. Asiguraţi-vă că este bifată caseta de validare Confirmaţi deschiderea după descărcare
şi faceţi clic pe OK.
5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru alte documente Microsoft Office acceptate de IBM Cognos
Office, de exemplu Şablon Microsoft Office Excel, Prezentare Microsoft PowerPoint,
Şablon Microsoft Office PowerPoint, Document Microsoft Word şi Şablon Microsoft
Office Word.
6. Faceţi clic pe Închidere.
Resetarea opţiunilor de securitate Internet:
Procedura de resetare a opţiunilor de securitate Internet este după cum urmează.
Procedură
1. Porniţi Internet Explorer.
2. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni Internet.
3. Din fila Securitate, faceţi clic pe zona de conţinut Web pentru care actualizaţi opţiunile,
apoi faceţi clic pe Nivel de personalizare.
4. Derulaţi în jos până la secţiunea Descărcări şi faceţi clic pe Activare pentru opţiunile
Descărcare fişier şi Prompt automat pentru descărcarea de fişiere.
5. Faceţi clic pe OK de două ori.

Mesajele de eroare, scurtătura .NET sau consola .NET nu sunt în
limba .NET Framework 4.0 care a fost instalat
Când instalaţi o versiune non engleză a .NET Framework într-un sistem de operare non
englez, veţi observa că mesajele de eroare, comanda rapidă .NET şi consola .NET sunt în
engleză.
Pentru a rezolva problema, trebuie să aplicaţi pachetul lingvistic .NET Framework pentru
limba dvs.
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Numerele subcheilor se referă la limbă. De exemplu, Engleză, Franceză, Germană Japoneză
sunt listate aici: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de şi 1041=ja. Consultaţi Microsoft
Support Site pentru a obţine numere subcheie pentru alte limbi.
Dacă nu aveţi subcheile pachetului lingvistic, trebuie să instalaţi pachetul lingvistic .NET,
disponibil pe site-ul Web de asistenţă al Microsoft.

Registrul de lucru se închide în mod neaşteptat
Dacă instalaţi programul de completare COM, iar numele registrului de lucru Microsoft Excel
conţine o paranteză dreaptă, Excel nu mai răspunde sau se închide pe neaşteptate după
deschidere.
Pentru a rezolva problema, redenumiţi registrul de lucru astfel încât să nu mai conţină
paranteze drepte.

Rapoarte indisponibile în joburile IBM Cognos Connection după
utilizarea comenzii Salvare ca în IBM Cognos Report Studio
După deschiderea unui raport în IBM Cognos Report Studio şi salvarea unei copii prin
comanda Salvare ca, este posibil să constataţi că, dacă raportul este inclus într-un job, nu este
disponibil în portalul IBM Cognos Connection.
Nu folosiţi comanda Salvare ca în IBM Cognos Report Studio pentru a salva modificări dacă
raportul este inclus într-un job. Folosiţi următoarea alternativă: faceţi o copie a raportului,
operaţi modificările în copie, apoi copiaţi raportul actualizat în portalul IBM Cognos
Connection. Folosiţi această metodă pentru a suprascrie raportul în job fără să întrerupeţi
linkurile raportului.

Conţinutul raportului pe bază de celule afişează #NAME?
Când construiţi un raport pe bază de celule în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
conţinutul celulelor afişează #NAME?
Când trageţi articole din arborele sursă direct într-o celulă a unei foi de lucru, creaţi o formulă
COGNAME sau COGVAL care face referinţă la articolul din baza de date. Această
funcţionalitate este disponibilă numai dacă este încărcat programul de completare de
automatizare CognosOfficeUDF.Connect.
Dacă apare #NAME? în conţinutul celulei, înseamnă că nu s-a încărcat programul de
completare, iar caseta de validare CognosOfficeUDF.Connect din caseta de dialog Program
de completare (Instrumente, Programe de completare) nu este bifată.
Pentru a rezolva această problemă şi pentru a vă asigura că add-in-ul este întotdeauna încărcat
corespunzător, trebuie să verificaţi dacă valoarea cheii de registru OPEN este setată la /A
"CognosOfficeUDF.Connect". Dacă utilizaţi versiunea 7 a sistemului de operare Microsoft
Windows, trebuie să utilizaţi Rulare în XP din promptul de comandă pentru a reînregistra
tipurile de fişiere.

Procedură
1. Din meniul Windows Pornire, faceţi clic pe Rulare.
2. În caseta Deschidere, tastaţi Regedit, apoi faceţi clic pe OK.
3. În Editor registru, mergeţi la următoarea ramură din registru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versiune\Excel\Options
4. În zona de subiecte, faceţi clic dreapta pe intrarea OPEN, şi apoi faceţi clic pe
Modificare.
5. În caseta Date valori, tastaţi
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/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Faceţi clic pe OK, apoi închideţi Editor registru.

Probleme de procesare
Următoarele probleme sunt legate de procesarea şi redarea rapoartelor.

Îmbunătăţirea performanţei pentru datele IBM Cognos TM1
Dacă experimentaţi performanţă inacceptabilă când lucraţi cu date Cognos TM1,
administratorul sistemului Cognos TM1 poate modifica setările sistemului sau cubului pentru
a îmbunătăţi performanţa.
Pentru a ajuta administratorul Cognos TM1 să evalueze problemele de performanţă, furnizaţi
administratorului detalii ale datelor pe care le utilizaţi şi o descriere a acţiunilor care rezultă în
performanţă inacceptabilă.
Următoarele sunt exemple de setări Cognos TM1 care afectează performanţa.
VVM (}CubeProperties)
Pentru fiecare cub, această proprietate determină cantitatea de RAM rezervată pe
server pentru stocarea vizualizării Stargate. Cu cât mai multă memorie disponibilă
pentru vizualizări Stargate, cu atât va exista mai multă performanţă. Trebuie să existe
suficientă memorie disponibilă pentru ca serverul Cognos TM1 să încarce toate
cuburile.
VMT (}CubeProperties)
Dacă timpul necesar pentru a calcula o vizualizare de cub depăşeşte pragul
specificat, TM1 încearcă să stocheze vizualizarea Stargate. Dacă nu există suficientă
memorie disponibilă pentru a stoca vizualizarea Stargate, TM1 epurează cea mai
veche vizualizare Stargate care nu este utilizată curent şi continuă să epureze
vizualizări în acest mod până când devine disponibil un spaţiu de memorie suficient.
Ghidul de operaţii IBM Cognos TM1 include informaţii suplimentare despre CubeProperties
şi alte opţiuni de ajustare.

Listele care au fost create cu IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel Versiunea 8.4 returnează o eroare
Selectarea opţiunilor Rulare cu toate datele sau Reîmprospătare toate datele pe un registru de
lucru creat în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versiunea 8.4 poate afişa o eroare.

Procedură
Utilizaţi caracteristica Excel Curăţare toate pentru a elimina datele şi formatările din celule,
înainte de a face clic pe Reîmprospătare toate datele din bara de unelte IBM Cognos.

RSV-SRV-0067 Raportul conţine erori de actualizare şi nu poate
rula
Adăugarea unui calcul la un registru creat în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Versiunea 8.4 afişează o eroare avertisment de actualizare.

Procedură
Utilizaţi caracteristica Excel Curăţare toate pentru a elimina datele şi formatările din celule,
înainte de a face clic pe Reîmprospătare toate datele din bara de unelte IBM Cognos.

DPR-ERR-2079 Respingere de către firewall-ul de securitate
Dacă rulaţi un raport după ce a expirat sesiunea dumneavoastră şi apoi încercaţi să navigaţi
mai departe de prima pagină a raportului, puteţi să întâlniţi o eroare.
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DPR-ERR-2079 Respingere securitate firewall. Cererea dvs. a fost respinsă de firewall, din
motive de securitate. Detaliile respingerii CAF sunt disponibile în jurnal. Contactaţi
administratorul.
Când apare eroarea DPR-ERR-2079 după o sesiune expirată, trebuie să vă logaţi din nou
pentru a rezolva problema.

Procedură
1. În lista de rapoarte, faceţi clic dreapta pe articolul nod, care apare înainte de alte articole.
2. Faceţi clic pe Conectare.
3. Introduceţi în prompt informaţiile dvs. de acreditare în vederea autentificării şi faceţi clic
pe OK.

Un articol nu poate fi extins
Microsoft Excel a atins numărul maxim de rânduri sau coloane pentru această foaie de lucru.
În Microsoft Excel, numărul de rânduri şi de coloane este limitat. Extinderea articolului curent
nu este posibilă, deoarece ar deplasa rândurile sau coloanele dincolo de limita acestei foi de
lucru. Microsoft Office Excel nu poate muta în afara foii de lucru celule care nu sunt goale.
Mutaţi articolele manual, astfel încât articolul rând sau coloană să se poată extinde fără a se
ajunge la limită, sau mutaţi în altă foaie de lucru tabelul încrucişat, lista sau analiza. De
asemenea, puteţi să mutaţi datele într-o locaţie nouă şi să încercaţi din nou.

Resultatele au depăşit limita de rânduri sau coloane Excel
Microsoft Excel a atins numărul maxim de rânduri su coloane pentru această foaie de lucru. În
Microsoft Excel, numărul de rânduri şi de coloane este limitat. Articolele sunt trunchiate.
Filtraţi articolele astfel încât articolele rând sau coloană să poată fi afişate fără a atinge limita.
Consideraţi crearea de foi de explorare de tip listă sau tabel încrucişat suplimentare pentru a
distribui date pe mai multe foi de lucru. Consideraţi utilizarea unei versiuni noi de Microsoft
Excel care are limite mai mari pentru rânduri şi coloane.

Eroare: Excepţie de la HRESULT:<location>
În IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dacă importaţi un articol de date în care calea
către atrticolul de date depăşeşte 256 de caractere rezultă într-o eroare: Excepţie de la
HRESULT.
Trebuie să creaţi nume de pachete şi identificatori de date unici care să păstreze limita de 256
de caractere în interiorul Microsoft Excel.

Eroare la reîmprospătarea explorării salvate într-o versiune
anterioară de Microsoft Excel
Este posibil ca acest registru de lucru să fi fost creat cu o versiune mai veche de Microsoft
Excel, care are setat un număr maxim de rânduri sau coloane. De exemplu, o versiune
anterioară a Microsoft Excel, cum ar fi Office XP sau Office 2003, coloanele care trec peste
limita maximă de 256 sunt trunchiate.
Chiar dacă dvs. nu mai folosiţi respectiva versiune, aplicaţia funcţionează în limitele versiunii
mai vechi de Excel. Este posibil să întâlniţi această situaţie când expandaţi articole sau când
reîmprospătaţi articole a căror dimensiune a crescut de la crearea registrului de lucru.
Pentru a corecta problema, trebuie să salvaţi registrul de lucru cu extensia .xlsx. Deschiderea
registrului de lucru care conţine explorarea în Office 2007 sau 2010 nu îl converteşte la
format Office 2007 sau 2010 format. Salvarea registrului de lucru cu extensia .xlsx
converteşte registrul de lucru în format Office 2007 sau 2010, care suportă coloane ce
depăşesc limita de coloană de 256, setată în versiunile Excel anterioare.
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Probleme de securitate
Următoarele probleme sunt legate de configurarea securităţii.

IBM Cognos Office nu poate să creeze relaţie de încredere
Dacă folosiţi o legătură HTTPS către serviciul de date raport şi primiţi o eroare în IBM
Cognos Office legată de imposibilitatea de a avea încredere în relaţie, înseamnă că, pe staţia
de lucru client, certificatul Autorităţii de certificare (CA) eliberat de serverul Web nu prezintă
încredere.
Pentru a rezolva problema, trebuie să vă asiguraţi mai întâi că Autoritatea de certificare (CA)
care a eliberat certificatul de server Web prezintă încredere pe staţia de lucru client. Dacă
certificatul nu provine de la o autoritate ce prezintă deja încredere la client, de exemplu
Verisign, trebuie să instalaţi certificatul CA în depozitul de încredere de la client.

Procedură
1. Recuperaţi certificatul CA de la autoritatea emitentă.
Fişierul are extensia .cer. Acesta nu e acelaşi certificat folosit de serverul Web. Este de
fapt chiar certificatul pentru autoritatea emitentă.
2. Faceţi dublu clic pe fişierul .cer, faceţi clic pe Instalare certificat, apoi faceţi clic pe
Următorul.
3. Faceţi clic pe Plasare toate certificatele în depozitul următor.
4. Faceţi clic pe Răsfoire, faceţi clic pe Autorităţi de certificare de bază de încredere,
apoi faceţi clic pe Următorul.
5. Faceţi clic pe Sfârşit.

Nu se pot vizualiza rapoarte după ce se face clic pe vizualizare
raport
IBM Cognos for Microsoft Office funcţionează normal, dar nu puteţi folosi Vizualizarea
raport pentru a vizualiza rapoarte. Maşina client, care execută IBM Cognos for Microsoft
Office, nu se poate conecta la URL-ul gateway configurat în IBM Cognos Business
Intelligence. Aceasta se poate întâmpla din mai multe motive: maşina client se află în spatele
unui firewall, nu cunoaşte numele de gazdă/DNS-ul sau are probleme legate de proxy.
Pentru a rezolva problemele de conectivitate, solicitaţi ajutorul administratorului dvs. de
sistem.

Mesaje de eroare numărate IBM Cognos Office
Următoarele mesaje de eroare pot apărea într-o casetă de dialog şi sunt înregistrate în jurnalul
IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 Tipul de bloc nu este corect
A apărut o eroare internă de procesare. Imposibil de procesat obiectul bloc.
Contactaţi centrul de asistenţă IBM Cognos Resource Center. Fiţi pregătit să puneţi la
dispoziţie toate jurnalele relevante şi detaliile legate de această eroare.

COI-ERR-2003 Tip neaşteptat: bloc stivuit
A apărut o eroare internă de procesare. Obiectul de date a avut un tip neaşteptat şi nu a putut fi
procesat.
Contactaţi centrul de asistenţă IBM Cognos Resource Center. Fiţi pregătit să puneţi la
dispoziţie toate jurnalele relevante şi detaliile legate de această eroare.
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COI-ERR-2005 Această versiune de Microsoft Office nu este
acceptată
IBM Cognos Office suportă doar anumite vesriuni ale aplicaţiilor Microsoft Office.
Încărcaţi conţinutul raportului într-una dintre aplicaţiile şi mediile acceptate.
Pentru a examina lista actualizată cu mediile suportate de produsele IBM Cognos, incluzând
sistemele de operare, patch-urile, browser-ele, serverele Web, serverele de director, serverele
de bază de date şi serverele de aplicaţii, vizitaţi IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Acest produs Microsoft Office nu este acceptat
IBM Cognos Office suportă doar anumite aplicaţii Microsoft Office, cum ar fi Microsoft
Office Excel, Microsoft Office Word şi Microsoft Office PowerPoint. Nu puteţi încărca
conţinut IBM Cognos Office într-o altă aplicaţie Microsoft Office, cum ar fi Microsoft
Access, chiar dacă există un program de completare care permite interoperabilitatea acestor
aplicaţii.
Încărcaţi conţinutul raportului într-una dintre aplicaţiile şi mediile acceptate.
Pentru a examina lista actualizată cu mediile suportate de produsele IBM Cognos, incluzând
sistemele de operare, patch-urile, browser-ele, serverele Web, serverele de director, serverele
de bază de date şi serverele de aplicaţii, vizitaţi IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Imposibil de realizat recuperarea de la resurse. S-a
încercat "{0}"
A apărut o eroare internă de procesare.
Contactaţi centrul de asistenţă IBM Cognos Resource Center. Fiţi pregătit să puneţi la
dispoziţie toate jurnalele relevante şi detaliile legate de această eroare.

COI-ERR-2009 Imposibil de efectuat operaţiunea, deoarece
Microsoft Excel este în mod editare
Conţinutul raportului nu poate fi reîmprospătat în timp ce una dintre celulele registrului de
lucru este editată.
Faceţi clic în afara celulei active pentru a părăsi modul de editare şi încercaţi din nou.

COI-ERR-2010 Numele {0} nu este corect. Numele trebuie să
conţină atât caracterul ghilimele (") cât şi caracterul apostrof (')
Când creaţi un folder, redenumiţi un folder sau publicaţi un document, numele poate conţine
fie un apostrof, fie un caracter ghilimele, dar nu pe ambele.
Pentru a rezolva problema, redenumiţi folderul sau documentul. Eliminaţi caracterul apostrof
sau ghilimele din nume.

COI-ERR-2011 Serverul nu a returnat răspunsul aşteptat Verificaţi
dacă gateway-ul este corect.
Acest mesaj de eroare apare dacă valoarea introdusă în caseta URI gateway sistem din caseta
de dialog Opţiuni nu este un server IBM Cognos Business Intelligence corect.
Pentru a rezolva problema, reintroduceţi URI gateway sistem cu adresa de gateway a unui
serverIBM Cognos BI corect.
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COI-ERR-2013 Imposibil de încărcat metadate
E posibil să nu puteţi încărca metadate din cauză că nu deţineţi drepturile de securitate pentru
toate articolele din foaia de lucru sau din cauză că articolele au fost îndepărtate sau modificate
pe server.
Asiguraţi-vă că deţineţi drepturile de securitate pentru toate articolele pe care încercaţi să le
vizualizaţi. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema astfel, asiguraţi-vă că serverul şi informaţiile
despre pachet sunt corecte şi că toate articolele care au fost îndepărtate din baza de date sursă
au fost îndepărtate şi din foaia de lucru.

COI-ERR-2014 Fişier ajutor negăsit
Fişierul ajutor lipseşte sau este deteriorat.
Pentru a remedia problema, reinstalaţi componenta IBM Cognos Office, cum ar fi IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel sau IBM Cognos for Microsoft Office.
Pentru a găsi cea mai recentă documentaţie de produs, inclusiv toată documentaţia tradusă,
accesaţi unul dintre Centrele de informare IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp).
De asemenea, puteţi citi versiunile PDF ale notelor versiunii publicate ale produselor şi
ghidurile de instalare direct de pe discurile produselor IBM Cognos.

COI-ERR-2015 A apărut o problemă la analiza răspunsului
codificat MIME al serverului. S-a încercat găsirea limitei [{0}] dar
s-a găsit limita [{1}]
A apărut o eroare la utilizarea compresiei GZip, o opţiune pentru comprimarea datelor care au
fost recuperate din server. Codurile pentru decomprimarea datelor lipesc sau nu sunt
recunoscute de IBM Cognos Office.
Opriţi compresia. Deşi comprimarea este pornită implicit, poate fi oprită prin setarea
proprietăţii UseGzipCompression la fals în fişierul CommManagerSettings.xml, care, în mod
implicit, este localizat în directorul Office Connection, precum C:\Documents and
Settings\nume utilizator\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection sau
C:\Users\nume utilizator\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Opriţi compresia dacă doriţi să executaţi teste sau să efectuaţi operaţiuni de depanare.
Pentru a opri compresia gzip, setaţi atributul următor:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2016 Foaie de lucru protejată, stilurile IBM Cognos nu
pot fi populate
Dacă foaia de lucru este protejată, stilurile IBM Cognos nu pot fi aplicate.
Trebuie să deprotejaţi foaia de lucru pentru ca stilurile să fie aplicate în timpul unei
reîmprospătări a datelor.

Mesaje de eroare numerotate IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Următoarele mesaje de eroare pot apărea într-o casetă de dialog şi sunt înregistrate în jurnalul
IBM Cognos Office.
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COR-ERR-2004 Specificaţia axei nu este corectă
Specificaţia registrului de lucru nu poate fi generată din cauza unei anomalii.
Pentru a remedia problema, puteţi încerca realizarea uneia din următoarele:
v Faceţi clic pe Anulare.
v Faceţi clic pe Curăţare toate datele.
v Închideţi registrul de lucru şi deschideţi-l din nou.
Registrul de lucru nu ar trebui să accepte date de la arborele sursă.

COR-ERR-2007 Eroare la extragerea din resurse. S-a încercat
"{0}"
Foaia de explorare a experimentat o stare defectă.
Contactaţi centrul de asistenţă IBM Cognos Resource Center.

COR-ERR-2009 Formula numelui este incorectă
Formula COGNAME nu a fost analizată corect. Este posibil să fi fost modificată manual sau
să îi lipsească un argument.
Verificaţi formula COGNAME din celula activă şi asiguraţi-vă că este în formatul corect, sau
opţional, inseraţi membrul din arborele sursă.

COR-ERR-2010 Formula nu este corectă
Dacă un argument al unei formule COGNAME sau COGVAL face referire la o celulă care nu
conţine şirul de formulă aşteptat, veţi primi această eroare.
Verificaţi celula şi dependenţii ei. Căutaţi #REF sau #VALUE în celulă. Este posibil să fi fost
şters din greşeală conţinutul celulei.

COR-ERR-2011 Interval invalid: Vă rugăm să introduceţi un
interval valid pentru tabel încrucişat sau listă
Intervalul nu este valid sau este în afara intervalului tipului de date.
Pentru a evita aceasta, limitaţi-vă selecţiile de date.

COR-ERR-2013 Nu s-a reuşit convertirea explorării în formulă
pentru că cel puţin un element de context conţine o selecţie
Cu mai mult de un articol în zona de plasare Context, nu este nicio posibilitate ca articolele
multiple să fie redate în celulele foii de lucru.
Eliminaţi o dimensiune din zona de plasare Context. Trebuie să aveţi un singur articol per
dimensiune pentru a realiza convertirea la o analiză pe bază de formule.

COR-ERR-2014 Din cauza limitărilor foii de lucru Excel, rezultatele
pot fi trunchiate
Dacă datele pe care le primiţi înapoi au mai mult de 250 de coloane sau mai mult de 65,500
de rânduri şi nu utilizaţi Microsoft Excel 2007 sau 2010, rezultatul este trunchiat. Veţi primi
acest mesaj pentru a vă face conştient de trunchiere.
Pentru a evita aceasta, limitaţi-vă selecţiile de date.

COR-ERR-2015 Explorarea curentă nu se poate reda în această
locaţie de pe foaia de lucru
Explorarea nu poate scrie date în afara limitelor foii de lucru curente. Fie explorarea este prea
mare pentru Microsoft Excel, fie aţi desemnat o locaţie de pornire prea apropiată de limită.
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Încercaţi să mutaţi locaţia de pornire. Dacă asta eşuează să rezolve problema, încercaţi să
creaţi un tabel încrucişat cu mai puţine rânduri sau coloane.

COR-ERR-2016 Imposibil de extras pachetul <Nume>
După selectarea unui pachet utilizând caseta de dialog Deschidere pachet, a survenit o eroare
când s-a încercat descărcarea pachetului de pe server.
Aceasta este o eroare internă. Trebuie să contactaţi Cognos Software Services.

COR-ERR-2017 Selecţia curentă nu a returnat nicio dată
Selecţiile dvs. din arborele sursă nu au rezultat în nicio dată. Foaia de explorare este golită sau
returnată la starea anterioară.
Pentru a afişa articole în foaia de lucru, trebuie să selectaţi obiecte din arborele sursă care se
intersectează cu punctele de date.

COR-ERR-2018 Fişier ajutor negăsit
Fişierul ajutor lipseşte sau este deteriorat.
Pentru a remedia problema, reinstalaţi componenta IBM Cognos Office, cum ar fi IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel sau IBM Cognos for Microsoft Office. De asemenea,
puteţi copia fişierul .pdf din IBM Cognos Customer Service Center (http://www.ibm.com/
support/entry/portal/overview) în directorul cu documentaţia.
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Anexa A. Rapoartele şi pachetele eşantion
Produsele IBM Cognos for Microsoft Office includ rapoarte şi pachete eşantion, bazate pe
compania eşantion The Sample Outdoors Company. După ce sunt setate eşantioanele, le puteţi
găsi în Foldere publice în IBM Cognos Connection şi în arborele sursă în panoul IBM
Cognos.

Sample Outdoors Company
Eşantioanele Sample Outdoors Company ilustrează caracteristicile produsului şi cele mai
bune practici operaţionale.
De asemenea, le puteţi utiliza pentru a experimenta şi pentru a împărtăşi tehnici de proiectare
ale rapoartelor şi pentru depanare. Pe măsură ce utilizaţi eşantioanele, vă puteţi conecta la
funcţii ale produsului.
Pentru exemple privind diferite feluri de afaceri, consultaţi planurile produselor în Centrele de
informare IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Sample Outdoors Company, GO Sales sau orice variaţie a numelui Sample Outdoors este
numele unei societăţi comerciale fictive ale cărei date sunt utilizate pentru a dezvolta aplicaţii
de probă pentru IBM şi clienţii IBM. Înregistrările sale fictive includ exemple de date pentru
tranzacţii de vânzări, distribuţia produselor, finanţe şi resurse umane. Orice asemănare cu
nume, adrese, numere de contact sau valori ale tranzacţiilor este o simplă coincidenţă.
Duplicarea neautorizată este interzisă.

Unde puteţi găsi eşantioanele
Eşantioanele sunt instalate din kitul de instalare IBM Cognos Business Intelligence Samples.
Eşantioanele nu sunt incluse cu instalarea IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Pentru instrucţiuni privind instalarea eşantioanelor, consultaţi Ghidul de instalare şi
configurare IBM Cognos Business Intelligence. Pentru instrucţiuni privind setarea şi
configurarea eşantioanelor, consultaţi Ghidul de administrare şi securitate IBM Cognos
Business Intelligence sau Ghidul de instalare şi configurare IBM Cognos Business
Intelligence.

Securitatea
Sunt disponibile eşantioane pentru toţi utilizatorii.

Grupul de companii Sample Outdoors
Pentru a face proiectarea exemplelor mai rapidă, în special exemplele financiare, sunt utile
unele informaţii generale despre Sample Outdoors Company.
Pentru a căuta eşantioane care utilizează anumite caracteristici ale produselor, consultaţi
descrierile individuale ale eşantioanelor din această secţiune.
Venitul obţinut de Sample Outdoors Company provine de la magazinele corporative şi din
operaţii de franciză. Veniturile sunt consolidate din activitatea filialelor deţinute integral.
Există şase organizaţii distincte, fiecare cu propriile departamente şi filiale de vânzări. Cinci
dintre acestea sunt companii care activează la nivel regional.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Cea de-a şasea companie, GO Accessories:
v Are propria colecţie de produse, diferenţiată de celelalte companii GO prin marcă, nume,
preţ, culoare şi dimensiune.
v Vinde dintr-o singură filială către toate regiunile şi toţi vânzătorii cu amănuntul.
v Funcţionează atât ca o companie operaţională cu sediul în Geneva, cât şi ca proprietar
parţial al celor trei sucursale GO din Europa.
Diagrama ilustrează structura corporativă consolidată, inclusiv modificările procentuale ale
proprietăţii pentru GO Central Europe şi arată moneda de raportare şi prefixul GL pentru
fiecare filială.

Figura 5. Structura corporativă consolidată

Fiecare companie are aceeaşi structură departamentală şi aceeaşi structură GL, prezentate în
tabel. Este posibil ca diviziile să nu raporteze în aceeaşi monedă. De exemplu, filialele
americane raportează în dolari S.U.A., dar moneda locală a diviziei corporative este dolarul
canadian, iar moneda locală a diviziei de operaţii este peso.
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Tabela 17. Structura departamentală
Divizie (GL)

Departament (GL)

Corporativă (1700)

Vânzări (1720)
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Resurse umane (1730)
Financiar (1740)
Achiziţii (1710)

Operaţii (1800)

Producţie şi distribuţie (1820)
Serviciu clienţi (1820)

Fiecare companie are un plan de conturi complet. Majoritatea conturilor, cum ar fi cele pentru
cheltuieli care nu au legătură cu personalul, sunt la nivel departamental şi conţin doar valori
de sumar. De exemplu, deşi fiecare departament de marketing are cheltuieli, costul nu este
specificat la nivel tranzacţional atunci când intervin promoţii de marketing.

Angajaţi
Datele Sample Outdoors conţin o listă completă de angajaţi din toate diviziunile,
departamentele şi locaţiile.
Datele sunt disponibile pentru rapoartele despre recompense (raportul Global Bonus) şi
comisioane din vânzări (raportul Sales Commissions for Central Europe), instruire (raportul
Employee Training by Year) şi analize de performanţă şi sondaje privind satisfacţia
angajaţilor (Employee Satisfaction 2012). Dacă utilizaţi Metric Studio, sunt de asemenea
disponibile eşantioane de indici de măsurare pentru resurse umane.
În pachetul GO Data Warehouse (analysis), grupurile de măsuri şi dimensiunile conexe sunt
organizate în foldere. Angajaţii sunt organizaţi în ierarhii pentru regiune şi manager, pentru a
face ca diferitele tipuri de agregare să fie uşor de raportat. Agregarea a fost definită pentru
măsurile Sumarul funcţiilor pentru angajaţi, astfel încât numărul de funcţii şi numărul de
funcţii planificate să fie agregate corect la fiecare nivel de timp: lună, trimestru sau an. De
exemplu, consultaţi raportul privind numărul de angajaţi planificat.
Angajaţii sunt de asemenea listaţi într-un fişier LDIF eşantion ce poate fi folosit pentru orice
produs de autentificare LDAP IBM, inclusiv Tivoli. Acest director de autentificare este
necesar pentru eşantioanele IBM Cognos Planning. Niciun alt eşantion nu depinde de
profilurile de securitate.

Vânzări şi marketing
Datele despre vânzări şi marketing sunt disponibile pentru toate companiile din grupul
Sample Outdoors.
GO Accessories are mai multe detalii pentru a asigura suportul exemplelor de analiză. De
exemplu, consultaţi analiza Revenue vs % Profit Margin by Product Brand, bazată pe cubul
Sales and Marketing. Campaniile de marketing şi vânzări sunt legate de companiile regionale
Sample Outdoors.
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În general, companiile GO au înregistrat o creştere masivă a majorităţii liniilor de produse
(Sales Growth Year Over Year), în toate regiunile (Revenue by GO Subsidiary 2011), datorită
factorilor cum ar fi o creşterea repetării activităţii şi a produselor noi şi îmbunătăţite, cum ar fi
linia de produse ochelari de soare cu marjă ridicată de profit. La liniile de produse vândute de
cele cinci companii regionale (toate, cu excepţia GO Accessories) promoţiile au înregistrat
niveluri diferite de succes (Promotion Success by Campaign, Bundle and Quarter). Dacă
utilizaţi Metric Studio, acest lucru se poate observa în exemplul de indici de măsurare.

Sondaje privind clienţii
Datele conţin de asemenea informaţii din sondajele privind clienţii. De exemplu, linia de
produse care include spray pentru insecte, protecţie solară şi altele nu a avut succes (Product
Satisfaction - Outdoor Protection 2011) şi o sursă a nemulţumirii vânzătorului cu amănuntul
poate fi mai degrabă nivelul serviciului cu clienţi decât retururile (Customer Returns and
Satisfaction). Dacă utilizaţi Metric Studio aceste informaţii pot fi de asemenea monitorizate în
indicii de măsurare.

Spaţii comerciale de vânzări
Veniturile din spaţiile comerciale corporative sunt disponibile la nivel tranzacţional. Venitul
din spaţiile comerciale în franciză este disponibil numai la nivel consolidat (cubul Sales and
Marketing). Indicii de măsurare cu privire la vânzătorii cu amănuntul arată că numărul de noi
spaţii comerciale de vânzare cu amănuntul a scăzut pe perioada cuprinsă în aceste date.
GO Accessories vinde în întreaga lume numai accesorii. Datele de tranzacţii pentru GO
Accessories constituie sursa primară de analiză a produselor în funcţie de marcă, culoare şi
dimensiune. Celelalte cinci filiale din grupul de companii sunt regionale şi vând toate liniile
de produse pentru vânzătorii cu amănuntul din regiunea lor. De exemplu, raportul Top 10
Retailers in 2011 utilizează diagrame de tip sparkline şi date de listă pentru a analiza
veniturile la nivelul vânzătorilor cu amănuntul.

Bază de date, modele şi pachete Sample Outdoors
Modelele Sample Outdoors ilustrează tehnicile de modelare şi suportă eşantioanele.
Modelele se bazează pe GO Data Warehouse şi pe baza de date tranzacţionale de GO Sales şi
constituie baza pentru exemplele de rapoarte şi interogări. Fiecare model conţine două pachete
pentru publicarea analizei (dimensională) şi vizualizările de interogare ale datelor.
Pentru o descriere a fiecărui exemplu de raport sau interogare, consultaţi ghidul utilizatorului
pentru studioul în care deschideţi exemplul. Pentru informaţii suplimentare despre tehnicile de
modelare, vedeţi Indicaţii pentru modelarea metadatelor sau Ghidul utilizatorului IBM
Cognos Framework Manager.
Trebuie să aveţi acces la Framework Manager, unealta de modelare din IBM Cognos Business
Intelligence, pentru a vă uita la modelele eşantion. De asemenea, s-ar putea să trebuiască să
setaţi exemplele de baze de date şi conexiunile.
Pentru instrucţiuni, vedeţi Ghidul de instalare şi configurare IBM Cognos Business
Intelligence .

GO Data Warehouse
Modelul GO Data Warehouse, great_outdoors_data_warehouse.cpf, este bazat pe baza de
date GOSALESDW. Acesta conţine date despre resursele umane, despre vânzări şi marketing,
despre finanţe, grupate pe sectoare de activităţi. În vizualizarea bazei de date, cele trei
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sectoare de activitate sunt grupate în spaţii de nume separate. Vizualizarea bazei de date
conţine un al patrulea spaţiu de nume (Date GO) pentru informaţiile comune.
Vizualizarea bazei de date este foarte similară cu structura bazei de date subiacente. Toate
tabelele (subiecte de interogare ale bazei de date) rămân neschimbate. Aceasta permite IBM
Cognos BI să recupereze metadate direct din pachet în majoritatea cazurilor, în loc să utilizeze
o apelare de metadate în baza de date. Următoarele modificări şi completări au fost făcute în
vizualizarea bazei de date:
v Au fost adăugate uniri în funcţie de necesităţi.
v Pentru a permite agregarea la diferite niveluri ale gradului de granulaţie, au fost create
anumite subiecte de interogare a modelului. De exemplu, observaţi relaţia dintre Time şi
Sales sau Sales Fact.
v Pentru a permite ca unirile unice să fie făcute între tabelele de căutare şi fiecare nivel
dintr-o dimensiune, tabelele de căutare au fost copiate. De exemplu, observaţi tabelele de
căutare ale produselor.
Vizualizarea profesională conţine doar subiecte de interogare a modelului, fără uniri.
Următoarele modificări şi completări au fost făcute în Vizualizarea profesională:
v Calculele au fost adăugate la subiectele de interogare a modelului. De exemplu,
dimensiunea de timp conţine calcule de limbă.
v Atunci când baza de date are mai multe ierarhii, au fost create noi dimensiuni pentru a
organiza fiecare ierarhie. De exemplu, observaţi ierarhiile angajaţilor, în care angajaţii sunt
organizaţi în funcţie de manager şi regiune.

Baza de date tranzacţională GO Sales
Modelul GO Sales, great_outdoors_sales.cpf, este bazat pe baza de date GOSALES, care
este structurată ca o bază de date tranzacţională. Aceasta conţine în principal date de vânzări.
Vizualizarea bazei de date este foarte similară cu structura bazei de date subiacente.
Următoarele modificări şi completări au fost făcute în vizualizarea bazei de date:
v Pentru ca unirea tabelelor de fapte cu dimensiunea de timp să fie posibilă, s-au utilizat
subiectele de interogare a modelului şi unirile multiple.
v Au fost adăugate alte uniri în funcţie de necesităţi.
Vizualizarea profesională conţine doar subiecte de interogare a modelului, fără uniri.
Următoarele modificări şi completări au fost făcute în Vizualizarea profesională:
v Calculele au fost adăugate la subiectele de interogare a modelului.
v Subiectele de interogare a modelului au fost create în vizualizarea bazei de date pentru a
permite ca unirea cu dimensiunea de timp să fie făcută sub formă de comenzi rapide de
referinţă.
v Atunci când baza de date are mai multe ierarhii, au fost create noi dimensiuni pentru a
organiza fiecare ierarhie.
v Personalul de vânzări este un subset al dimensiunii Angajaţi care se modifică lent. Nu
există o cheie unică pentru angajaţi în GO Sales, prin urmare un filtru recuperează numai
înregistrarea curentă. Acest model nu utilizează date istorice.

Eşantioanele PowerCubes
Următoarele cuburi sunt furnizate cu eşantioanele Sample Outdoors în engleză, fracenză,
germană, japoneză şi chineză:
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc
Anexa A. Rapoartele şi pachetele eşantion
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v
v
v
v

go_accessories.mdc
go_americas.mdc
go_asia_pacific.mdc
great_outdoors_sales_en.mdc

Pachetele eşantion
Eşantioanele Sample Outdoors includ şase pachete. Este furnizată o scurtă descriere a fiecărui
pachet disponibil.
Go Data Warehouse (analysis) este o vizualizare modelată dimensional a bazei de date
GOSALESDW. Acest pachet poate fi utilizat în toate studiourile, inclusiv IBM Cognos
Analysis Studio. Utilizând acest pachet, puteţi efectua drill up şi drill down.
Go Sales Warehouse (analysis) este o vizualizare modelată sub aspect dimensional a bazei de
date GOSALES. Acest pachet poate fi utilizat în toate studiourile, inclusiv în Analysis Studio.
Utilizând acest pachet, puteţi efectua drill up şi drill down.
Go Data Warehouse (query) este o vizualizare nedimensională a bazei de date GOSALESDW.
Acest pachet poate fi utilizat în toate studiourile, cu excepţia Analysis Studio şi este util
pentru raportare atunci când nu este nevoie de drill up sau de drill down.
Go Sales (query) este o vizualizare nedimensională a bazei de date GOSALES. Acest pachet
poate fi utilizat în toate studiourile, cu excepţia Analysis Studio şi este util pentru raportare
atunci când nu este nevoie de drill up sau de drill down.
Sales and Marketing (cube) este un pachet OLAP, bazat pe cubul
sales_and_marketing.mdc.
Great Outdoor Sales (cube) este un pachet OLAP, bazat pe cubul
great_outdoors_sales_en.mdc.
Notă: Pachetele OLAP, Great Outdoor Sales (cube) şi Sales and Marketing (cube) nu sunt
multilingve. Arhiva IBM_Cognos_PowerCube.zip conţine cinci versiuni ale fiecărui
pachet: în limbile engleză, franceză, germană, japoneză şi chineză.

Eşantioanele din pachetul GO Data Warehouse (analysis)
Următoarele rapoarte sunt câteva din rapoartele incluse în pachetul GO Data Warehouse
(analysis) şi GO Office Report Samples.

Spaţiu de lucru satisfacere angajat
Acest spaţiu de lucru afişează diferite măsuri de satisfacere angajat, precum instruire,
bonusuri şi scoruri sondaj angajat. Lista de bonusuri este filtrată după ţară.

Cantitatea returnată după metoda de comandă
Acest raport arată cantitatea vândută, numărul de retururi şi procentul retururilor (cele peste
5% fiind evidenţiate) după motivul returului pentru fiecare produs din linia de produse
Outdoor Protection. Raportul utilizează următoarele caracteristici:
v filtre
v liste
v evidenţiere condiţională
v grupare
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Diagrama Cantitate returnată după linie de produse
Acest raport diagramă radială arată cantităţile returnate din liniile de produse pentru toate
filialele.

Spaţiu de lucru date venit
Spaţiul de lucru afişează venitul pe regiune, pe tară şi tip de produs (filtrat cu mai multe
caseta de bifare de valori) şi după metodă de comandă.

Eşantioanele din pachetul GO Data Warehouse (query)
Următoarele rapoarte sunt câteva din rapoartele incluse în pachetul GO Data (query) şi GO
Office Report Samples.

Linii de bază
Acest raport de tip diagramă afişează liniile de bază numerice, semnificaţie şi procentaj,
bazate pe valorile de prompt care sunt utilizate pentru a filtra pe ani.

Raport de performanţe de vânzări în rafală
Acest raport de tip listă arată cum să transferaţi în rafală un raport de performanţă de vânzări
la un manager al personalului de vânzări Europa de Nord. Pentru a transfera în rafală cu
succes acest raport, IBM Cognos 10 trebuie să fie configurat să utilizeze un server de e-mail.
Raportul utilizează următoarele caracteristici:
v liste
v transferare în rafală
v evidenţiere condiţională
v filtre
v
v
v
v
v

calculelor
sumarizare
blocuri
anteturi şi subsoluri personalizate
sortare

v grupare

Eşantioanele din pachetul Sales and Marketing (Cube)
Următoarele rapoarte sunt câteva dintre rapoartele incluse în pachetul Sales and Marketing
(Cube) şi GO Office Report Samples.

Revenue by Product Brand
Raportul prezintă veniturile şi profitul brut în funcţie de produse, filtrate după marca
produsului. Există întotdeauna o fluctuaţie a produselor, prin urmare raportul evidenţiază
condiţional produsele la care s-a renunţat. Raportul utilizează următoarele caracteristici:
v liste
v
v
v
v
v
v

filtre
prompturi
diagrame combinate
diagrame bară
articole HTML
grupare
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v sortare
v titluri axă

Eşantioanele din pachetul GO Sales (analysis)
Următoarele rapoarte sunt câteva din rapoartele incluse în pachetul GO Sales (analysis) şi GO
Office Report Samples.

Sales Summary
Acest raport sumarizează venitul şi profitul brut şi prezintă cei mai performanţi reprezentanţi
de vânzări, în funcţie de venit şi volumul vânzărilor. Raportul utilizează următoarele
caracteristici:
v
v
v
v
v
v

liste
filtre
diagrame combinate
titluri axă
anteturi şi subsoluri personalizate
condiţii

Eşantioanele din pachetul GO Sales (query)
Următoarele rapoarte sunt câteva din rapoartele incluse în pachetul GO Sales (query) şi GO
Office Report Samples.

Paginaţie orizontală
Acest raport afişează un tabel încrucişat foarte larg randat pe mai multe pagini orizontale.
Primul tabel încrucişat afişează comportamentul de potrivire la pagină, în timp ce al doilea
tabel încrucişat afişează paginaţia orizontală.
Raportul utilizează următoarele caracteristici:
v pagini multiple
v paginaţie orizontală
v tabele încrucişate
v anteturi şi subsoluri personalizate

No Data
Fiecare pagină a acestui raport prezintă o opţiune diferită de abordare a condiţiei Fără date. De
asemenea, generează facturi de vânzări pentru raportul Order Invoices - Donald Chow, Sales
Person din pachetul GO Sales (query).
Raportul utilizează următoarele caracteristici:
v tabele încrucişate
v anteturi şi subsoluri personalizate
v fără date
v liste
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Anexa B. Caracteristicile de accesibilitate
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel are caracteristici de accesibilitate care ajută
utilizatorii cu dizabilităţi fizice, cum sunt mobilitatea redusă sau vederea limitată, să utilizeze
cu succes produsele de tehnologie a informaţiei.
Următoarea listă include principalele caracteristici de accesibilitate din IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel:
v Puteţi utiliza acceleratori şi taste de comandă pentru a naviga prin IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel.
În Microsoft Windows, apăsaţi tasta Alt, apoi tasta de accelerare pentru a lansa o acţiune,
de exemplu Alt+F indică meniul Fişier. Dacă nu sunt activate, puteţi de asemenea să
utilizaţi tastele de accelerare extinse.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilizează Microsoft Active Accessibility
(MSAA). Aceasta înseamnă că persoanele cu vedere limitată pot utiliza un software de
citire de pe ecran, împreună cu un sintetizator digital de voce, pentru a asculta informaţiile
afişate pe ecran.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel acceptă setările de ecran ale sistemului dvs.,
cum ar fi gama de culori, dimensiunea fontului şi afişajul cu contrast mare.
v

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel furnizează text prin apelări de funcţie sistem
standard sau printr-o API (application programming interface) care suportă interacţiunea cu
tehnologia de assistenţă, cum ar fi software de citire ecran. Când o imagine reprezintă un
element program, informaţiile comunicate de imagine sunt de asemenea disponibile în text.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel are alte funcţii pe care le puteţi personaliza, astfel
încât să corespundă nevoilor dvs. personale:
v “Creşterea mărimii fontului pentru sesiunile viitoare” la pagina 148
v

“Vizualizarea explorărilor în modul contrast înalt Windows” la pagina 148

Navigarea de la tastatură
Puteţi utiliza scurtături de tastatură pentru a naviga şi realiza taskuri.
Dacă o acţiune pe care o utilizaţi adesea nu are o tastă scurtătură, puteţi înregistra o
macrocomandă în Microsoft Excel, pentru a crea una.
Acest produs utilizează tastele de navigare standard Microsoft Windows pe lângă tastele
specifice aplicaţiei.
Notă: Scurtăturile de la tastatură sunt bazate pe tastaurile standard U.S.. O parte din
conţinutul acestui subiect este posibil să nu fie aplicabilă anumitor limbi.

Accesarea şi utilizarea meniurilor şi a barei de unelte IBM Cognos
Scurtăturile de la tastatură vă permit să accesaţi meniuri şi bara de unelte IBM Cognos fără a
utiliza un mouse sau alt dispozitiv de indicare.
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Tabela 18. Bara de unelte IBM Cognos
Acţiune

Taste scurtătură

Porniţi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
sau IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT, pentru a vă concentra pe pe bara de meniuri
CTRL+TAB, pentru deplasare la butonul IBM
Cognos
ENTER

Când este selectată bara de unelte IBM Cognos,
selectaţi butonul anterior sau următor de pe bara
de unelte.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA
DREAPTA
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
TAB sau SHIFT+TAB

Când este activ un meniu sau o bară de unelte
IBM Cognos, mutaţi-vă la panoul IBM Cognos
Office.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
ALT+B pentru a vă concentra pe panoul IBM
Cognos Office
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
TAB pentru a vă concentra pe panoul IBM
Cognos Office

Selectaţi prima sau ultima comandă din meniu sau HOME sau END
submeniu.
Deschideţi meniul selectat sau realizaţi acţiunea
pentru butonul sau comanda selectată.

ENTER

Deschideţi meniul contextual pentru articolul sau
zona selectată a focalizării.

SHIFT+F10

Închideţi un meniu contextual deschis.

ESC

Deplasare la bara de unelte de explorare.

CTRL+M, M

Accesarea şi utilizarea panoului IBM Cognos
Comenzile rapide de pe tastatură vă permit să accesaţi panoul IBM Cognos fără a utiliza un
mouse sau alt dispozitiv de indicare.
Tabela 19. Panoul IBM Cognos
Acţiune

Taste scurtătură

Când este activ un meniu sau o bară de unelte
IBM Cognos, mutaţi-vă la panoul IBM Cognos.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
ALT+B, pentru a vă concentra pe panoul IBM
Cognos
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
TAB, pentru a vă concentra pe panoul IBM
Cognos
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Tabela 19. Panoul IBM Cognos (continuare)
Acţiune

Taste scurtătură

Când panoul IBM Cognos Office este activ,
Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
selectaţi o componentă, cum ar fi IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel sau IBM Cognos for CTRL+TAB
Microsoft Office
SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA
DREAPTA
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
TAB sau SHIFT+TAB
SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA
DREAPTA
Când este activ panoul IBM Cognos Office,
selectaţi opţiunea anterioară sau următoare din
panou.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
CTRL+TAB
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
TAB sau SHIFT+TAB

Amplasare focalizare pe arborele de metadate.

CTRL+M, T

Amplasarea focalizării pe zona de examinare
generală.

CTRL+M, U

Utilizarea ferestrei de filtrare
Scurtăturile de la tastatură vă permit utilizarea ferestrei Editare filtru fără a folosi mouse-ul
sau alt dispozitiv de indicare.
Tabela 20. Fereastra Editare filtru
Acţiune

Taste scurtătură

Când fereastra Editare filtru este activă,
modificaţi concentrarea pe elementele de control
prin mutarea între butoane, linii de filtru şi
conjuncţii, care reprezintă operatorii AND şi OR.

TAB

Comutaţi expresia între AND şi OR când un
element de control conjuncţie este activ.

TASTA SPACE

Când un element de control conjuncţie, cum ar fi
operatorii AND şi OR sunt activi, comprimaţi
expresia.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Când un element de control conjuncţie, cum ar fi
operatorii AND şi OR sunt activi, expandaţi
expresia.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

TASTA MINUS (-) de pe tastatura numerică

TASTA PLUS (+) de pe tastatura numerică

Utilizarea ferestrelor
Scurtăturile de la tastatură vă permit să accesaţi casetele de dialog fără a utiliza un mouse sau
alt dispozitiv de indicare.
Anexa B. Caracteristicile de accesibilitate
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Tabela 21. Casete de dialog sau ferestre
Acţiune

Taste scurtătură

Vă deplasaţi la opţiunea următoare sau la grupul
de opţiuni următor.

TAB

Vă deplasaţi la opţiunea anterioară sau la grupul
de opţiuni anterior.

SHIFT+TAB

Vă deplasaţi între opţiuni într-o listă derulantă sau Tastele săgeţi
între opţiuni într-un grup de opţiuni.
Realizaţi acţiunea pentru butonul selectat sau
selectaţi sau curăţaţi caseta de bifare selectată.

SPACEBAR

Deschideţi lista dacă este închisă şi deplasaţi-vă la Prima literă a unei opţiuni dintr-o listă derulantă
opţiunea din listă.
Deschideţi lista derulantă selectată.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
Prima literă a unei opţiuni dintr-o listă derulantă
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închideţi lista derulantă selectată.

Utilizatori Office 2007 şi Office 2010:
Prima literă a unei opţiuni dintr-o listă derulantă
Utilizatori Office XP şi Office 2003:
ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Expandarea sau restrângerea unui folder.

CTRL+ENTER

Anulaţi comanda şi închideţi fereastra.

ESC

Deschideţi caseta de dialog Selectare pachet.

CTRL+M, O

Când este activă caseta de dialog Deschidere,
deschideţi local raportul selectat din IBM Cognos
Connection.

ALT+O

Când este deschisă caseta de dialog Selectare
pachet, selectaţi un pachet.

TAB, pentru a vă concentra pe caseta Sistem
ENTER pentru a vizualiza pachetele
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Când este activă caseta de dialog Publicare şi
folderul corespunzător este extins, publicaţi
documentul Microsoft Office selectat pe IBM
Cognos Connection.

ALT+P

În IBM Cognos for Microsoft Office, deplasaţi-vă
la pagină filă, cum ar fi pagina Răsfoire conţinut
sau Gestionare date, pe panoul IBM Cognos BI.

CTRL+TAB
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Utilizarea vizualizării arbore
Scurtăturile de la tastatură vă permit să accesaţi vizualizarea arbore fără a utiliza un mouse
sau alt dispozitiv de indicare.
Tabela 22. Vizualizarea arbore
Acţiune

Taste scurtătură

Deplasare la primul nod selectabil.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Dacă nodul are copii şi nodul copil este expandat,
vă deplasaţi la primul nod copil.
Deplasare la următorul nod selectabil.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Expandaţi nodul selectat sau vă deplasaţi la primul SĂGEATĂ LA DREAPTA
nod copil selectabil.
Restrângeţi nodul selectat şi vă deplasaţi la nodul
părinte sau la primul nod selectabil.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasaţi la primul nod dintr-o comandă de
arbore.

HOME

Vă deplasaţi la ultimul nod dintr-o comandă de
arbore.

END

Utilizarea opţiunilor de raport
Scurtăturile de tastatură vă permit să realizaţi acţiuni de raport.
Tabela 23. Opţiuni de raport
Acţiune

Taste scurtătură

Anulaţi cea mai recentă acţiune din explorare.

CTRL+M, Z

Refaceţi cea mai recentă acţiune din explorare.

CTRL+M, Y

Editaţi adnotarea pentru celula selectată.

CTRL+M, A

Comiteţi valoarea modificată pentru celula
selectată.

CTRL+M, C

Reîmprospătaţi vizualizarea flex curentă.

CTRL+M, R

Curăţaţi datele din vizualizarea flex curentă.

CTRL+M, L

Reîmprospătaţi toate vizualizările flex din foaia de CTRL+M, W
lucru
Afişaţi proprietăţile pentru vizualizarea flex
curentă.

CTRL+M, P

Informaţii privind interfaţa
Următoarele secţiuni descriu mai multe metode prin care vă puteţi personaliza setările pentru
a face IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel mai accesibil.
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Creşterea mărimii fontului pentru sesiunile viitoare
Este bine să modificaţi mărimea fonturilor IBM Cognos for Microsoft Office prin modificarea
fonturilor de afişare din Windows. Modificarea fonturilor de afişare Windows afectează toate
programele de pe calculatorul dvs. Pentru informaţii suplimentare, referiţi-vă la Ajutorul
Windows.
Notă: În Microsoft Windows XP, selectarea opţiunii Dimensiune mare din câmpul Setări
DPI nu va avea efectul dorit în IBM Cognos for Microsoft Office. Modificarea din
dimensiunea fontului are impact doar asupra zonelor şi elementelor specifice ale IBM Cognos
for Microsoft Office. Aceasta este consistentă cu modalitatea de redimensionare în general a
fonturilor a Microsoft Office. De exemplu, doar meniurile, titlurile de fereastră şi ferestrele
standard sunt redimensionate. Trebuie să selectaţi setarea Personalizat şi apoi să selectaţi
procentajul pentru reducerea la scară.

Vizualizarea explorărilor în modul contrast înalt Windows
Utilizatorii Microsoft Windows cu vedere scăzută pot face IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel mai uşor de vizualizat prin activare Mod contrast înalt. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia pentru sistemul de operare.

Furnizorul de software
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel include anumiţi furnizori de software care nu sunt
acoperiţi de acordul de licenţă IBM. IBM nu menţionează nimic despre caracteristicile de
accesibilitate a acestor produse. Contactaţi vânzătorul pentru informaţii despre accesibilitatea
produselor sale.

IBM şi accesibilitatea
Pentru informaţii suplimentare despre angajamentul IBM în privinţa accesibilităţii, consultaţi
IBM Human Ability and Accessibility Center.
http://www.ibm.com/able
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Anexa C. Rebranduirea componentelor IBM Cognos Office
Această secţiune este intenţionată pentru clienţii şi partenerii care au nevoie de a rebrandui,
personalizare sau localizare etichete, mesaje sau alte şiruri în produsele IBM Cognos Office,
precum IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, IBM Cognos Office şi IBM Cognos for
Microsoft Office versiunile 8.4 şi ulterioare.

Fişiere de resursă
Toate şirurile personalizabile pentru produse IBM Cognos Office sunt în fişiere resursă (.resx)
bazate pe XML.
Formatul fişierului resursă .resx constă din intrări XML care specifică obiecte şi şiruri în
interiorul tagurilor XML. Un avantaj al fişierului .resx este acela că atunci când este deschis
cu un editor de text (precum Notepad sau Microsoft Word), poate fi scris, parsat şi manevrat.
La vizualizarea unui fişier .resx, puteţi vedea forma binară a unui obiect înglobat, precum o
poză când aceste informaţii binare sunt o parte a manifestului resursă. Separat de aceste
informaţii binare, un fişier .resx poate fi citit şi menţinut.
Un fişier .resx conţine un set standard de informaţii antet care descriu formatul intrărilor
resursă şi specifică informaţiile de versionare pentru codul XML care parsează datele.
Aceste fişiere conţin toate şirurile, etichetele, subtitlurile şi titlurile pentru tot textul din cele
trei componente IBM Cognos Office. Pentru fiecare limbă, sunt trei fişiere, unul pentru
fiecare componentă. Următorul tabel identifică fiecare din fişiere.
Tabela 24. Fişiere de resurse IBM Cognos Office
Fişiere IBM Cognos
Analysis for Microsoft Fişiere IBM Cognos
Excel
for Microsoft Office

Fişiere IBM Cognos
Office

Limbă

(nume intern cor)

(nume intern coc)

(nume intern coi)

Limbaj neutru

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

Chineză (simplificată)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

Chineză (tradiţională)

cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Croată

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Cehă

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Daneză

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

Olandeză

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx

Engleză

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finlandeză

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx
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Tabela 24. Fişiere de resurse IBM Cognos Office (continuare)
Fişiere IBM Cognos
Analysis for Microsoft Fişiere IBM Cognos
Excel
for Microsoft Office

Fişiere IBM Cognos
Office

Limbă

(nume intern cor)

(nume intern coc)

(nume intern coi)

Franceză

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Germană

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Maghiară

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Italiană

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japoneză

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Kazahă

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Coreeană

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Norvegiană

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Polonă

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Portugheză

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Română

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Rusă

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Slovenă

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Spaniolă

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Suedeză

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Thai

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Turcă

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx

Rebranduirea sau localizarea componentelor IBM Cognos Office
Dacă setaţi componenta IBM Cognos pentru un mediu multilingv, trebuie să compilaţi şi
fişierul de limbaj neutru şi fişierul de limbă pentru caracteristicile dvs. locale. Programul
detectează setările caracteristicilor locale ale utilizatorului din Windows şi foloseşte fişierul
de limbă corespunzător.
De exemplu, să presupunem că aţi instalat IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel şi
caracteristicile dvs. locale sunt setate la franceză (Franţa). Trebuie să operaţi modificări
fişierelor de limbaj neutru: cormsgs.resx şi coimsgs.resx şi fişierelor franceză: cormsgs.fr.resx
şi coimsgs.fr.resx.
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Pentru a personaliza sau localiza numele componentelor şi mesajele de text, urmaţi aceşti
paşi:
v Editaţi fişierele resursă de limbaj neutru şi, dacă este cazul fişierele resursă de limbă pentru
caracteristicile locale.
v Descărcaţi şi apoi rulaţi Generator fişiere resursă (Resgen.exe) necesar pentru compilarea
fişierelor resursă actualizate.
v Verificaţi-vă lucrul.

Editarea fişierelor de resursă (.resx)
Pentru fiecare componentă, există un set de fişiere care acceptă diverse limbi. Codul ţării sau
al regiunii face distincţia numelor de fişiere.
Cu excepţia setului de fişiere de limbaj neutru (cormsgs.resx, cocmsgs.resx şi coimsgs.resx)
care servesc drept fişiere implicite, fiecare fişier se conformează cu următoarele convenţii de
numire:
cod_componentămsgs.cod_limbă.resx
Puteţi modifica şiruri şi nu pictograme sau resurse grafice.
La modificarea şirurilor de text, luaţi în considerare lungimea. Lăţimea câmpurilor a fost
creată utilizând şirurile existente. Creşterea semnificativă a lungimii şirului poate conduce la
trunchierea anumitor şiruri în unele casete de dialog.
Fişierul resursă conţine metadate şi comentarii care vă ajută să determinaţi când şi unde sunt
folosite şirurile în aplicaţia software.
Important: Pentru a edita fişiere resursă XML, utilizaţi un editor XML. Este importantă
păstrarea codării şi formatului Unicode, inclusiv spaţiile blanc. Simplele editoare de text cel
mai probabil vor corupe fişierele. Un editor XML de validare asigură faptul că conţinutul
fişierelor este bine format şi valid. Modificaţi doar informaţiile şir. Nu modificaţi alte
informaţii din fişiere.

Procedură
1. Instalaţi local componentele IBM Cognos Office pe o staţie de lucru.
Aceasta vă oferă acces la fişierele resursă.
2. Localizaţi fişierele resursă.
Dacă instalaţi local şi acceptaţi toate valorile implicite, acestea se găsesc în:
director de instalare:\Program Files\IBM\cognos\Cognos pentruMicrosoft
Office\resources
3. Într-un editor XML, deschideţi fişierul cod_componentămsgs.cod_limbă.resx.
Utilizaţi un editor precum Visual Studio sau XMLSpy pentru a modifica detaliile de
marcare sau pentru a traduce şirurile în altă limbă.
Dacă veţi crea noi fişiere de limbă, urmaţi convenţiile de numire prin inserarea codului de
limbă de la 2 până la 5 caractere în mijlocul numelui de fişier. De exemplu, dacă adăugaţi
un fişier limbă română pentru IBM Cognos for Microsoft Office, ar trebui să îl salvaţi ca
cocmsgs.ro.resx.
4. Salvaţi fişierul.
5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru fiecare fişier componentă asociat cu limba pe care doriţi să o
traduceţi.
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Rezultate
Acum fişierele resursă actualizate sunt gata să fie compilate.

Compilarea fişierelor de resursă actualizate
Înainte de a lansa fişierele actualizate, trebuie să descărcaţi Generatorul fişiere resursă
(Resgen.exe). Generator fişiere resursă converteşte fişierele .txt şi .resx (format de resursă
bazat pe XML) în fişiere de tip .resources binare runtime într-un limbaj comun pe care le
puteţi îngloba într-un executabil binar runtime sau le puteţi compila în ansambluri satelit.
Generator fişiere resursă este un program Microsoft .NET Framework Software Development
Kit (SDK) care generează fişierele resursă compilate. Executabilul resgen este livrat împreună
cu Microsoft .NET SDK şi sistemul de dezvoltare Microsoft Visual Studio. Trebuie să alegeţi
o versiune pentru Generator fişiere resursă care este compatibilă cu versiunea de .NET
Framework care este utilizată de componentele IBM Cognos Office.
Resgen.exe realizează următoarele conversii:
v Converteşte fişiere .txt în .resources sau fişiere .resx.
v Converteşte fişiere .resources în fişiere text sau .resx.
v Converteşte fişiere .resx în fişiere text sau .resources.

Procedură
1. Descărcaţi resgen.exe de pe site-ul Web al dezvoltatorului Microsoft .NET.
2. După descărcarea Generator fişiere resursă, deschideţi o fereastră prompt comandă.
3. Căutaţi locaţia unde a fost descărcat Resgen.
De exemplu, cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Pentru a compila fişierele resursă din prompt comandă, scrieţi
Resgen /compile "C:\.resx file location\file name.resx"
De exemplu, resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\cormsgs.resx"
Fişierele resursă sunt redenumite automat să includă extenstia .resource în numele de
fişier.
5. Copiaţi fişierele rezultate în directorul \Resources files.

Testarea lucrului
Pentru a vă testa lucru, rulaţi IBM Cognos Office folosind o varietate de caracteristici locale
şi porniţi fiecare componentă (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office şi IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel) pentru a vă asigura că modificările dvs. sunt reflectate
de fiecare zonă.
Verificaţi modificările text din toate interfeţele expuse utilizatorilor. Acordaţi o atenţie
deosebită casetelor de dialog generice, care se sar uşor.
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Observaţii
Aceste informaţii au fost dezvoltate pentru produse şi servicii oferite în întreaga lume.
Este posibil ca IBM să nu ofere în alte ţări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în
acest document. Consultaţi reprezentantul IBM local pentru informaţii despre produsele şi
serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Dacă se face referire la un produs,
program sau serviciu IBM nu înseamnă că se declară sau se sugerează că doar acel produs,
program sau serviciu IBM poate fi folosit. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs,
program sau serviciu echivalent funcţional care nu încalcă vreun drept de proprietate
intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze şi să verifice modul
în care operează orice produs, program sau serviciu non-IBM. Acest document poate descrie
produse, servicii sau caracteristici care nu sunt incluse în Programul sau drepturile de utilizare
stabilite de licenţă cumpărate.
IBM poate avea brevete sau aplicaţii în curs de brevetare care acoperă subiectul descris în
acest document. Prin furnizarea acestui document nu vi se acordă nicio licenţă pentru aceste
brevete. Puteţi cere detalii despre licenţă, în scris, la:
IBM
Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Pentru detalii privind licenţa pentru informaţiile DBCS (pe doi octeţi), contactaţi
departamentul IBM de proprietate intelectuală din ţara dumneavoastră sau cereţi detalii în
scris la:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Următorul paragraf nu se aplică în cazul Marii Britanii sau al oricărei alte ţări în care astfel de
prevederi sunt incompatibile cu legislaţia locală: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ
NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA
UNUI DREPT, VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Unele state nu permit declinarea răspunderii pentru garanţiile explicite sau implicite în
anumite tranzacţii, de aceea, este posibil ca această declaraţie să nu fie valabilă în cazul
dumneavoastră.
Aceste informaţii pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informaţiile incluse
aici sunt modificate periodic; aceste modificări sunt încorporate în noile ediţii ale publicaţiei.
IBM poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor şi/sau programelor descrise în
această publicaţie oricând, fără notificare.
Orice referire în cadrul acestor informaţii la alte site-uri Web decât cele ale IBM este oferită
doar pentru comoditate şi nu reprezintă în niciun fel susţinerea acelor site-uri Web.
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Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs
IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.
IBM poate folosi sau distribui informaţiile pe care le furnizaţi în orice mod considerat
corespunzător, fără ca aceasta să implice vreo obligaţie pentru dumneavoastră.
Deţinătorii de licenţă pentru acest program care doresc să obţină informaţii despre el pentru a
permite: (i) schimbul de informaţii între programe create independent şi alte programe
(inclusiv cel de faţă) şi (ii) utilizarea reciprocă a informaţiilor schimbate trebuie să contacteze:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Aceste informaţii pot fi disponibile, cu respectarea termenilor şi condiţiilor şi uneori cu plata
unei taxe.
Programul licenţiat descris în acest document şi toate materialele licenţiate disponibile pentru
acesta sunt furnizate de IBM sub termenii IBM Customer Agreement, IBM International
Program License Agreement sau ai oricărei înţelegeri echivalente între noi.
Toate datele de performanţă din acest document au fost determinate într-un mediu controlat.
Ca urmare, rezultatele obţinute în alte medii de funcţionare pot fi diferite. Este posibil ca
unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare şi nu se poate garanta că
astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai
mult, unele măsurători pot fi estimări obţinute prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi
diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru
mediul lor de lucru specific.
Informaţiile referitoare la produsele non-IBM au fost obţinute de la furnizorii produselor
respective, din anunţurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat
aceste produse şi nu poate confirma nivelul performanţei, compatibilitatea sau alte calităţi
pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capabilităţile produselor non-IBM
trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.
Toate declaraţiile privind direcţia viitoare sau intenţiile IBM pot fi schimbate sau retractate
fără notificare, reprezentând doar scopuri şi obiective.
Aceste informaţii conţin eşantioane de date şi rapoarte utilizate în operaţii de afaceri zilnice.
Pentru a fi cât mai complete, eşantioanele includ nume de persoane, de companii, de mărci şi
de produse. Toate aceste nume sunt fictive şi orice asemănare cu nume sau adrese folosite de
o întreprindere reală este pură coincidenţă.
Dacă vizualizaţi aceste informaţii într-o copie soft, este posibil să nu apară fotografiile şi
ilustraţiile color.

Mărci comerciale
IBM, emblema IBM şi ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
deţinute de International Business Machines Corp. în multe jurisdicţii din toată lumea. Alte
nume de produse şi servicii ar putea fi mărci comerciale ale IBM sau ale altor companii. O
listă curentă de mărci comerciale IBM este disponibilă pe web la “ Informaţii copyright şi
mărci comerciale ” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale altor companii:
v Microsoft, Windows, Windows NT şi sigla Windows sunt mărci comerciale deţinute de
Microsoft Corporation în Statele Unite, în alte ţări sau ambele.
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Caractere speciale

automatizare
automatizare
funcţii TurboIntegrator 115
buton de acţiune 115
deconectare legătură la serverul IBM Cognos 109
deconectarea tuturor serverelor IBM Cognos 110
exemple de fişiere macro 113
IBM Cognos Office 103
jurnalizarea erorilor 105
logare 107
reîmprospătare date 108
suprimarea alertelor şi mesajelor 111
ştergerea valorilor datelor 108
urmărirea activităţilor şi erorilor 110
Autoritatea de certificare (CA)
nu a reuşit să creeze o relaţie de încredere 130

#NUME? erori 127
*
unităţi de măsură 32
.NET Framework
depanare 126
versiune 124
% calcule 40
% calcule procentuale 40

A
abonare
şabloane depanare 122
acreditări utilizator
automatizarea logării 106
activare
AutoLogFile 105
actualizare
URL-uri server 16
adăugare
date în tabele încrucişate 32
datele 28
măsuri la un tabel încrucişat 28
adnotări
introducere comentarii 74
vizualizare comentarii 74
adresă gateway
definire 12
adrese gateway IBM Cognos BI 131
agregare
exemple şi dimensiuni de timp 137
agregare date 37
Altele
Explorare 47
analiză bazată pe celule
depanare 51
aplicaţie de pornire
configurare 12
aplicaţii 6
configurare pornire 12
pictograme asociate 9
arbore sursă
căutare 30
articole de date
adăugare 28
convertirea datelor statice 60
articole de date statice 60
Asamblaje de interoperabilitate de bază (PIA)
autentificare
activare signon unic 14
autentificare pe bază de formulare 14
autentificare pe bază de formulare 14
autentificare unică
autentificare pe bază de formulare 14
configurare 14
Automate_COI.vbs 114
Automate_COI_Excel.vbs 114
Automate_COI_PowerPoint.vbs 114
Automate_COI_Word.vbs 114
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bară de unelte
pornire 11

C
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cache
curăţare în IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
calcule rollup 40
calculelor
adăugare 40
caracteristici noi 1
căutare
arbore sursă 30
ClearAllData (funcţie API) 108
COGNAME
depanare 51
CognosOfficeAutomationExample.bas 104, 113
CognosOfficeAutomationExample.xls 115
CognosOfficeAutomationPPExample.bas 113
CognosOfficeMessageSuppressor.cls 113
COGVAL
depanare 51
coloane
calculat 40
inserare în explorare 45
comanda Păstrare 82
comentarii
introducere în celule 74
compania Sample Outdoors
baze de date, modele şi pachete 138
comprimare 20
interogări de date 20
comprimare GZip
liste CSV 20
conectare
activare signon unic 14
exemplu de cod API 113
funcţii API pentru acreditări noi 106
prin autentificare pe bază de formulare 14
servere IBM Cognos sau pachete multiple 15
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context
filtre 39
convertire în formule
erori 124, 129
CSV format 20
Cube Viewer
distribuire date 66
Curăţare cache la salvare

E
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D
date
prezentare 57
date relaţionale
tabele încrucişate 82
datele
adăugare 28
filtrare 39
găsire 30
grupare 20
inserare 32
limitare 34
prezentare 49
secţionare 20
depanare 117
abonare la suport 122
analiză bazată pe celule 51
baze de cunoştinţe
căutare soluţii pentru depanare 119
căutare baze de cunoştinţe 119
COGNAME 51
COGVAL 51
contactare Suport IBM 120
identificare probleme 117
obţinere corecţii 119
obţinere 119
schimbare informaţii cu Suportul IBM 121
deschidere
registre de lucru din IBM Cognos Connection 61
determinarea problemei
schimbare informaţii cu Suportul IBM 121
dezactivare
jurnalizare 14
dimensiune fişier
curăţare cache local 16
dimensiuni 21
lucrul cu 21
dimensiuni singulare
imbricare 43
dispuneri
tabel încrucişat 82
distribuire date
Cube Viewer 66
felii 66
In-Spreadsheet Browser 66
într-o foaie de explorare 70
într-o foaie Web 70
privire generală 66
sintaxă 71
DMR, 21
documente Microsoft Office
descărcare din IBM Cognos Connection 62
deschidere din IBM Cognos Connection 62
documente publicate
deschidere în Microsoft Office 125
imposibil de deschis din IBM Cognos Connection 126
drill down 34
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editare
date 65
editor de expresii
crearea calculelor 40
eroare DPR-ERR-2079 129
eşantioane 135
date despre vânzări şi marketing 137
No Data 142
pachete 140
pachetul GO Data Warehouse (analysis) 140
pachetul GO Data Warehouse (query) 141
pachetul GO Sales (analysis) 142
pachetul GO Sales (query) 142
pachetul Sales and Marketing (Cube) 141
Sample Outdoors Company 135
eşantioane de raport 135
eşantioanele The Sample Outdoors Company 135
eşantion Cantitate returnată după linie de produse 141
Eşantion linii de bază 141
eşantion Paginaţie orizontală 142
eşantion Spaţiu de lucru date venit 141
Eşantion Spaţiu de lucru satisfacere angajat 140
eşantionul GO Sales (analysis) 142
eşantionul No Data 142
executare rapoarte 63
exemple
angajaţi 137
Bază de date tranzacţionale GO Sales 139
bază de date, modele şi pachete 138
Cantitate returnată după linie de produse 141
cuburi 139
GO Data Warehouse 138
Linii de bază 141
paginaţie orizontală 142
Spaţiu de lucru date venit 141
Spaţiu de lucru satisfacere angajat 140
Explorare
Mai multe funcţii 47
Toate funcţiile 47
explorări
afişare informaţii despre server şi pachet 18
eliminare măsuri din 29
înţelegere 25
expunerea funcţiilor API 105
extindere şi deplasare în jos cu un nivel 43

F
felii
distribuire date 66
filtre
context 39
filtre personalizate 37
fişiere jurnal 14
activare 14
fişiere macro 113
Fluxuri RSS
depanare 122
foi de explorare
distribuire date 70
editare date din celule
foi de lucru
curăţare conţinut 60
foldere membri 21
formatare celule 26
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formate
CSV 20, 46, 47
formate CSV 46, 47
formule
înlăturare 60
funcţii API
automatizare
reîmprospătare date 108
reîmprospătare formatare 108
ClearAllData 108
expunere prin obiecte de automatizare
HTTPLogonCredentials 106
Logoff 110
Logon 107
metoda Publish 109
metodă UpdateServerUrl 111
RefreshAllData 108
RefreshAllDataAndFormat 108
SuppressMessages 111
TraceLog 110
UnlinkAllData 109
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găsire
datele 30
grupare
secţionare date
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H
hărţi
creare 57, 58
HTTPLogonCredentials (funcţii API)

106

IBM Cognos Office (continuare)
eşec la iniţializarea în Microsoft Office 124
mesaje de eroare numerotate 130
pornire 11
problemele de securitate 130
scurtături de la tastatură 143
setare preferinţe 11
ierarhii
inserare 30
ierarhii de nivel 21
imbricare
date în tabele încrucişate 85
dimensiuni singulare 43
rânduri şi coloane 43
seturi 43
imbricat
dispuneri tabelă încrucişată 82
In-Spreadsheet Browser
distribuire date 66
informaţii despre pachet
afişare explorări 18
informaţii despre server
afişare în explorare 18
inserare
coloane 45
date din niveluri multiple dintr-o dimensiune 33
datele 32
ierarhii 30
niveluri 33
rânduri 45
instalări
add-in COM 124
Internet Explorer 125
interogări de date
comprimare 20
interschimbare 45
rânduri şi coloane 45

I
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
curăţare cache 16
erori la rapoartele pe bază de celule 127
interfaţă cu utilizatorul 7
înţelegere explorări 25
mesaje de eroare numerotate 133
roluri şi responsabilităţi utilizator 6
setare preferinţe 17
utilizatori 5
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel: caracteristici noi;
caracteristici noi: IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 2
IBM Cognos Connection 61
depanare rapoarte indisponibile 127
descărcare documente Microsoft Office 62
deschidere documente Microsoft Office 62
imposibil de deschis documentele Microsoft Office publicate 126
IBM Cognos for Microsoft Office
descărcarea documentelor în IBM Cognos Connection 62
nu se pot vizualiza rapoarte 130
respingere de către firewall, din motive de securitate 129
roluri şi responsabilităţi utilizator 6
IBM Cognos gateway
modificare adresă 12
IBM Cognos Office
aplicaţii 6
aplicaţii Microsoft Office acceptate 131
automatizare 103
depanarea deschiderii documentelor 125
descărcarea documentelor în IBM Cognos Connection 62

Î
înţelegere
liste 86

L
limbi
depanare subchei pachet 126
limitare
datele 34
liste
crearea unui exemplu de raport de tip listă
CSV formatat 20
exemple 87
înţelegere 86
locaţii de pornire
modificare 46, 47
logare
funcţie API Logon 107
Logoff (funcţii API) 110
Logon (funcţie API) 107
lucrul
cu dimensiuni 21

87
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M
masaje de eroare
Acest articol nu poate fi extins 129
COI-ERR-2016 Foaie de lucru protejată, stilurile IBM Cognos nu
pot fi populate 132
COR-ERR-2011 Interval invalid: Vă rugăm să introduceţi un
interval valid pentru tabel încrucişat sau listă 133
nu se pot vizualiza rapoarte după ce se face clic pe vizualizare
raport 130
Resultatele au depăşit limita de rânduri sau coloane Excel 129
măsuri
adăugare 28
implicit 32
înlăturarea dintr-un tabel încrucişat 29
măsuri implicite 32
modificare 32
mesaj de eroare server indisponibil 124
mesaje de eroare
Acest articol nu poate fi extins 129
COI-ERR-2002 Tipul de bloc nu este corect 130
COI-ERR-2005 Această versiune de Microsoft Office nu este
acceptată 131
COI-ERR-2006 Acest produs Microsoft Office nu este
acceptat 131
COI-ERR-2008 Imposibil de realizat recuperarea de la
resurse 131
COI-ERR-2009 Imposibil de efectuat operaţiunea, deoarece
Microsoft Excel este în modul editare 131
COI-ERR-2010 Numele {0} nu este corect. Numele nu trebuie să
conţină atât caracterul ghilimele (") cât şi caracterul apostrof
(') 131
COI-ERR-2011 Serverul nu a returnat răspunsul aşteptat 131
Convertirea în formule nu afişează valoarea 124
COR-ERR-2004 Specificaţia axei nu este corectă 133
COR-ERR-2007 Eroare la extragerea din resurse 133
COR-ERR-2009 Formula numelui este incorectă 133
COR-ERR-2010 Formula nu este corectă 133
COR-ERR-2013 Nu s-a reuşit convertirea explorării în
formulă 133
COR-ERR-2014 Din cauza limitărilor foii de lucru Excel,
rezultatele pot fi trunchiate 133
COR-ERR-2015 Explorarea curentă nu se poate reda în această
locaţie de pe foaia de lucru 134
COR-ERR-2016 Imposibil de extras pachetul 134
COR-ERR-2017 Selecţia curentă nu a returnat nicio dată 134
COR-ERR-2018 Fişier ajutor negăsit 134
Eroare: Excepţie de la HRESULT:<location> 129
IBM Cognos Office nu poate să creeze o relaţie de încredere 130
IBM Cognos Office nu reuşeşte să se iniţializeze în Microsoft
Internet Explorer 125
IBM Cognos Office nu reuşeşte să se iniţializeze în Microsoft
Office 124
imposibil de deschis documente Microsoft Office publicate din
IBM Cognos BI 126
Microsoft Office Excel nu deschide un registru de lucru publicat de
IBM Cognos Office 125
rapoarte indisponibile în joburile IBM Cognos Connection după
utilizarea comenzii Salvare ca în IBM Cognos Report
Studio 127
registrul de lucru Excel se închide pe neaşteptate 127
server indisponibil 124
metoda Publish 109
metodă UpdateServerUrl 111
metode
Publish 109
UpdateServerUrl 111
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Microsoft Excel
#NUME? erori 127
curăţare conţinut celule 60
registrul de lucru se închide pe neaşteptate 127
reîmprospătarea conţinutului, depanare 131
restricţii de rând şi de coloană, rezolvare 129
Microsoft Excel 2007 26
Microsoft Internet Explorer
nu se poate iniţializa IBM Cognos Office 125
setarea opţiunilor de securitate 126
modele
exemple de modele şi pachete 138
modificare
locaţii de pornire 46, 47
măsuri implicite 32
mutare
seturi 43

N
niveluri 21
inserare 33

O
OLAP
surse de date 21
optimizare
setări aplicaţie 19
optimizarea sistemului
seturi mari de date 20
opţiuni
setare pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
setare pentru IBM Cognos Office 11

17

P
pachete 21
conectare 15
eşantionul GO Sales (analysis) 142
GO Data Warehouse (analysis) 140
GO Data Warehouse (query) 141
reîmprospătare 27
Sales and Marketing (Cube) 141
specificare 27
pachetul GO Data Warehouse (analysis) (eşantioane) 140
pachetul GO Data Warehouse (query) (eşantioane) 141
pachetul GO Sales (analysis) 142
pachetul GO Sales (query) 142
pachetul Sales and Marketing (Cube) (eşantioane) 141
panou IBM Cognos Office 9
afişare sau ascundere 11
suprimare 12
performanţă
Surse de date Cognos TM1 128
PIA (Primary Interop Assemblies - Asamblaje de interoperabilitate de
bază)
instalare subchei 124
pictogramă pagină IBM Cognos Office 9
planificare
explorări 25
plug-in-uri, 6
preferinţe
setare pentru IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 17
setare pentru IBM Cognos Office 11
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prezentare
date 57
datele 49
privilegii de securitate 26
problemele de securitate 130
program de completare Com
registrul de lucru Excel se închide pe neaşteptate 127
programe de completare, 6
prompturi 22
prompturi de metadate 22
proprietăţi ale membrului 21
proprietăţi filă personalizată 46, 47
publicare
registre de lucru pe IBM Cognos Connection 61

R
rapoarte
deschidere şi salvare 62
executarea rapoartelor IBM Cognos for Microsoft Office după
expirarea sesiunii 129
imposibil de vizualizat rapoarte în IBM Cognos for Microsoft
Office 130
în execuţie 63
liste 87
p pe bază de celule cu #NAME? erori 127
salvare 64
securizare 14
rapoarte pe bază de celule
#NUME? erori 127
rânduri
inserare în explorare 45
interschimbare cu coloane 45
rânduri şi coloane 45
expandare 43
imbricare 43
mergeţi un nivel mai jos 43
RefreshAllData (funcţie API) 108
RefreshAllDataAndFormat (funcţie API) 108
registre de lucru
deschidere din IBM Cognos Connection 61
publicare pe IBM Cognos Connection 61
reîmprospătare
pachete 27
reîmprospătare date 59
Report Studio
salvarea modificărilor într-un job 127
respingere de către firewall, din motive de securitate 129

S
salvare rapoarte 64
Sample Outdoors Company 135
eşantioane 135
sandbox
comitere 78
culoare celulă 78
privire generală 74
resetare valori de date 78
ştergere 74
scurtături
cube viewer 72
secţionare
datele 20
securitate
activare signon unic 14

securitate (continuare)
curăţare cache local 16
utilizare autentificare pe bază de formulare 14
servere
actualizare URL-uri 16
conectare 15
servere IBM Cognos
conectare 15
sesiuni expirate 129
setări aplicaţie
optimizare 19
seturi
imbricare 43
mutare 43
seturi de date
mari 20
seturi mari de date
optimizarea sistemului 20
seturi personalizate 41
creare folosind articole din arborele sursă 42, 80
creare folosind articole dintr-o sursă de plasare 41, 79
sintaxă distribuire date 71
acţiune date 71
cod metodă 71
indicator direcţie 71
interval de celule 72
parametru metodă 71
tabel de referinţă 72
sistem de operare non-englez
depanare .NET Framework 126
sisteme IBM Cognos
modificare 12
SiteMinder
funcţie API în IBM Cognos Office 106
utilizare signon unic 14
spaţii de lucru
exemple 140, 141
specificare
pachete 27
stiluri 26
stivuit
dispuneri tabelă încrucişată 82
subseturi 79
suport de programabilitate .NET 124
Suport IBM
contactare 120
trimitere şi recepţionare informaţii 121
SuppressMessages (funcţie API) 111
suprimare
pe bază de selecţie 39
pe bază de totaluri 39
suprimare pe bază de selecţie 39
suprimare pe bază de totaluri 39
surse de date
OLAP 21
relaţional modelat dimensional (DMR) 21
Surse de date Cognos TM1
îmbunătăţire performanţă 128
surse de date dimensionale
utilizarea într-o explorare tabel încrucişat 81
utilizarea într-o listă 86
surse de date relaţionale
utilizarea într-o explorare tabel încrucişat 81
utilizarea într-o listă 86
surse de date relaţionale modelate dimensional (DMR) 21
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T
tabele încrucişate
date relaţionale 82
dispuneri 82
imbricare date 85
imbricat 43
tabele încrucişate asimetrice
dispuneri 82
tablouri de bord
Vedeţi vedeţi spaţii de lucru
taste scurtătură
pentru IBM Cognos Office 143
tipuri de fişiere
înregistrare 125
reînregistrare 125
tipuri de rapoarte 81
Toate
Explorare 47
TraceLog (funcţie API) 110

UnlinkAllData (funcţie API) 109
URL-uri
actualizare servere 16
utilizatori
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 5
utilizatori ai IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

V
valori
filtrare 39
valori de prompt
eşantioane de raport 142
VBA (Visual Basic for Applications)
exemple 112, 113
VBS (Visual Basic Scripting)
exemple 113
script-uri 114
vizualizări flex 57
modificare 58
regiuni 58

U
unităţi de măsură
* 32

162

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versiunea 10.2.0: Ghidul utilizatorului

5

