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Úvod
Aplikácia IBM® Cognos Insight vám umožní analyzova� údaje, preskúma� scenáre a
ovplyvni� rozhodnutia vytváraním riadených pracovných priestorov.
Pomocou pracovných priestorov Cognos Insight môžete líniovým manažérom komunikova�
výsledky vo forme interaktívnych riadených pracovných priestorov. Ke�že Cognos Insight
podporuje aj spätný zápis, môžete prostredníctvom týchto pracovných priestorov tiež
zhromaž�ova� a konsolidova� ciele, záväzky a prognózy manažmentu.

Vyh�adávanie informácií
Dokumentácia (vrátane všetkých preložených dokumentov) je k dispozícii na webe v lokalite
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Bližšie informácie o produkte nájdete v nasledujúcich zdrojoch informácií:
v Komunita IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Informácie o produkte IBM Cognos Insight a jeho súčastiach (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v Podpora pre produkt IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Funkcie na zjednodušenie ovládania
Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú užívate�om s telesným postihnutím, ako je
obmedzená pohyblivos� alebo poruchy zraku, používa� produkty informačných technológií.
Cognos Insight má funkcie na zjednodušenie ovládania. Informácie o týchto funkciách
nájdete v téme Príloha A, “Funkcie na zjednodušenie ovládania”, na strane 193.
Dokumentácia k produktom IBM Cognos vo formáte HTML ponúka funkcie na
zjednodušenie ovládania. Dokumenty vo formáte PDF sa poskytujú iba na doplnenie, takže
neposkytujú žiadne funkcie na zjednodušenie ovládania.

Vyhlásenia o budúcom smerovaní
Táto dokumentácia opisuje aktuálne funkcie tohto produktu. Môže obsahova� odkazy na
položky, ktoré nie sú momentálne k dispozícii. Nemali by z toho by� vyvodzované žiadne
závery o dostupnosti v budúcnosti. Takého odkazy nepredstavujú záväzok alebo prís�ub na
dodanie žiadneho materiálu, kódu alebo funkčnosti. Vývoj, vydanie a načasovanie vlastností
alebo funkčnosti zostáva na výhradnom uvážení IBM.

Vyhlásenie týkajúce sa vzorových programov
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, všetky variácie názvov
Sample Outdoors alebo Great Outdoors a Planning Sample predstavujú fiktívne podnikové
operácie so vzorovými údajmi, ktoré sa používajú na vývoj vzorových aplikácií pre
zákazníkov IBM a IBM. Tieto fiktívne záznamy zahŕňajú vzorové údaje o obchodných
transakciách, distribúcii produktov, financiách a �udských zdrojoch. Každá podobnos� so
skutočnými menami, adresami, kontaktnými číslami alebo transakčnými hodnotami je
náhodná. Iné vzorové súbory môžu obsahova� fiktívne údaje generované ručne alebo
strojovo, skutočné údaje zostavené z akademických alebo verejných zdrojov, alebo údaje
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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používané s povolením držite�a autorských práv, pre použitie ako vzorových údajov na vývoj
vzorových aplikácií. Názvy referenčných produktov môžu by� ochranné známky ich
vlastníkov. Neautorizované kopírovanie je zakázané.
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Kapitola 1. Nové funkcie
Táto čas� obsahuje zoznam nových a pozmenených funkcií v tomto vydaní. Obsahuje tiež
súhrnný zoznam nových a zmenených funkcií v predchádzajúcich vydaniach. Pomôže vám
naplánova� vaše stratégie inovácie a nasadenia aplikácie, ako aj požiadavky na zaškolenie
vašich užívate�ov.
Aktualizovaný zoznam prostredí podporovaných aplikáciou IBM Cognos Insight vrátane
informácií o operačných systémoch, serveroch Cognos a databázach nájdete v popise
systémových požiadaviek aplikácie Cognos Insight na stránke Softvérové prostredia pre
riešenie IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Nové funkcie vo verzii 2.0
Vydanie IBM Planning Analytics verzie 2.0 ponúka nové funkcie aplikácie IBM Cognos
Insight.

Hlavičky riadkov a stĺpcov sú zvýraznené pri výbere bunky
Ke� vyberiete bunku v tabu�ke, hlavičky príslušného riadka a stĺpca sa zvýraznia podobne
ako v aplikácii Excel. Farba zvýraznenia sa zhoduje s farbou bunky.

Vyh�adávanie objektov v paneli obsahu
V paneli obsahu môžete vyh�adáva� objekty. Napísaním znakov môžete filtrova� položky a
nájs� tak požadované objekty, aj ke� nepoznáte ich presný názov, alebo vyh�ada� objekty
vyhovujúce špecifickým kritériám. Vyh�adávanie nájde všetky objekty v strome vyhovujúce
kritériám. Bližšie informácie nájdete v časti “Vyh�adávanie v paneli obsahu” na strane 52.

Vyh�adávanie členov v editore dimenzií
Pri úprave ve�kých dimenzií môže by� orientácia s�ažená. Môžete si ju však u�ahči�
preh�adávaním existujúcich prvkov dimenzie otvorenej v editore dimenzií. Bližšie informácie
nájdete v časti “Vyh�adávanie vo ve�kých dimenziách” na strane 97.

Nové položky v kontextovej ponuke pre bunky
V kontextovej ponuke buniek sú k dispozícii dve nové položky:
v Exportova� do
v Zmrazi� panely
Predtým boli tieto možnosti k dispozícii iba v paneli nástrojov widgetu.

Nové funkcie vo verzii 10.3.0
Verzia 10.3.0 produktu IBM Cognos Insight prináša nieko�ko nových funkcií.

Podpora pre zlomy riadkov v bunkách krížovej tabu�ky
Stlačením klávesovej skratky Alt + Enter môžete prida� zlom riadka do bunky v krížovej
tabu�ke.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

1

Widget hodnotenia výkonu Graf historických hodnôt
Teraz môžete do pracovného priestoru aplikácie IBM Cognos Insight prida� ako widget
hodnotenia výkonu graf historických hodnôt.
Graf historických hodnôt znázorňuje stĺpcový graf skutočných údajov pre metriku spolu s
indikátorom cie�ovej hodnoty a tolerancie. Bližšie informácie nájdete v časti “Widgety
preh�adu ukazovate�ov výkonu” na strane 161.

Nová možnos� výberového zoznamu pre ukazovatele
Pri formátovaní ukazovate�a môžete definova� zoznam hodnôt, z ktorých si môže užívate�
vybra�. Bližšie informácie nájdete v časti “Zmena formátu ukazovate�ov” na strane 98.

Diagram toku údajov
Do pracovného priestoru aplikácie IBM Cognos Insight môžete prida� diagram toku údajov
vizuálne znázorňujúci prepojenia alebo procesmi, ktoré sa odkazujú na údaje medzi kockami,
alebo presúvajú údaje medzi nimi. Bližšie informácie nájdete v časti “Pridanie diagramu toku
údajov” na strane 82.

Zostava o modeli
Môžete vytvori� zostavu uvádzajúcu vlastnosti jednotlivých objektov v modeli. Bližšie
informácie nájdete v časti “Vytvorenie zostavy o modeli” na strane 179.

Zrkadlenie v paneli obsahu
teraz môžete povolením zrkadlenia v paneli obsahu povoli� podporu obojsmerných jazykov.
Bližšie informácie nájdete v časti “Podpora obojsmerných jazykov” na strane 14.

Nové funkcie vo verzii 10.2.2.6
Verzia 10.2.2.6 aplikácie IBM Cognos Insight ponúka nieko�ko nových funkcií.

Odstraňovanie komentárov z buniek
Teraz môžete z buniek odstráni� komentáre, ktoré ste pridali po publikovaní pracovného
priestoru. Komentáre môžete odstraňova� v distribuovanom aj pripojenom režime.
Bližšie informácie nájdete v časti “Pridávanie, zobrazovanie a odstraňovanie komentárov z
buniek” na strane 103.

Nové položky v kontextovej ponuke pre bunky
V kontextovej ponuke buniek sú k dispozícii dve nové položky:
v Potlači� prázdne bunky
v Automaticky prispôsobi�
Predtým boli tieto možnosti k dispozícii iba v paneli nástrojov widgetu.

Nové funkcie vo verzii 10.2.2.5
Verzia 10.2.2.5 aplikácie IBM Cognos Insight ponúka nieko�ko nových funkcií.

2

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Automatické ukladanie nepotvrdených údajov na server Cognos
TM1
Ak máte na serveri izolovaného priestoru Cognos Insight nepotvrdené údaje, môžete nastavi�
automatické ukladanie týchto údajov na serveri Cognos TM1. Tieto údaje sa môžu na server
uloži� pred spustením procesu IBM Cognos TM1 TurboIntegrator alebo po jeho spustení.
Bližšie informácie nájdete v časti “Pridanie tlačidiel akcií, ktoré spúš�ajú skripty” na strane
89.

Nové funkcie vo verzii 10.2.2.3
Verzia 10.2.2.3 produktu IBM Cognos Insight prináša nieko�ko nových funkcií.

V konsolidovaných bunkách je teraz k dispozícii metóda
prerozdelenia údajov opakovaním prvkov najnižšej úrovne
V dialógovom okne Prerozdelenie údajov je teraz k dispozícii možnos� Prerozdelenie
údajov opakovaním prvkov najnižšej úrovne pri písaní hodnoty v konsolidovanej bunke,
ktorej dcérske údajové položky neobsahujú hodnoty.
Ak je táto konsolidovaná bunka cie�om pravidla, dialógové okno Prerozdelenie údajov sa
zobrazí iba vtedy, ak je povolené v aplikácii IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
V aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler otvorte panel Návrh aplikácie a dvakrát
kliknite na názov aplikácie, čím zobrazíte kartu Návrh aplikácie. Vyberte nastavenie
Prerozdeli� v konsolidovaných bunkách odvodených na základe pravidla a uložte
nastavenia. Potom nasa�te aplikáciu.

Dynamické zoskupovanie členov v bode preskúmania
Môžete dynamicky zoskupova� členov v bode preskúmania pod nový rodičovský prvok.
Rodičovský prvok sa zobrazí v bode preskúmania, ako aj v oblasti preh�adu a krížovej
tabu�ke, ak existuje.
Táto schopnos� je k dispozícii iba pre súbory pracovných priestorov IBM Cognos Insight
(.CDD). Môže sa použi� pri práci v samostatnom alebo distribuovanom režime na serveri
IBM Cognos TM1, nie však pri práci v pripojenom režime.
Ak chcete zoskupi� členov v bode preskúmania, kliknite na členov, ktorých chcete spoji�, a
potom kliknite na ikonu Vytvori� prvok súčtu
. Zoskupené členské prvky sa zobrazia
pod rodičovským členom s názvom Konsolidovaný súčet.
Zoskupenie môžete odstráni� kliknutím na ikonu Odstráni� prvok súčtu

.

Konfigurácia dynamického zoskupovanie členov
Túto schopnos� môžete nakonfigurova� osobitne v každom súbore pracovného priestoru
Cognos Insight (.CDD).
1. Rozba�te súbory zbalené v súbore pracovného priestoru Cognos Insight (.CDD) pomocou
programu na prácu s archívmi súborov.
2. Súbor cdfDashboardModel.xml otvorte v textovom editore.
3. K prvku dashboards pridajte atribút expPointConsTotalShow="true".
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4. Uložte súbor a znova zba�te rozbalené súbory do súboru pracovného priestoru Cognos
Insight (.CDD).
5. Súbor pracovného priestoru Cognos Insight (.CDD) otvorte v aplikácii Cognos Insight.
Teraz je k dispozícii schopnos� dynamického zoskupovania členov pre tento pracovný
priestor.

Nové funkcie vo verzii 10.2.2.1
IBM Cognos Insight verzia 10.2.2.1 obsahuje nové funkcie.

Zobrazenie aliasu na okraji mriežky
Aliasy môžete zobrazi� spolu so záhlavím krížových tabuliek.
Ak chcete zobrazi� alias, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok alebo stĺpec, ktorý má
alias definovaný, kliknite na Zobrazi� atribút a vyberte alias zo zoznamu aliasov. Text aliasu
sa zobrazí spolu so záhlavím.
Ak chcete zruši� zobrazovanie aliasu, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok alebo stĺpec,
ktorý má definovaný alias, kliknite na Zobrazi� atribút a vyberte Nezobrazova� žiadny.

Zobrazenie aliasu v bodoch prieskumu
Môžete zobrazi� aliasy v bodoch prieskumu.
Ak sú k dispozícii aliasy pre bod preskúmania, ved�a ikony H�ada�
ikona rozba�ovacieho zoznamu

bude zobrazená

.

Kliknite na ikonu rozba�ovacieho zoznamu
a vyberte alias, ktorý sa má zobrazi�. Text
aliasu musí ma� definovaný každý člen v dimenzii, inak sa zoznam aliasov členov nezobrazí.

Vyh�adávanie členského parametra tlačidla akcie
Ke� sa aktivuje tlačidlo akcie, ktoré má členský parameter, môžete teraz vyh�adáva� členov s
použitím vyh�adávania typu „obsahuje“, ktoré nerozlišuje ve�kos� písmen. Predtým bolo toto
vyh�adávanie typu „začína na“ a rozlišovala sa ve�kos� písmen. Táto zmena zjednodušuje
h�adanie členov.
Vyh�adávanie teraz napríklad nájde člena s názvom S1000 - Príjmy po vyh�adaní príjmy,
hoci predtým by ho pomocou tohto parametra nenašlo.

Uzamknutie všetkých widgetov
Widgety v aplikácii je možné v IBM Cognos TM1 Performance Modeler uzamknú� pevným
zámkom. Zámok zabráni tomu, aby neadministrátorskí užívatelia odomkli widgety v IBM
Cognos Insight.
Predtým mohol ktorýko�vek užívate� Cognos Insight odomknú� widgety pomocou
kontextových ponúk. V tomto vydaní môžu by� widgety pevne uzamknuté v Cognos TM1
Performance Modeler, aby ich nemohli užívatelia, ktorí nie sú administrátori, odomknú� v
Cognos Insight.
Bližšie informácie nájdete v dokumente TM1 Performance Modeler.
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Nové funkcie vo verzii 10.2.2
IBM Cognos Insight verzia 10.2.2 obsahuje nové funkcie.

Tlač celých pracovných priestorov
Teraz môžete tlači� naraz celý pracovný priestor, namiesto toho, aby ste postupne tlačili
každú kartu v IBM Cognos Insight.
Súvisiace úlohy:
“Tlač pracovných priestorov” na strane 109
Tlačte celý pracovný priestor IBM Cognos Insight alebo konkrétnu kartu pracovného
priestoru a získajte tlačenú podobu vášho pracovného priestoru.

Dynamické hodnoty
IBM Cognos Insight teraz obsahuje dynamické hodnoty, čo sú widgety, ktoré zobrazujú
jednotlivé členy alebo ukazovatele z krížovej tabu�ky. Ak napríklad vaša krížová tabu�ka
zobrazuje príjmy za rok pod�a produktových radov, môžete do nadpisu vašej karty
pracovného priestoru prida� dynamickú hodnotu, ktorá zobrazuje celkové príjmy za tento rok.
Súvisiace úlohy:
“Vloženie dynamických hodnôt” na strane 89
V pracovnom priestore IBM Cognos Insight môžete vytvori� widget s dynamickou hodnotou
a zdôrazni� konkrétnu hodnotu vo vašom pracovnom priestore. Môžete napríklad umiestni�
hodnotu celkových príjmov do vlastného widgetu na vrchu vášho pracovného priestoru.

Zvýraznenie buniek pomocou podmieneného formátovania
Teraz môžete do pracovných priestorov IBM Cognos Insight prida� podmienené štýly a
zvýrazni� tak bunky, ktoré vyhovujú konkrétnym podmienkam.
Súvisiace úlohy:
“Vytvorenie podmienených štýlov” na strane 78
Použitím podmienených štýlov na krížovú tabu�ku v pracovnom priestore IBM Cognos
Insight môžete identifikova� bunky, ktoré sa nachádzajú v určenom rozsahu hodnôt, alebo
bunky, ktoré obsahujú konkrétny znakový re�azec.

Podpora importu neusporiadaných a nevyvážených hierarchií
Teraz je možné do IBM Cognos Insight importova� neusporiadané a nevyvážené hierarchie.
Môžete si zvoli�, či chcete zachova� pôvodnú štruktúru, alebo ju chcete prispôsobi�.

Neusporiadané hierarchie
V neusporiadaných hierarchiách chýbajú v údajoch niektoré úrovne. Napríklad v nasledujúcej
tabu�ke chýba v dvoch riadkoch úroveň Štát.
Tabu�ka 1. Príklad neusporiadanej hierarchie pred importovaním
Región alebo krajina

Štát

Mesto

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Vatican City

Vatican City

Ak zachováte neusporiadanú štruktúru, budú prázdne bunky zaplnené členmi zástupných
znakov. Napríklad Tabu�ka 1 sa zobrazí nasledovne:
Kapitola 1. Nové funkcie

5

v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (Štát)
- Washington DC
v Vatican City
– Vatican City (Štát)
- Vatican City (Mesto)
Ak zviniete neusporiadanú hierarchiu, aby sa stala nevyváženou hierarchiou, prázdne bunky
sa v importovanej dimenzii neobjavia. Napríklad Tabu�ka 1 na strane 5 sa zobrazí nasledovne:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatican City
– Vatican City

Nevyvážené hierarchie
V nevyvážených hierarchiách sa nenachádzajú všetky listové členy na tej istej úrovni.
Napríklad v nasledujúcej tabu�ke sa niektoré listové členy nachádzajú na úrovni 2 a niektoré
na úrovni 3.
Tabu�ka 2. Príklad nevyváženej hierarchie pred importovaním
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Zamestnanec A

Zamestnanec B

Zamestnanec E

Zamestnanec A

Zamestnanec B

Zamestnanec F

Zamestnanec A

Zamestnanec C

Zamestnanec A

Zamestnanec D

Ak zachováte nevyváženú štruktúru, prázdne bunky sa v importovanej dimenzii neobjavia.
Napríklad Tabu�ka 2 sa zobrazí nasledovne:
v Zamestnanec A
– Zamestnanec B
- Zamestnanec E
- Zamestnanec F
– Zamestnanec C
– Zamestnanec D
Ak vyvážite hierarchiu, vyplní sa najnižšia úroveň a prázdne miesta ostanú na najvyššej
úrovni. Tým sa nevyvážená hierarchia zmení na neusporiadanú hierarchiu. Napríklad
Tabu�ka 2 sa zobrazí nasledovne:
v Zamestnanec A
– Zamestnanec B
- Zamestnanec E
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- Zamestnanec F
– Zamestnanec C (Úroveň 2)
- Zamestnanec C
– Zamestnanec D (Úroveň 2)
- Zamestnanec D
Súvisiace koncepty:
Kapitola 3, “Importovanie údajov do Cognos Insight”, na strane 17
Do IBM Cognos Insight môžete importova� údaje rozličnými spôsobmi v závislosti na zdroji
údajov, komplexnosti údajov a na tom, akú kontrolu chcete ma� nad tým, ako sú údaje
importované ako dimenzie, ukazovatele a atribúty.

Vzia� spä� a znova vykona�
Teraz môžete odvola� alebo znova vykona� niektoré akcie, ktoré ste vykonali v pracovnom
priestore IBM Cognos Insight.
Môžete vzia� spä� alebo znova vykona� 45 akcií.
Obmedzenie: Pomocou ikony Vzia� spä�

môžete odvola� nasledujúce akcie:

v zmeny dátového modelu, napríklad pridanie alebo odstránenie členov, dimenzií a kociek,
v pridanie alebo odstránenie komentárov,
v spustenie tlačidiel akcií, ktoré spúš�ajú procesy IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI),
v zmeny výpočtov,
v spustenie importov a exportov,
v pripojenie k serveru IBM Cognos Express alebo IBM Cognos TM1,
v tlač, publikovanie alebo zdie�anie,
v zmeny nastavení a preferencií Cognos Insight,
v pozastavenie alebo uvo�nenie buniek.

Synchronizácia údajov
Teraz môžete údaje v pracovnom priestore IBM Cognos Insight synchronizova� pod�a
widgetu, pod�a karty alebo pod�a pracovného priestoru. Môžete, napríklad, zmeny v údajoch
v bode prieskumu na karte A synchronizova� do údajov v krížovej tabu�ke na karte B.
Súvisiace úlohy:
“Synchronizácia widgetov” na strane 92
Ke� synchronizujete widgety v IBM Cognos Insight, zmeny, ktoré vykonáte v údajoch v
jednom widgete, sa odrazia aj v synchronizovaných widgetoch. Synchronizáciu je možné
použi� naprieč kartami, pracovnými priestormi alebo v menších skupinách v rámci karty.

Widgety a karty v paneli obsahu
Teraz môžete zobrazi� zoznam kariet a widgetov vo vašom pracovnom priestore IBM Cognos
Insight. Prostredníctvom tohto zoznamu môžete prejs� na konkrétnu kartu alebo widget alebo
zmeni� nastavenia karty, či widgetu.
Čas� Pracovný priestor je nová čas� panela obsahu
. V tejto časti sa nachádza zoznam
všetkých kariet a widgetov v aktuálnom pracovnom priestore. Z panela Pracovný priestor
môžete vykona� nasledujúce akcie:
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v Ak kliknete pravým tlačidlom myši na widget, získate prístup k zoznamu príkazov pre
daný widget. Tieto príkazy sú rovnaké, ako tie, ktoré máte k dispozícii v ponuke Akcie
widgetu
.
v Ak kliknete pravým tlačidlom myši na kartu, môžete ju premenova� alebo odstráni�.
v Ak kliknete na kartu alebo widget, prejdete na tento objekt v pracovnom priestore.

Dotazy s viacerými vláknami zvyšujú výkon
Výkon spracovania dotazov v IBM Cognos Insight môžete zvýši� tým, že povolíte
spracovanie dotazov vo viacerých vláknach.
Dotazy s viacerými vláknami umožňujú, aby IBM Cognos TM1 automaticky vyvažoval
za�aženie dotazov spustením každého dotazu v samostatnom jadre. Toto viacnásobné
spracovanie môže zvýši� efektivitu a skráti� čas spracovania ve�kých dotazov a pravidiel.
Z výhody dotazov s viacerými vláknami môžu �aži� len servery s vy�ažením menej než 100
% kapacity. Ak máte, napríklad, 8 jadier, ktoré spracúvajú 8 súbežných dotazov, ani jedno
nemôže využi� dotazy s viacerými vláknami. Pridanie deviateho súbežného spracovania
dotazu by malo za následok rozdelenie vlákien spracovania medzi viaceré jadrá.

Zobrazenia Prispievate� a Posudzovate�
Ke� sa teraz administrátori IBM Cognos TM1 pripoja k aplikáciám Cognos TM1 z IBM
Cognos Insight, môžu by� zobrazenia pre prispievate�ov a zobrazenia pre posudzovate�ov
zobrazené v rozličnom rozložení.
Ke� autori aplikácií vytvoria nové aplikácie v IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
môžu definova� samostatné zobrazenia pre prispievate�ov a pre posudzovate�ov. Ke� sa
administrátori Cognos TM1 pripoja ku Cognos TM1 z Cognos Insight, môžu si zvoli�
zobrazenie, v ktorom chcú pracova�: prispievate� alebo posudzovate�. V Cognos Insight sa
tieto zobrazenia môžu zobrazi� v rozličných rozloženiach. Zobrazenie prispievate�a môže
napríklad zobrazi� krížovú tabu�ku s nieko�kými bodmi prieskumu, zatia� čo zobrazenie
posudzovate�a môže napríklad zobrazi� len graf alebo krížovú tabu�ku.
Tieto rozličné rozloženia je možné vytvori� v Cognos Insight. Ke� administrátor Cognos
TM1 publikuje pracovný priestor spä� na Cognos TM1, zobrazenie, ktoré publikuje, zahŕňa
rozloženie pracovného priestoru. Takže ak je administrátor Cognos TM1 pripojená v
zobrazení prispievate�a, môže tento administrátor vykona� zmeny v rozložení pracovného
priestoru a publikova� ho ako zobrazenie prispievate�a tejto aplikácie.
Bližšie informácie o zobrazeniach Prispievate�a a Posudzovate� nájdete v dokumentácii k
aplikácii TM1 Performance Modeler. Túto dokumentáciu pre váš produkt a verziu nájdete v
lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Súvisiace úlohy:
“Pripojenie k systému Cognos TM1” na strane 171
Administrátori IBM Cognos TM1 sa môžu pripoji� k systému Cognos TM1 z IBM Cognos
Insight, ke� chcú importova� dimenzie alebo kocky, publikova� pracovný priestor alebo
prispie� do plánu.
“Pripojenie k systému Cognos Express” na strane 185
Administrátori IBM Cognos Express sa môžu pripoji� k systému Cognos Express z IBM
Cognos Insight, ke� chcú importova� dimenzie alebo kocky, publikova� pracovný priestor
alebo prispie� do plánu.
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Strategické mapy je možné filtrova� na základe metrík
Teraz môžete strategické mapy v pracovnom priestore IBM Cognos Insight filtrova� novým
spôsobom: výberom metrík, ktoré sa zobrazia, ke� umiestnite kurzor myši nad objekty vo
widgete.
Váš pracovný priestor napríklad obsahuje krížovú tabu�ku, strategickú mapu, dopadový
diagram a volite�ný diagram. Všetky štyri widgety sú navzájom synchronizované. Ak ste
predtým chceli zmeni� údaje zobrazené v jednotlivých widgetoch, mohli ste zmeni� výbery v
oblasti preh�adu každého widgetu. Teraz môžete tiež vybra� metriku, ktorá sa objaví, ke�
umiestnite kurzor myši nad cie� v strategickej mape.
Súvisiace úlohy:
“Pridanie preh�adov ukazovate�ov výkonu” na strane 166
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1 z IBM Cognos Insight, môžete zobrazi� a
použi� preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktoré v IBM Cognos TM1 Performance Modeler
vytvoríte vo vašom pracovnom priestore.

Priblíženie a oddialenie widgetov preh�adov ukazovate�ov
výkonu
Widgety preh�adov ukazovate�ov výkonu môžete v IBM Cognos Insight približova� a
od�a�ova�.
Pomocou ikon Priblíži� a Oddiali�
v oblasti preh�adu každého widgetu môžete
zobrazi� bližší detail alebo širší poh�ad. Napríklad, váš pracovný priestor obsahuje volite�ný
widget preh�adu ukazovate�ov výkonu, ktorý zobrazuje príjmy za každý produktový rad na
mape sveta. Môžete priblíži� čas� mapy a zobrazi� podrobnejšie informácie o regiónoch a
krajinách v tejto oblasti, alebo môžete oddialením zobrazi� mapu celého sveta.
Súvisiace úlohy:
“Pridanie preh�adov ukazovate�ov výkonu” na strane 166
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1 z IBM Cognos Insight, môžete zobrazi� a
použi� preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktoré v IBM Cognos TM1 Performance Modeler
vytvoríte vo vašom pracovnom priestore.

Rozvinutie a zvinutie metrík v dopadových diagramoch
Teraz môžete rozvinú� a zvinú� metriky vo widgete dopadového diagramu v IBM Cognos
Insight.
Ak chcete teraz zobrazi� viac alebo menej metrík, môžete použi� ikony Rozvinú� a Zvinú�
, ktoré sú umiestnené ved�a metrík. Napríklad, dopadový diagram zobrazuje Z�avu
ako zameranú metriku a Celkové príjmy po z�ave ako ovplyvnenú metriku. Rozviniete
Celkové príjmy po z�ave a uvidíte, že metrika Celkové príjmy po z�ave ovplyvňuje
metriku Zisk pred vyplatením podielov.
Týmto spôsobom môžete sledova� re�azec metrík, aby ste pochopili, ako sa navzájom
ovplyvňujú.
Súvisiace úlohy:
“Pridanie preh�adov ukazovate�ov výkonu” na strane 166
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1 z IBM Cognos Insight, môžete zobrazi� a
použi� preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktoré v IBM Cognos TM1 Performance Modeler
vytvoríte vo vašom pracovnom priestore.
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Záhlavie v aktuálnom miestnom nastavení
V pracovných priestoroch, ktoré majú rozličné záhlavia pre rozličné jazyky, vidia užívatelia
len záhlavia pod�a miestneho nastavenia IBM Cognos Insight, ktoré je určené nastavením
Moje preferencie.
Súvisiace koncepty:
“Jazykové a kultúrne preferencie” na strane 13
IBM Cognos Insight využíva rozličné nastavenia, ktorými v závislosti na tom, kde k aplikácii
Cognos Insight pristupujete, určí váš jazyk a kultúrne štandardy. Tieto informácie vám
pomôžu lepšie pochopi�, kde Cognos Insight nájde vaše jazykové a kultúrne preferencie, aby
ste ich mohli v prípade potreby zmeni�.

Rozloženie údajov metódou opakova� v listoch
IBM Cognos Insight teraz obsahuje rozloženia údajov metódou opakova� v listoch.
Metóda rozloženia údajov opakovaním v listoch vám umožňuje kopírova� hodnotu do
všetkých listov v konsolidácii alebo len do listov, ktoré obsahujú nenulové hodnoty.
Súvisiace úlohy:
“Rozloženie údajov pomocou opakovania v listoch” na strane 75
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy opakovania v listoch kopírova� zadanú
hodnotu v listoch (potomkoch) konsolidovanej bunky. Ke� použijete túto metódu, môžete
kopírova� hodnotu do všetkých listov v konsolidácii alebo len do listov, ktoré už obsahujú
nenulové hodnoty.
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Kapitola 2. Spustenie aplikácie Cognos Insight
Aplikáciu IBM Cognos Insight môžete nainštalova� ako súčas� riešenia IBM Planning
Analytics Local, alebo ju môžete nainštalova� a spúš�a� z prostredia IBM Cognos Express
alebo IBM Cognos TM1, v závislosti od toho, či máte prístup k týmto �alším produktom IBM
Cognos.
V nasledujúcom zozname sú popísané rozličné spôsoby, akými môžete spusti� Cognos
Insight. Spôsob spúš�ania aplikácie Cognos Insight závisí od toho, či je aplikácia Cognos
Insight prepojená s inými produktmi Cognos, ako sú Cognos TM1 a Cognos Express.
Cognos Insight a Cognos TM1
Ak ste pripojení ku Cognos TM1, spustite Cognos Insight z portálu Cognos TM1
Applications, aby ste mohli vytvára� pracovné priestory a prispieva� do plánov.
Cognos Insight a Cognos Express
Ak ste pripojený k aplikácii Cognos Express, aplikáciu Cognos Insight môžete
spusti� z uvítacej stránky aplikácie Cognos Express a vytvára� v nej pracovné
priestory, zdie�a� pracovné priestory s inými alebo prispieva� do plánov.

Okno Cognos Insight
Oboznámte sa s čas�ami okna IBM Cognos Insight.
Okno Cognos Insight obsahuje nasledujúce časti:
Ikona Akcie
Kliknutím na ikonu Akcie
rozviniete ponuku, ktorá obsahuje vo�by vytvori�,
otvori�, uloži�, tlači�, exportova� a zatvori� pracovné priestory.
Widget krížových tabuliek a grafov
Widgety sú časti pracovného priestoru Cognos Insight. Jeden typ widgetu obsahuje
graf a krížovú tabu�ku alebo mriežku. Údaje v krížovej tabu�ke sú prepojené s
údajmi, ktoré sú zobrazené v grafe, takže ke� zmeníte údaje v krížovej tabu�ke,
zmenia sa aj údaje v grafe a ak zmeníte údaje v grafe, zmení sa aj krížová tabu�ka.
Panel nástrojov widgetu
Panel nástrojov widgetu sa zobrazí, ke� pracujete vo widgete. Obsahuje ikony
určené konkrétne pre daný widget, ako napríklad ikona Zmeni� typ zobrazenia
, ktorá vám umožňuje zmeni� typ grafu, ktorý je widgete zobrazený.
Oblas� preh�adu
Oblas� preh�adu sa zobrazí v prípade krížovej tabu�ky alebo grafu. Obsahuje
informácie o tom, ktoré dimenzie a ukazovatele sú zobrazené v krížovej tabu�ke, v
grafe alebo v krížovej tabu�ke a zároveň v grafe. Oblas� preh�adu je rozdelená do
troch častí: riadky, stĺpce a kontext. Tieto časti predstavujú dimenzie a ukazovatele
zobrazené v riadkoch, stĺpcoch a kontexte krížovej tabu�ky, grafu alebo krížovej
tabu�ky a zároveň grafu. Ak je napríklad v časti riadkov oblasti v preh�adu uvedená
dimenzia Produkty, sú produkty zobrazené aj v riadkoch krížovej tabu�ky.
Panel obsahu
V paneli obsahu sú zobrazené všetky kocky, dimenzie, ukazovatele a atribúty, s
ktorými môžete pracova� v aktuálnom pracovnom priestore. V paneli obsahu môžete
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importova�, vytvára�, ako aj odstraňova�, presúva� a upravova� prvky. V paneli
obsahu sú taktiež uvedené procesy importovania, aby ste mohli obnovi� údaje z
konkrétneho importovania.
V paneli obsahu môžete tiež vyh�ada� objekty. Napísaním znakov môžete filtrova�
položky a nájs� tak požadované objekty, aj ke� nepoznáte ich presný názov, alebo
vyh�ada� objekty vyhovujúce špecifickým kritériám. Vyh�adávanie nájde všetky
objekty v strome vyhovujúce kritériám.
Body prieskumu
Bod prieskumu je zoznam prvkov v dimenzii. Kliknutím na prvky môžete filtrova�
údaje v krížovej tabu�ke, v grafe alebo v krížovej tabu�ke a zároveň v grafe.
Karty

Pracovné priestory sú rozdelené do nieko�kých kariet. V oblasti kariet môžete
vytvori�, odstráni� a premenova� karty.

Ikona miniatúry kariet
Po kliknutí na ikonu miniatúr kariet sa zobrazí malý obrázok pre každú kartu a vy
môžete na presun medzi kartami namiesto názvov kariet použi� tieto ikonky.
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené časti okna Cognos Insight.

Obrázok 1. Časti okna Cognos Insight
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Preferencie aplikácie Cognos Insight
IBM Cognos Insight môžete prispôsobi� rôznym spôsobom, vrátane povolenia alebo
zakázania špecifického správania, nastavenia regionálnych volieb a nastavenia pripojení k
�alším produktom IBM Cognos.
V okne Moje preferencie, ku ktorému sa dostanete po kliknutí na ikonu Akcie
nastavi� nasledujúce vo�by:

, môžete

v Zobrazi� vizuálne pomôcky pre lepšie zjednodušenie ovládania.
v Vypnú� zobrazovanie stránky Úvod pri spustení Cognos Insight.
v Vypnú� zis�ovanie hierarchie pri importe údajov.
v Vypnú� synchronizáciu nových zobrazení.
v Zmeni� predvolenú akciu pri dvojitom kliknutí na bunku krížovej tabu�ky v nových
pracovných priestoroch. Predvolená akcia je upravi� bunku, čo môžete zmeni� na prechod
o úroveň nižšie.
v Zmeni� úvodné zobrazenie dimenzií v pracovnom priestore po importe údajov. Predvolená
akcia je rozvinú� hierarchie po prvú úroveň, čo môžete zmeni� na zvinú� všetky úrovne
alebo na rozvinú� všetky úrovne.
v Zmeni� jazyk obsahu pracovného priestoru.
v Povoli� podporu obojsmerného jazyka a zvoli� smer textu pre obsah pracovného priestoru.
v Pridajte adresy URI pre pripojenie k serverom IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1.

Jazykové a kultúrne preferencie
IBM Cognos Insight využíva rozličné nastavenia, ktorými v závislosti na tom, kde k aplikácii
Cognos Insight pristupujete, určí váš jazyk a kultúrne štandardy. Tieto informácie vám
pomôžu lepšie pochopi�, kde Cognos Insight nájde vaše jazykové a kultúrne preferencie, aby
ste ich mohli v prípade potreby zmeni�.

Cognos Insight a Cognos TM1
Ke� inštalujete alebo spustíte Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications, jazyk
produktu a jazyk obsahu, ktorý vidíte na portáli, je určený jazykovými a kultúrnymi
štandardmi pre Cognos Insight. Ak napríklad nastavíte jazyk vášho produktu na Francúzsky
(Kanada) a jazyk obsahu na Anglický (Kanada), zobrazí sa užívate�ské rozhranie Cognos
Insight vo francúzskom jazyku a kultúrne štandardy podliehajú kanadskej angličtine. Ak
zmeníte jazykové nastavenie, môžete zatvori� a znova otvori� pracovný priestor v Cognos
Insight, čím obnovíte jazykové a kultúrne štandardy.
Informácie o tom, ako môžete nastavi� jazyk pre produkt a obsah na portáli Cognos TM1
Applications, nájdete v dokumentácii k produktu TM1 Applications. Túto dokumentáciu
nájdete v lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Ak nie ste pripojený k serveru Cognos TM1 a chcete nastavi� jazyk obsahu v Cognos Insight,
kliknite na ikonu Akcie
, potom kliknite na Moje preferencie a vyberte jazyk v zozname
jazykov obsahu. Tieto preferencie nahradia kultúrne štandardy, ktoré sú definované pre váš
operačný systém alebo pre portál. To je užitočné, ak vytvárate pracovný priestor pre
užívate�ov v inom regióne alebo krajine a chcete vidie�, ako sa pracovný priestor zobrazí
týmto užívate�om. Ide o situáciu, ke� napríklad pracujete v meste Ottawa v Kanade s
nastaveniami pre francúzsku Kanadu, ale pracovný priestor, ktorý vytvárate, bude využíva�
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skupina zamestnancov vo Francúzsku. Môžete nastavi� jazyk obsahu Cognos Insight na
Francúzsky (Francúzsko) a pozrie� sa, ako sa váš pracovný priestor zobrazí tejto skupine
užívate�ov.
Ak administrátor Cognos TM1 povolil lokalizáciu názvov na serveri Cognos TM1, budú
kocky, dimenzie, prvky a atribúty zobrazené vo vašom miestnom jazyku určenom vo vašom
miestnom nastavení Microsoft Windows. Ak lokalizácia nie je povolená, zobrazia sa názvy
objektov tak, ako boli pôvodne vytvorené na serveri Cognos TM1.

Cognos Insight a Cognos Express
Ke� inštalujete alebo spustíte Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications, jazyk
produktu a jazyk obsahu, ktorý vidíte na portáli, je určený jazykovými a kultúrnymi
štandardmi pre Cognos Insight. Ak napríklad nastavíte jazyk vášho produktu na Francúzsky
(Kanada) a jazyk obsahu na Anglický (Kanada), zobrazí sa užívate�ské rozhranie Cognos
Insight vo francúzskom jazyku a kultúrne štandardy podliehajú kanadskej angličtine. Ak
zmeníte jazykové nastavenie, môžete zatvori� a znova otvori� pracovný priestor v Cognos
Insight, čím obnovíte jazykové a kultúrne štandardy.
Informácie o tom, ako môžete nastavi� jazyk pre produkt a obsah na portáli Cognos TM1
Applications, nájdete v dokumentácii k produktu TM1 Applications. Túto dokumentáciu
nájdete v lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Ak nie ste pripojený k serveru Cognos Express a chcete nastavi� jazyk obsahu v Cognos
Insight, kliknite na ikonu Akcie
, potom kliknite na Moje preferencie a vyberte jazyk v
zozname jazykov obsahu. Tieto preferencie nahradia kultúrne štandardy, ktoré sú definované
pre váš operačný systém alebo pre portál. To je užitočné, ak vytvárate pracovný priestor pre
užívate�ov v inom regióne alebo krajine a chcete vidie�, ako sa pracovný priestor zobrazí
týmto užívate�om. Ide o situáciu, ke� napríklad pracujete v meste Ottawa v Kanade s
nastaveniami pre francúzsku Kanadu, ale pracovný priestor, ktorý vytvárate, bude využíva�
skupina zamestnancov vo Francúzsku. Môžete nastavi� jazyk obsahu Cognos Insight na
Francúzsky (Francúzsko) a pozrie� sa, ako sa váš pracovný priestor zobrazí tejto skupine
užívate�ov.

Podpora obojsmerných jazykov
Podpora obojsmerných jazykov v aplikácii IBM Cognos Insight umožňuje použi� nasledujúce
funkcie:
v

Zmeni� smer textu zobrazeného v pracovnom priestore (údaje).

v Zrkadli� obsah v užívate�skom rozhraní aplikácie Cognos Insight (obsah aplikácie ).
Pre údaje a obsah aplikácie môžete nastavi� rozličné jazyky. Napríklad, pre obsah aplikácie
môžete nastavi� anglický jazyk a pre údaje môžete nastavi� hebrejský jazyk.

Smer textu
Môžete si zvoli� zobrazovanie textu v pracovných priestoroch Cognos Insight z�ava doprava
alebo sprava do�ava. Môžete si zvoli� aj kontextový smer textu. V niektorých situáciách
môžete chcie� zobrazi� čas� textu z�ava doprava a v niektorých sprava do�ava. Napríklad
arabčina, hebrejčina, urdu a perzština sú jazyky, v ktorých sa píše sprava do�ava. Čísla v
týchto jazykoch, ako aj vložené segmenty obsahujúce text v latinke, cyrilike alebo gréckej
abecede, sa píšu z�ava doprava. V týchto situáciách nastavte smer textu kontextovo, na
základe prvého písmena v texte. Ak písmeno patrí k zápisu sprava do�ava, bude taký aj smer
textu. V opačnom prípade bude smer textu z�ava doprava. Čísla a špeciálne znaky nemajú
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vplyv na smer textu. Ak napríklad text začína číslom, za ktorým nasleduje písmeno v
arabčine, bude smer textu sprava do�ava. Ak text začína číslom, za ktorým nasleduje písmeno
v latinke, bude smer textu z�ava doprava.
Zmena smeru textu v pracovnom priestore ovplyvní všetky užívate�mi zadané informácie,
vrátane údajov, označení widgetov a popisov nástrojov, komentárov a štruktúrovaného textu,
napríklad e-mailových adries, ciest k súborom a adries URL.

Zrkadlenie
Môžete zrkadli� prvky užívate�ského rozhrania aplikácie Cognos Insight, ako sú položky
ponuky, panely nástrojov a text v oknách. Ke� povolíte podporu obojsmerných jazykov,
zrkadlenie bude automatické a bude závisie� od nastaveného jazyka v systéme Microsoft
Windows.

Povolenie podpory obojsmerných jazykov
Povolením podpory obojsmerných jazykov v aplikácii IBM Cognos Insight môžete zmeni�
smer textu zobrazeného v pracovnom priestore a povoli� zrkadlenie obsahu v užívate�skom
prostredí aplikácie Cognos Insight.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na položku Moje preferencie.

2. V časti Podpora obojsmerných jazykov označte začiarkavacie políčko Povoli� podporu
obojsmerných jazykov.
3. Zmena smeru textu:
a. Výberom príslušnej možnosti v zozname Základný smer textu pre obsah určíte
smer textu v aplikácii Cognos Insight. Po povolení podpory obojsmerných jazykov sa
v paneli nástrojov textových widgetov zobrazí ikona Smer textu

.

b. Volite�ný: Ak chcete v konkrétnom widgete zmeni� smer textu, ktorý je určený pre
pracovný priestor, kliknite na ikonu Smer textu a vyberte smer textu.
4. Zrkadlenie textu môžete povoli� zmenou miestneho nastavenia systému na arabčinu alebo
hebrejčinu v Ovládacom paneli systému Microsoft Windows.
Zrkadlenie textu môžete zakáza� zrušením označenia začiarkavacieho políčka Povoli�
podporu obojsmerných jazykov alebo zmenou miestneho nastavenia na iný jazyk.

Kapitola 2. Spustenie aplikácie Cognos Insight
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Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight
Do IBM Cognos Insight môžete importova� údaje rozličnými spôsobmi v závislosti na zdroji
údajov, komplexnosti údajov a na tom, akú kontrolu chcete ma� nad tým, ako sú údaje
importované ako dimenzie, ukazovatele a atribúty.

Pred importovaním údajov
Skôr, než budete importova� údaje do IBM Cognos Insight, mali by ste pochopi�, aké údaje je
možní importova� a akým spôsobom Cognos Insight mapuje importované údaje.

Rýchly import
Údaje môžete importova� potiahnutím jednoduchých údajových súborov na pracovnú plochu
aplikácie Cognos Insight alebo výberom možnosti Rýchly import na stránke Úvod.
Jednoduché dátové súbory spĺňajú nasledujúce podmienky:
v menej než 10 stĺpcov,
v menej než 100 000 riadkov (v prípade pracovných zošitov Microsoft Excel),
v ve�kos� súboru menšia než 10 megabajtov (v prípade súborov, ktoré obsahujú hodnoty
oddelené čiarkami alebo hodnoty oddelené tabulátorom),
v len jeden riadok s hlavičkami stĺpcov,
v žiadne zlúčené bunky.
Ak údaje nespĺňajú tieto podmienky, Cognos Insight otvorí sprievodcu Import, ktorý vás
prevedie importovaním komplexnejších množín údajov.

Ako Cognos Insight mapuje vaše údaje
Ke� importujete údaje, Cognos Insight pomocou rozšírenej analytiky údajov mapuje vaše
údaje v závislosti na type zdroja údajov. Počas importu môžete nahradi� ktorúko�vek z volieb,
ktoré Cognos Insight vyberie pri mapovaní vašich údajov. V okne Moje preferencie tiež
môžete vypnú� zis�ovanie hierarchie pre všetky importy.
V nasledujúcom zozname nájdete definície rozličných typov údajov v modeli:
Kocka Kocka je kontajner, v ktorom sú uložené vaše údaje. Kocka je definovaná ako
množina dimenzií.
Dimenzia
Dimenzia je popisná kategória údajov. Vaša kocka môže napríklad obsahova�
dimenzie nazvané Produkty, Zákazníci a Umiestnenia.
Úroveň
Úroveň predstavuje súvisiace údaje v rámci hierarchie. Dimenzia Produkty môže
napríklad obsahova� úrovne nazvané Produktový rad a Typ produktu.
Atribút
Atribút je charakteristika údajov, ktoré chce spoločnos� vyhodnocova�. Vaša
dimenzia Produkty môže napríklad obsahova� atribúty Farba a Ve�kos�.
Ukazovate�
Ukazovate� je hodnota, ktorá určuje, ako dobre vaša spoločnos� funguje. Môžete
napríklad využíva� ukazovatele ako Predané množstvo alebo Výnosy a pomocou
nich vyhodnocova� vaše podnikanie.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Ak importujete balík alebo zostavu so zoznamom Cognos, použije Cognos Insight model,
ktorý bol definovaný v zdroji. Cognos Insight predvolene mapuje �alšie zdroje údajov
nasledujúcim spôsobom:
v Prvý stĺpec v zdrojovom súbore a ukazovate� sa zobrazia v krížovej tabu�ke. Ďalšie stĺpce
sú dostupné ako dimenzie v oblasti preh�adu.
v Stĺpce textu sú pridané ako dimenzie.
v Stĺpce čísel sú pridané ako ukazovatele, ak sú to hodnoty. Napríklad, Cognos Insight môže
interpretova� stĺpec s názvom Výnosy ako ukazovate� a stĺpec s názvom Telefónne číslo
ako atribút.
v Ke� údaje, ktoré importujete do Cognos Insight, akýko�vek dátum, ktorý je vyjadrený v
zvyčajnom formáte, Cognos Insight vygeneruje úplný gregoriánsky kalendár s
hierarchiami. To vám umožňuje zobrazova� údaje pod�a kvartálov, rokov alebo mesiacov,
dokonca aj ke� importované údaje neobsahovali tieto informácie.
v Údaje v prvom riadku sú použité ako hlavičky stĺpcov.
v Ku každej dimenzii je doplnený jej celkový súčet.
v Je zvolený najlogickejší typ rollupu pre každý ukazovate�. Ak váš zdroj údajov obsahuje
napríklad stĺpec Cena a stĺpec Náklady, Cognos Insight môže zvoli� typ rollupu Priemer
pre ukazovate� Cena a typ rollupu Súčet pre ukazovate� Náklady.
v Atribúty záhlavia ostanú zachované.
v Podnikové k�úče ostanú zachované.

Importovanie súborov s textom oddeleným odde�ovačmi
Do IBM Cognos Insight môžete importova� súbory s textom oddeleným odde�ovačmi,
vrátane nasledujúcich súborov v nasledujúcich formátoch: CSV, TAB, CMA, ASC a TXT.
Môžete akceptova� predvolené mapovanie alebo urobi� zmeny a definova� model.

Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.
Cognos Insight nepodporuje importovanie súborov TXT a CSV so zdedeným kódovaním, ak
sa s týmto kódovaním nezhoduje miestne nastavenie operačného systému Microsoft
Windows. Tento problém môžete vyrieši� tým, že súbor uložíte s kódovaním UTF-8 alebo že
zmeníte miestne nastavenie Microsoft Windows tak, aby sa zhodovalo s kódovaním súboru.
Ak vaše zdrojové údaje obsahujú hodnoty s desatinnými miestami, ale v prvých 100
záznamoch sa desatinné miesta nenachádzajú, Cognos Insight bude tieto údaje považova� za
celé čísla. Desatinné miesta však ostanú zachované a môžete použi� formátovanie, ktorým
pridáte desatinné miesta. Informácie o formátovaní údajov nájdete v téme “Zmena formátu
ukazovate�ov” na strane 98.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� údaje.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ vyberte Súbor.
4. Kliknite na Preh�adáva� a vyberte súbor, ktorý chcete importova�.
5. Volite�ný: V časti Podrobnosti súboru vykonajte nasledujúce kroky:
a. Určite odde�ovač čiarky.
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b. Ak chcete použi� desatinnú čiarku a odde�ovač tisícov pre konkrétne miestne
nastavenie, vyberte toto miestne nastavenie v poli Formát.
c. Určite prvý riadok údajov. Informácie v tomto poli vám pomôžu vyhnú� sa tomu,
aby ste z vášho textového súboru importovali úvodný text alebo viaceré riadky s
hlavičkami.
d. Určite, či vaše údaje obsahujú označenia alebo hlavičky stĺpcov .
e. Ak pracujete v pripojenom režime a chcete naplánova� proces opakovaného importu
údajov, zadajte umiestnenie súboru, ku ktorému má vzdialený server IBM Cognos
TM1 pristupova�. Bližšie informácie o práci v pripojenom režime nájdete v téme
“Plány na serveroch Cognos Express” na strane 181 alebo v téme “Plány na
serveroch Cognos TM1 Server” na strane 159.
6. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
7. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
8. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
9. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
10. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
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a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
11. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
12. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
13. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
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a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
14. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
15. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
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desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
16. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
17. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).
Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
18. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Importovanie súborov Microsoft Excel
Do IBM Cognos Insight môžete importova� súbory Microsoft Excel a akceptova� predvolené
mapovanie alebo urobi� zmeny a definova� model.

Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.
Importovanie zo súboru Microsoft Excel nemôžete naplánova�. Musíte použi� Riadenú
obnovu alebo Tichú obnovu a aktualizova� údaje z dátového zdroja Microsoft Excel.
Niektoré vzorce a funkcie použité v pracovných zošitoch Microsoft Excel nebudú
importované. Riešením je vytvori� kópiu ovplyvneného stĺpca v pracovnom zošite Microsoft
Excel a pomocou príkazu Prilepi� špeciálne vloži� hodnoty z ovplyvneného stĺpca do nového
stĺpca. Môžete tiež uloži� pracovný zošit ako súbor CSV a importova� tento súbor CSV.
Ak pracovný zošit Microsoft Excel obsahuje nieko�ko pracovných hárkov, bude Rýchlym
importovaním importovaný len aktuálny hárok. Ak chcete napríklad importova� údaje, ktoré
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sú v hárku 3, uložte pracovný zošit tak, aby bol hárok 3 vidite�ný. Pri importe tohto
pracovného zošita budú importované len údaje z hárka 3. Ďalšou možnos�ou je použi�
príkazy Importova� dimenzie alebo Importova� údaje.
Ak vaše zdrojové údaje obsahujú hodnoty s desatinnými miestami, ale v prvých 100
záznamoch sa desatinné miesta nenachádzajú, Cognos Insight bude tieto údaje považova� za
celé čísla. Desatinné miesta však ostanú zachované a môžete použi� formátovanie, ktorým
pridáte desatinné miesta. Informácie o formátovaní údajov nájdete v téme “Zmena formátu
ukazovate�ov” na strane 98.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� údaje.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ vyberte Súbor.
4. Kliknite na Preh�adáva� a vyberte súbor, ktorý chcete importova�.
5. Rozviňte Podrobnosti súboru.
6. Určite, či údaje obsahujú označenia stĺpcov.
7. Určite, či sú údaje štruktúrované ako zoznam alebo krížová tabu�ka.
8. Volite�ný: určite pracovný hárok, riadky a stĺpce, ktoré majú by� použité.
9. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
10. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
11. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
12. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
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d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
13. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
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Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
14. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
15. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
16. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
17. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight

25

18. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
19. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
20. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).
Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
21. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Importovanie zo zdrojov relačných údajov
Importovanie relačných údajov do IBM Cognos Insight vyžaduje vaše pochopenie zdroja
relačných údajov a schopnos� definova� dotazy. Tiež sa musíte ubezpeči�, že sú nastavené
pripojenia ODBC pre zdroje údajov, z ktorých chcete importova�.

26

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.

Informácie o úlohe
Ke� pracujete v pripojenom režime, môžete využi� zdroje relačných údajov ODBC, ktoré sú
definované na serveri. Bližšie informácie o práci v pripojenom režime nájdete v téme “Plány
na serveroch Cognos Express” na strane 181 alebo v téme “Plány na serveroch Cognos TM1
Server” na strane 159.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� údaje.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ zdroja vyberte Zdroj relačných údajov (ODBC).
4. Vyberte v zozname zdroj relačných údajov ODBC, ktorý je definovaný pre váš systém.
5. Otvorte nástroj Query Builder. Môžete tiež napísa� dotaz v jazyku SQL.
6. Ak chcete urči� stĺpce, ktoré majú by� použité pri získaní údajov dotazom, kliknite na
kartu Zobrazenie údajov a potiahnite stĺpce alebo tabu�ky z po�a Metadata Explorer
do mriežky. Môžete prida� samotné stĺpce alebo tabu�ky. Stĺpce, ktoré pridáte priamo do
mriežky, využije dotaz na získanie údajov. Dotaz tiež využíva stĺpce patriace tabu�kám,
ktoré pridáte do mriežky.
7. Ak chcete vytvori� spojenia založené na vz�ahoch medzi stĺpcami v tabu�kách, kliknite
na panel Diagram dotazu a vykonajte nasledujúce kroky:
a. Potiahnite tabu�ky z po�a Metadata Explorer do diagramu. Pomocou tabuliek,
ktoré pridáte do diagramu, sa dotaz spojí s �alšími tabu�kami. Stĺpce, ktoré patria do
týchto tabuliek, nebudú dotazom použité na získanie údajov.
b. Vyberte položky pre vz�ah a kliknite na ikonu Vytvori� spojenie

.

c. Zadajte kardinalitu pre vz�ah. Kardinalita umožňuje vyhnú� sa dvojitému
započítaniu faktických údajov, podpori� zacyklené spojenia, ktoré sú bežné v
modeloch so schémou hviezdy, optimalizova� prístup k podkladovému systému
zdroja údajov a identifikova� položky, ktoré sa správajú ako fakty alebo dimenzie.
Bližšie informácie o vz�ahoch a kardinalite nájdete v Užívate�skej príručke pre IBM
Cognos Framework Manager. Tento dokument pre váš produkt a verziu nájdete v
lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. Ak chcete dotaz SQL upravi� manuálne, kliknite na kartu Zobrazenie SQL. Akcie,
ktoré vykonáte na karte Zobrazenie údajov alebo na karte Diagram dotazu a odrazia aj
na karte Zobrazenie SQL.
9. Ak ste so svojím dotazom spokojní, kliknite na OK.
10. Ak chcete zobrazi� náh�ad údajov vrátených dotazom, ktorý ste zadali manuálne alebo v
nástroji Query Builder, kliknite na Obnovi�.
11. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
12. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight
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Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
13. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
14. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
15. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
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e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
16. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
17. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
18. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
19. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight
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Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
20. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
21. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
22. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).

30

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
23. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Importovanie štatistiky IBM SPSS
Do IBM Cognos Insight môžete importova� štatistiku IBM SPSS a akceptova� predvolené
mapovanie alebo urobi� zmeny a definova� model.

Skôr ako začnete
Kým budete môc� importova� zo zdroja údajov IBM SPSS, musíte sa ubezpeči�, že máte
stiahnutý ovládač ODBC, ktorý je účas�ou balíka IBM SPSS Access Pack. Balík SPSS
Access Pack máte k dispozícii, ak ste si zakúpili IBM SPSS Statistics alebo IBM SPSS
Modeler. Ak máte stiahnutý ovládač ODBC, musíte ešte definova� pripojenie k zdroju údajov.
Bližšie informácie o definovaní pripojení ODBC nájdete v užívate�skej dokumentácii k
vášmu operačnému systému.
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.
Ak vaše zdrojové údaje obsahujú hodnoty s desatinnými miestami, ale v prvých 100
záznamoch sa desatinné miesta nenachádzajú, Cognos Insight bude tieto údaje považova� za
celé čísla. Desatinné miesta však ostanú zachované a môžete použi� formátovanie, ktorým
pridáte desatinné miesta. Informácie o formátovaní údajov nájdete v téme “Zmena formátu
ukazovate�ov” na strane 98.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� údaje.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ vyberte IBM SPSS Statistics. Zobrazí sa okno Editor pripojenia.
4. V okne Editor pripojenia vyberte zdroj údajov a zadajte svoje prihlasovacie údaje.
5. Ak chcete definova� alebo zmeni� dotazy pre tento zdroj údajov, otvorte zostavovate�a
dotazov.
6. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
7. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
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Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
8. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
9. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
10. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
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e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
11. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
12. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
13. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
14. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
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Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
15. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
16. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
17. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).
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Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
18. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Importovanie zobrazení kocky Cognos TM1
Do IBM Cognos Insight môžete importova� zobrazenia kocky IBM Cognos a akceptova�
predvolené mapovanie alebo urobi� zmeny a definova� model.

Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1, máte k dispozícii len dva zdroje: Zobrazenie
kocky IBM Cognos TM1 a Podmnožinu dimenzie IBM Cognos TM1. Podmnožiny
dimenzie a zobrazenia kocky Cognos TM1 definuje administrátor Cognos TM1. Ke� sa
pripojíte k serveru Cognos TM1, sú kocky, zobrazenia, dimenzie a podmnožiny, ktoré môžete
vidie� v sprievodcovi importovaním rovnaké ako prvky, ku ktorým máte oprávnenie prístupu.
Ak vaše zdrojové údaje obsahujú hodnoty s desatinnými miestami, ale v prvých 100
záznamoch sa desatinné miesta nenachádzajú, Cognos Insight bude tieto údaje považova� za
celé čísla. Desatinné miesta však ostanú zachované a môžete použi� formátovanie, ktorým
pridáte desatinné miesta. Informácie o formátovaní údajov nájdete v téme “Zmena formátu
ukazovate�ov” na strane 98.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� údaje.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ vyberte Zobrazenie kocky IBM Cognos TM1.
4. Vyberte kocku a zobrazenie, ktoré chcete importova�.
5. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
6. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight
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7. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
8. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
9. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
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f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
10. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
11. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
12. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
13. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
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Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
14. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
15. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
16. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).
Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
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v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
17. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Importovanie novej dimenzie do kocky
Do existujúcej kocky v IBM Cognos Insight môžete importova� nové dimenzie, ak do nej
chcete prida� viac údajov, než ste pôvodne importovali do pracovného priestoru.

Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.

Informácie o úlohe
Ke� váš pracovný priestor vyžaduje �alšie alebo nové údaje, môžete importova� nové
dimenzie. Napríklad, importovali ste zostavu IBM Cognos Report Studio s príjmami pod�a
mesiacov a po importe bola do zostavy pridaná nová dimenzia Geografia. Môžete obnovi�
údaje vo vašom pracovnom priestore, aby obsahovali aj túto novú dimenziu.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� dimenzie
Tip: Ak váš zdroj údajov je súbor, môžete tento súbor potiahnu� z vášho počítača do
kocky v paneli obsahu a spusti� sprievodcu importovaním.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V oblasti Zdroj údajov vyberte typ údajov a zadefinujte, kde k nemu má Cognos
Insight prístup.
4. Na paneli Stĺpce vyberte len tie dimenzie, ktoré chcete importova�.
5. Ak chcete vykona� zmeny na spôsobe, akým sú nové dimenzie mapované, kliknite na
Rozšírené.
6. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
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Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
7. Ak chcete prispôsobi� vlastnosti novej dimenzie, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
b. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak sú vaše zdrojové údaje usporiadané do dvoch stĺpcov, jeden pre rodičovské
dátové položky a jeden pre príslušné dcérske dátové položky, rozviňte čas�
Rozšírené a označte začiarkavacie políčko Rodič-potomok. Toto nastavenie pridá
položku pod vybratú dimenziu na paneli Cie�ové položky položku Rodičovské
členy a položku Dcérske členy. Definujte hierarchiu potiahnutím položiek z panela
Zdrojové položky do položiek Rodičovské členy a Dcérske členy na paneli
Cie�ové položky.
h. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
i. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v dimenzii
Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v prírode a
Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu a
ponecha� ich v tomto poradí.
j. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
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zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
8. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
9. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
10. Kliknite na Importova�. Nová dimenzia sa objaví v paneli obsahu v zozname Všetky
dimenzie.
11. Potiahnite novú dimenziu do príslušnej kocky a určite, či ju chcete zdie�a� medzi
adresárom Všetky dimenzie a kockou alebo ju chcete do kocky skopírova�.

Importovanie podmnožín dimenzií Cognos TM1
Do IBM Cognos Insight môžete importova� podmnožiny dimenzií IBM Cognos a akceptova�
predvolené mapovanie alebo urobi� zmeny a definova� model.
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Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1, máte k dispozícii len dva zdroje: Zobrazenie
kocky IBM Cognos TM1 a Podmnožinu dimenzie IBM Cognos TM1. Podmnožiny
dimenzie a zobrazenia kocky Cognos TM1 definuje administrátor Cognos TM1. Ke� sa
pripojíte k serveru Cognos TM1, sú kocky, zobrazenia, dimenzie a podmnožiny, ktoré môžete
vidie� v sprievodcovi importovaním rovnaké ako prvky, ku ktorým máte oprávnenie prístupu.
Ak vaše zdrojové údaje obsahujú hodnoty s desatinnými miestami, ale v prvých 100
záznamoch sa desatinné miesta nenachádzajú, Cognos Insight bude tieto údaje považova� za
celé čísla. Desatinné miesta však ostanú zachované a môžete použi� formátovanie, ktorým
pridáte desatinné miesta. Informácie o formátovaní údajov nájdete v téme “Zmena formátu
ukazovate�ov” na strane 98.

Procedúra
1. Kliknite na Získa� údaje a potom na Importova� dimenzie
Tip: Ak váš zdroj údajov je súbor, môžete tento súbor potiahnu� z vášho počítača do
kocky v paneli obsahu a spusti� sprievodcu importovaním.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. V poli Typ vyberte Podmnožina dimenzie IBM Cognos TM1.
4. Vyberte dimenziu a podmnožinu, ktorú chcete importova�.
5. Importovanie údajov dokončíte vykonaním nasledujúcich krokov:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Rozšírené,
potom na Zhrnutie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori�
aplikáciu Cube Viewer a kliknite na Importova�.
6. Ak chcete zmeni� predvolené mapovania, kliknite na Rozšírené.
Cognos Insight predvolene mapuje údaje tak, ako je to popísané v téme “Pred
importovaním údajov” na strane 17. Typ mapovania stĺpca môžete zmeni� na dimenziu,
úroveň, atribút alebo ukazovate�.
7. Ak chcete zmeni� spôsob, akým Cognos Insight mapuje vaše údaje, vykonajte
nasledujúce kroky:
a. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
b. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete mapova� svoje údaje na jednej
úrovni, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a potom na Nezis�ova�
hierarchie.
c. Ke� importujete zostavy alebo súbory a chcete sa vráti� k predvolenému mapovaniu,
ktoré poskytuje Cognos Insight, kliknite na Znova vytvori� všetky mapovania a
potom na Zis�ova� hierarchie.
Tip: Ak v okne Moje preferencie zrušíte označenie začiarkavacieho políčka Zis�ova�
hierarchie počas importu, vypnete zis�ovanie hierarchie pre všetky importy zostáv a
súborov.
8. Ako zobrazíte vlastnosti kocky:
a. Vyberte kocku v poli Mapovanie.
b. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
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c. Ak sa chcete uisti�, že nulové údaje vo vašich údajoch ostanú zachované, namiesto
toho, aby boli načítané ako prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Uklada�
nulové hodnoty.
d. Ak chcete prázdne bunky vo vašich zdrojových údajoch nahradi� predvolenými
hodnotami pre prázdne bunky, označte začiarkavacie políčko Nahradi� prázdne
re�azce predvolenými hodnotami. Predvolená hodnota je Predvolená hodnota
názov_dimenzie.
e. Ak vaše zdrojové údaje obsahujú len jeden ukazovate�, môžete zruši� označenie
začiarkavacieho políčka Vytvori� dimenziu ukazovate�a a odstráni� predvolenú
dimenziu ukazovate�a.
POZOR:
Ak sa rozhodnete počas importu odstráni� predvolenú dimenziu ukazovate�a,
nebudete môc� neskôr do tejto kocky prida� nové ukazovatele.
9. Ak chcete definova� dimenziu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Ak chcete dimenziu mapova� ako časovú dimenziu, v poli Typ dimenzie kliknite na
Čas.
b. Vyberte dimenziu na paneli Cie�ové položky.
c. Ak importujete dimenziu a tá obsahuje názvy prvkov, ktoré nie sú jedinečné,
rozviňte na paneli Vlastnosti čas� Rozšírené a označte začiarkavacie políčko
Zahrnú� názvy rodičovských prvkov. Toto nastavenie umiestni pred každý názov
prvku názov jeho rodiča, aby bol názov prvku jedinečný. Názov rodiča bude od
názvu prvku oddelený odde�ovacím znakom. Odde�ovací znak môžete zmeni� a
môžete sa rozhodnú�, že jedinečné názvy prvkov použijete ako záhlavia.
Príkladom nejedinečných názvov prvkov je dimenzia Severná Amerika. Ontario je
dcérsky prvok úrovne Kalifornia a zároveň Ontario je dcérsky prvok úrovne Kanada.
Kalifornia je dcérsky prvok úrovne Krajina a región a Kanada je úroveň Krajina a
región. Ak sa rozhodnete pre vo�bu, aby boli názvy prvkov jedinečné, prvok
Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kalifornia, bude ma� názov Kalifornia - Ontario
a prvok Ontario, ktorý je potomkom úrovne Kanada, bude ma� názov Kanada Ontario.
d. Ak chcete začleni� aj súčet pre túto dimenziu, ubezpečte sa, že je označené
začiarkavacie políčko Vytvori� prvok súčtu.
e. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako nevyváženú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Nevyvážený zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
vykonané vyváženie hierarchie nastavením všetkých dcérskych členov do rovnakej
hĺbky alebo má hierarchia osta� nevyvážená.
f. Ak chcete identifikova� zdroj údajov ako neusporiadanú hierarchiu, označte
začiarkavacie políčko Neusporiadaný zdroj údajov a potom rozhodnite, či má by�
ponechaná neusporiadaných štruktúra a ktoré údaje zástupných objektov majú by�
vložené do prázdnych buniek.
g. Ak chcete presunú� dimenziu v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index dimenzie.
Tip: Dimenzie môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
h. Volite�ný: Určite, ako triedi� prvky v dimenzii. Triedenie prvkov určuje poradie
rodičovských dátových položiek v dimenzii. Predvolené triedenie prvkov Žiadne
zachováva poradie, v akom boli prvky vložené zo zdrojových údajov. Prvky môžete
triedi� aj v abecednom poradí pod�a ich názvu, pod�a úrovne alebo hĺbky v dimenzii
alebo pod�a poradia, v akom sa objavia v hierarchii. Triedenie pod�a úrovne alebo
hierarchie je možné použi� pre účely pokročilého skriptovania. Napríklad, v
dimenzii Produktový rad máte nasledujúce prvky: Golfové náradie, Ochrana v
prírode a Vybavenie na stanovanie. Môžete tieto prvky triedi� abecedne pod�a názvu
a ponecha� ich v tomto poradí.
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i. Volite�ný: Určite, ako triedi� komponenty v rámci prvkov. Triedenie komponentov
určuje poradie dcérskych položiek prvkov v dimenzii. Predvolené triedenie
komponentov Žiadne zachováva poradie, v akom boli komponenty vložené zo
zdrojových údajov. Komponenty môžete triedi� aj abecedne pod�a ich názvu.
Napríklad prvok Vybavenie na stanovanie z príkladu v predchádzajúcom kroku
zahŕňa nasledujúce komponenty: Stany, Spacáky a Svietidlá. Tieto komponenty
môžete triedi� abecedne pod�a názvu a ponecha� ich v tomto poradí.
j. Určite, ako tento má tento import aktualizova� existujúce údaje. Môžete nové
hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty nahradi�
novými hodnotami.
10. Ak chcete definova� mesiac, ktorým sa začína fiškálny rok, vyberte dimenziu Dátum a
vyberte mesiac v zozname Fiškálny rok začína v.
11. Ak chcete dimenziu Dátum zaplni� všetkými dátumami bez oh�adu na to, či pre tieto
kvartály, mesiace a dni existujú údaje, označte začiarkavacie políčko Vyplni� celé roky.
12. Ak chcete definova� úroveň, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Vyberte položku na paneli Zdrojové položky.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Úroveň .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako úrovne, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Úroveň.
c. V poli Vlastnícka dimenzia vyberte dimenziu, ktorej táto úroveň patrí.
Napríklad, zdroj uvádza Roky, Kvartály, Mesiace a Dni ako samostatné stĺpce.
Každý stĺpec je definovaný ako samostatná dimenzia. Ak chcete vytvori� hierarchiu,
v ktorej sú Roky najvyššie a Dni najnižšie, definujte Kvartály, Mesiace a Dni ako
úrovne s Rokmi navrchu.
d. Ak chcete presunú� úroveň v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index úrovne.
Tip: Úrovne môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
13. Ak chcete k úrovni prida� atribút, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� atribút.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Atribút .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako atribúty, vyberte položky na
paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na
Atribút.
Ke� sa typ mapovania zmení na Atribút, stane sa atribút dcérskou položkou
najbližšej úrovne. Možno budete musie� presunú� atribút na potrebnú úroveň, ak nie
je vnorený správne.
c. Určite typ údajov atribútu.
d. Volite�ný: Zmeňte typ atribútu.
Záhlavie poskytuje popisné označenie pre dátovú položku. Napríklad, vaše zdrojové
údaje obsahujú stĺpec SKU, v ktorom sú zobrazené kódy produktov, a stĺpec Názov
položky, v ktorom sú zobrazené názvy produktov. Údaje Názov položky zmeníte vo
vašich cie�ových údajoch na atribút úrovne Položka, aby boli v dimenzii Položka vo
vašom pracovnom priestore zobrazené označenia názvov produktov. Ak chcete v
prípade všetkých jedinečných záhlaví pripoji� k záhlaviu pôvodný názov stĺpca,
kliknite na Zabezpeči� jedinečnos�.
Ak vaše údaje obsahujú informácie pre nieko�ko rozličných miestnych nastavení,
môžete identifikova� atribúty ako záhlavia a vybra� miestne nastavenie každého
záhlavia. Ak pre záhlavie nevyberiete žiadne miestne nastavenie, bude použité
predvolené miestne nastavenie.
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Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku. Každý alias musí ma� jedinečný názov.
e. Vyberte dimenziu a úroveň, do ktorej tento atribút patrí.
14. Ak chcete definova� ukazovatele pre kocku, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Na paneli Zdrojové položky vyberte položku, z ktorej chcete urobi� ukazovate�.
b. Na paneli Vlastnosti pod Typ mapovania kliknite na Ukazovate� .
Tip: Ak chcete naraz definova� nieko�ko položiek ako ukazovatele, vyberte
položky na paneli Zdrojové položky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom
kliknite na Ukazovate�.
c. Určite typ údajov pre ukazovate�.
Dôležité: Ak vaše zdrojové údaje v prvých 100 záznamoch neobsahujú desatinné
miesta, váš pracovný priestor nezahrnie desatinné miesta. Počas importu sú však
desatinné miesta zachované. Môžete zmeni� formát ukazovate�a tak, aby obsahoval
aj desatinné miesta. Informácie o formátovaní ukazovate�ov nájdete v téme “Zmena
formátu ukazovate�ov” na strane 98.
d. Ak chcete presunú� ukazovate� v štruktúre, zmeňte údaje v poli Index ukazovate�a.
Tip: Ukazovatele môžete preskupi� aj ich potiahnutím v paneli Cie�ové položky.
Tip: Vygenerujte ukazovate� počtu, aby ste si potvrdili, že vaše údaje boli importované.
Stĺpec Počet vo vašej krížovej tabu�ke by mal ukazova� počet importovaných riadkov.
Toto číslo vám poskytne rýchlu indíciu o chýbajúcich alebo duplicitných riadkoch. Ak
chcete vygenerova� ukazovate� počtu, vyberte na paneli Cie�ové položky dimenziu
Ukazovate� Názov_kocky a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko
Generova� ukazovate� počtu.
15. Ak chcete z importu vylúči� niektorý stĺpec, kliknite naň pravým tlačidlom myši v
paneli Náh�ad údajov a vyberte Nemapova�.
16. Ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Prida� vypočítaný stĺpec.
b. Na paneli Vlastnosti zadefinujte typ údajov a typ mapovania výrazu.
c. V poli Výraz zadajte výraz. Výrazy sa musia konči� bodkočiarkou (;).
Napríklad, ak chcete prida� vypočítaný stĺpec, ktorý zre�azí položky Priezvisko a
Krstné meno, zadefinujte nasledujúci výraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Výrazy, ktoré môžete prida� počas importu, sú výrazy IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, takže môžete používa� len funkcie, ktoré sú kompatibilné s Cognos
TM1 TurboIntegrator. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v téme
“Výpočty” na strane 55.
d. Kliknite na Náh�ad a pozrite si výsledok výrazu.
17. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete z importovaných údajov vytvori� krížovú tabu�ku, kliknite na Importova�.
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Ďalej, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.

Pridanie existujúcich dimenzií
Ak ste už importovali alebo zostavovali dimenzie v pracovnom priestore IBM Cognos Insight,
možno ich budete chcie� použi� v novej kocke, ktorú vytvoríte pri importe údajov.
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Skôr ako začnete
Ak si chcete pozrie� spôsob, akým Cognos Insight predvolene mapuje údaje, nájdete ho v
téme “Pred importovaním údajov” na strane 17.

Informácie o úlohe
Do údajov, ktoré importujete, môžete zahrnú� existujúci dimenziu. Môžete napríklad vytvori�
dimenziu Verzia a prida� ju do nového importu za účelom definovania rozličných scenárov. V
takom prípade by ste použili funkciu Segmentova� na určenie verzie nového importu. Alebo
môžete ma� existujúcu dimenziu Produkty a chcete ju začleni� do novej kocky, do ktorej
importujete. V takom prípade je potrebné vykona� mapovanie zdrojového stĺpca na existujúcu
dimenziu.

Procedúra
1. V ponuke Získa� údaje kliknite na Importova� dimenzie.
2. Volite�ný: V poli Názov importovania uve�te názov pre tento proces importovania.
Procesy importovania sú pod týmto názvom zobrazia v paneli obsahu, v ktorom môžete
vybra� proces a obnovi� údaje súvisiace s týmto importovaním.
3. Vyberte zdroj údajov, ktorý chcete importova�.
Tip: Ak váš zdroj údajov je súbor, môžete tento súbor potiahnu� z počítača do kocky v
paneli obsahu a spusti� sprievodcu importovaním.
4. V Sprievodcovi importovaním kliknite na Rozšírené.
5. Kliknite na Zobrazi� vlastnosti.
6. V časti Rozšírené kliknite na položku kocky a v oblasti Použi� v importe existujúce
dimenzie pridajte existujúce dimenzie, ktoré chcete začleni� do kocky.
7. Namapujte stĺpce z vášho zdroja na existujúcu dimenziu. Ak váš zdroj neobsahuje
mapovate�ný stĺpec pre dimenziu, kliknite v oblasti Segmentova� na Vybra� a zvo�te
vhodný člen v dimenzii. Môžete napríklad vybra� člen Základný v dimenzii Verzie a
priradi� vaše údaje tomuto členu kocky.

Obnova údajov
Ke� chcete aktualizova� pracovný priestor IBM Cognos Insight novými hodnotami z toho
istého zdroja údajov, môžete znova importova� údaje.

Informácie o úlohe
Ak sa údaje vo vašich zdrojových údajoch zmenili a vy chcete importova� tieto nové údaje,
môžete ich obnovi�. Importovali ste napríklad tabu�kový hárok s informáciami o priemernom
kvartálnom predaji vašej spoločnosti a od ostatného importu sa zvýšil predaj a tým pádom sa
zvýšil aj priemer. Môžete aktualizova� pracovný priestor tým, že obnovíte údaje v pracovnom
priestore.
Môžete obnovi� údaje len z jedného zdroja naraz. Ak váš pracovný priestor obsahuje údaje z
viacerých zdrojov údajov, vykonajte obnovu pre každý zdroj údajov samostatne. Ke�
importujete údaje do IBM Cognos Insight, každý proces importu sa zobrazí v paneli obsahu v
zozname Všetky importy. Jednotlivé procesy importu môžete spusti� alebo upravi�.
Ak ste pracovný priestor, ktorý chcete obnovi� novými údajmi, publikovali na IBM Cognos
Express alebo na server IBM Cognos TM1, mali by ste namiesto tohto postupu obnovy
údajov pracovného priestoru aktualizova� kocku v Cognos TM1 Performance Modeler tak, že
ju pripojíte k zdroju údajov. Ak sa rozhodnete obnovi� údaje na vašom počítači a znova

46

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

vypublikujete pracovný priestor na Cognos Express alebo na Cognos TM1, proces
publikovania vytvorí nový server Cognos TM1 namiesto toho, aby nahradil údaje v
existujúcej aplikácii Cognos TM1. Informácie o pripojení kocky k zdroju údajov nájdete v
dokumentácii pre váš produkt a verziu v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedúra
1. Otvorte panel obsahu kliknutím na ikonu panela obsahu

.

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku s údajmi, ktoré chcete obnovi�, a kliknite na
jeden z nasledujúcich príkazov:
v Ak chcete zachova� mapovanie, ktoré definovali predtým, a obnovi� len údaje, kliknite
na Spusti� import a potom zvo�te proces importu, ktorý chcete spusti�. Procesy
importu sú identifikované bu� názvom, ktorý ste zadali v prvom kroku sprievodcu
importovaním, alebo predvoleným názvom, Nový import a číslo importu. Ak spustíte
proces importu, nemusíte už vykona� žiadne �alšie kroky.
v Ak chcete definova� iné mapovania, než tie, ktoré ste definovali pri importovaní kocky,
kliknite na Upravi� import a potom vyberte proces importu, ktorý chcete upravi�.
Procesy importu sú identifikované názvom, ktorý ste zadali v prvom kroku sprievodcu
importovaním, alebo predvoleným názvom, Nový import a číslo importu. Potom
prejdite na krok 4.
Tip: Údaje môžete znova importova� aj tak, že rozviniete adresár Všetky importy na
paneli obsahu a dvojitým kliknutím spustíte proces importu.
3. Nasledujúce kroky vykonajte pre každý proces, ktorý chcete upravi�:
a. Ak chcete zmeni� mapovania, kliknite na Rozšírené.
b. Ak chcete odstráni� predvolené mapovanie, kliknite na Zruši� všetky mapovania.
c. Otvorte vlastnosti kliknutím na Zobrazi� vlastnosti na paneli Vlastnosti.
d. Ak je to potrebné, v zozname Dimenzia ukazovate�a určite dimenzie, ktoré obsahujú
ukazovatele vo vašej kocke.
e. v zozname Správanie aktualizácie údajov určite, ako aktualizova� kocku. Môžete
nové hodnoty priráta� k existujúcim hodnotám alebo môžete existujúce hodnoty
nahradi� novými hodnotami.
f. Na paneli Náh�ad údajov vyberte stĺpce údajov, ktoré chcete aktualizova� alebo
prida�, a zadefinujte typ mapovania pre každú z dátových položiek. Každý stĺpec,
ktorý potiahnete do existujúcej kocky, môže by� ukazovate� alebo atribút. Nemôžete
ich zmeni� na dimenzie alebo úrovne.
g. Ak chcete importova� len faktické údaje, alebo ukazovatele, mapujte na listovú
úroveň hierarchie.
Môžete zmeni� mapovania na ukazovatele. Napríklad, predtým ste importovali
ukazovate� s názvom Cena. Teraz importujete ukazovate� s názvom Jednotková cena
a chcete, aby údaje Jednotkovej ceny boli v ukazovateli Cena. Namapujte v
sprievodcovi importovaním ukazovate� Jednotková cena na ukazovate� Cena.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete importované údaje zobrazi� len v paneli obsahu, kliknite na Súhrn, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Po dokončení otvori� aplikáciu Cube Viewer a
kliknite na Importova�.
v Ak chcete, aby sa importované údaje objavili v krížovej tabu�ke a v paneli obsahu,
kliknite na Importova�.

Kapitola 3. Importovanie údajov do Cognos Insight
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Výsledky
Ak chcete naplánova� proces obnovy údajov, vyh�adajte si informácie o pomocných úlohách
v dokumentácii pre váš produkt a verziu. Všetku dokumentáciu pre produkty Cognos nájdete
v lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Kapitola 4. Analýza údajov
Ke� skúmate, triedite a vnárate údaje v aplikácii IBM Cognos Insight, vidíte informácie z
rozličných perspektív a pomocou analýzy môžete robi� lepšie obchodné rozhodnutia. Môžete
napríklad využi� čiarový graf, aby vám pomohol identifikova� trendy.

Zadávanie údajov
Môžete zadáva� údaje priamo do krížovej tabu�ky IBM Cognos Insight a pomocou príkazov
môžete vykona� úlohy jednoduchých výpočtov. Môžete tiež kopírova� a vklada� údaje do
buniek alebo ich importova� z pracovného zošita Microsoft Excel alebo zo súboru CSV.

Procedúra
1. Ak chcete zmeni� hodnotu v bunke, vyberte bunku, zadajte novú hodnotu a stlačte kláves
Enter alebo sa šípkou presuňte do inej bunky.
Ke� stlačíte kláves Enter, údaje sa zvýraznia modrou farbou a hlavičky stĺpca a riadka sa
taktiež zvýraznia modrou farbou. To naznačuje, že údaje, ktoré ste zadali, sú iné, než
pôvodné hodnoty v IBM Cognos Express alebo na serveri IBM Cognos TM1. Ak sú s
bunkou, v ktorej ste zadali údaje, prepojené �alšie bunky, výsledkom stlačenia klávesu
Enter je, že sa aj tieto bunky označia modrou farbou, čo naznačuje, že aj ich hodnoty sú
iné, než pôvodné hodnoty na serveri.
Ke� pri prispievaní do plánu použijete kurzorový kláves (šípku), ktorou sa presuniete do
inej bunky, budú údaje označené zelenou farbou. To indikuje, že údaje v bunke boli
zmenené a zmena čaká na spracovanie. Prepočítanie zatia� nie je vykonané a prepojené
bunky nie sú aktualizované. Ak pracujete s osobnými údajmi, budú aj tieto údaje
zobrazené modrou, kým neuložíte pracovný priestor.
Ke� potvrdíte vaše zmeny kliknutím na ikonu Potvrdi�
, zmenené hodnoty sa uložia
do Cognos Express alebo na server Cognos TM1. Potom sa tieto údaje zobrazia čiernou
farbou, čo naznačuje, že vaše zmeny v údajoch už môžu vidie� aj ostatná užívatelia.
Údaje zobrazené v grafe sa musia nachádza� v tomto rozsahu: 0,000000001 až 99 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999.
Ak pracujete v distribuovanom režime a odstránite údaje, budú tieto údaje na serveri �alej
dostupné, kým neodovzdáte svoje zmeny. To preto, že údaje sú pri práci v distribuovanom
režime uložené lokálne.
2. Pomocou nasledujúcich príkazov môžete zada� údaje v bunke. Tieto príkazy sú
spracované, ke� stlačíte kláves Enter a môžu by� použité len na aktuálnu krížovú
tabu�ku. Tieto príkazy nerozlišujú ve�kos� písmen.
Tabu�ka 3. Príkazy pre zadávanie údajov
Príkaz

Popis

K

Zadá hodnotu v tisíckach.
Napríklad zadanie 5K spôsobí zadanie hodnoty 5 000 v bunke.

M

Zadá hodnotu v miliónoch.
Napríklad zadanie 10M spôsobí zadanie hodnoty 1 000 000 v bunke.

Add, +

Priráta číslo k hodnote v bunke.
Napríklad Add50 zvýši hodnotu v bunke o 50.
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Tabu�ka 3. Príkazy pre zadávanie údajov (pokračovanie)
Príkaz

Popis

Sub

Odráta číslo od hodnoty v bunke.
Napríklad Sub50 zníži hodnotu v bunke o 50.

Increase, Inc, >

Zvýši hodnotu v bunke o číslo určené percentom.
Ak napríklad zadáte inc6 alebo 6>, hodnota v bunke sa zvýši o 6 %.

Decrease, Dec, <

Zníži hodnotu v bunke o číslo určené percentom.
Ak napríklad zadáte Dec6 alebo 6<, hodnota v bunke sa zníži o 6 %.

Hold, Hol

Pozastaví hodnotu v bunke, aby sa pri rozložení údajov nezmenila.

Release, Rel

Uvo�ní pozastavené bunky.

Multiply, Mul

Vynásobí hodnotu v bunke zadaným číslom.
Napríklad Mul50 vynásobí každú bunku krát 50.

Divide, Div

Vydelí hodnotu v každej bunke zadaným číslom.
Napríklad Div50 vydelí každú bunku číslom 50.

Grow

Použije zložený rast o vami zadané percento.
Napríklad Grow5 zvýši hodnotu každého člena v dimenzii o 5 %.

Power, Pow

Zvýši hodnotu jednej bunky na mocninu vami zadaného čísla.
Predpokladajme, že hodnota v bunke je 10. Zadaním Pow3 sa 10 zvýši na
1000.

>

Skopíruje hodnotu doprava do dcérskych položiek alebo listov konsolidácie,
bu� do všetkých alebo len do tých, ktoré obsahujú nenulové hodnoty.

<

Skopíruje hodnotu do�ava do dcérskych položiek alebo listov konsolidácie,
bu� do všetkých alebo len do tých, ktoré obsahujú nenulové hodnoty.

|

Skopíruje hodnotu nadol do dcérskych položiek alebo listov konsolidácie,
bu� do všetkých alebo len do tých, ktoré obsahujú nenulové hodnoty.

^

Skopíruje hodnotu nahor do dcérskych položiek alebo listov konsolidácie,
bu� do všetkých alebo len do tých, ktoré obsahujú nenulové hodnoty.

: (dvojbodka)

Zastaví kopírovanie.

3. Ak chcete zmeni� hlavičku riadka alebo stĺpca, vyberte hlavičku, zadajte nový názov a
stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov
Filtrujte dimenzie, ukazovatele, atribúty a údaje, ktoré sa objavia v pracovnom priestore
aplikácie IBM Cognos Insight a analyzujte informácie z rozličných uhlov poh�adu, aby ste ich
lepšie pochopili.

Vnorenie a prehodenie dimenzií v krížovej tabu�ke a grafoch
Nahra�te položky, ktoré sú zobrazené v krížovej tabu�ke a v grafoch IBM Cognos Insight a
pozrite sa na svoje údaje z inej perspektívy.

Informácie o úlohe
Ak widget obsahuje krížovú tabu�ku aj graf, zmeny, ktoré vykonáte na krížovej tabu�ke sa
odrazia aj v grafe a zmeny, ktoré vykonáte v grafe, sa odrazia aj v krížovej tabu�ke.
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Procedúra
1. Zmenu dimenzií, ukazovate�ov alebo atribútov zobrazených v krížovej tabu�ke alebo
grafe vykonáte niektorou z nasledujúcich akcií:
v Potiahnite položku z panela obsahu
do riadkov, stĺpcov alebo kontextu krížovej
tabu�ky.
v Potiahnite položku z panela obsahu niektorého do prvku grafu, ako je napríklad os X,
pruh v pruhovom grafe alebo legenda grafu.
v Potiahnite položku z časti riadkov
, časti stĺpcov
v oblasti preh�adu do inej časti v oblasti preh�adu.

alebo z časti kontextu

2. Ak chcete filtrova� prvky v dimenzii, ukazovateli alebo atribúte, ktoré sa zobrazia v
krížovej tabu�ke alebo grafe, kliknite na dimenziu, ukazovate� alebo atribút a vyberte, akú
úroveň detail chcete. Pomocou bodov prieskumu na paneli prieskumu môžete filtrova�
prvky, ktoré sa zobrazia v celom pracovnom priestore. Bližšie informácie nájdete v časti
“Filtrovanie pod�a dimenzií a atribútov”.
3. Ak chcete navzájom vymeni� riadky a stĺpce v krížovej tabu�ke, kliknite na ikonu
Prehodi�

.

Filtrovanie pod�a dimenzií a atribútov
Pomocou bodov prieskumu na paneli prieskumu môžete filtrova� údaje, ktoré sú zobrazené v
krížových tabu�kách alebo v grafoch vo vašom pracovnom priestore IBM Cognos Insight.
Body prieskumu a panel prieskumu tiež identifikujú, ako navzájom súvisia dimenzie a
atribúty a kde sú prepojené.

Informácie o úlohe
Body prieskumu sú widgety, ktoré uvádzajú zoznam prvkov v dimenzii. Kliknutím na každý
prvok môžete filtrova� pracovný priestor tak, aby zobrazil len vami vybratý prvok. Napríklad,
jeden bod prieskumu zobrazuje mesiace, druhý bod prieskumu zobrazuje produkty a tretí bod
prieskumu zobrazuje vaše obchody. Ak vyberiete Január, Február a Marec, vidíte, ktoré
produkty a v ktorých obchodoch boli v týchto mesiacoch predané. Produkty a obchody sú
zvýraznené, len ak obsahujú údaje za Január alebo Február alebo Marec. Ak potom vyberiete
dva konkrétne produkty, rovnako ako ste predtým vybrali mesiace, uvidíte �alšie spresnenie
údajov. Obchody, ktoré sú zvýraznené, predali minimálne jeden z týchto dvoch produktov v
priebehu Januára alebo Februára alebo Marca.
Body prieskumu môžete vytvori� z atribútov a z dimenzií. Atribúty vám umožňujú zoskupi�
prvky dimenzie iným spôsobom. Napríklad, v dimenzii produktu je zahrnutých pä� produktov.
Tri z týchto produktov sú v tomto roku novinky a dva produkty boli vytvorené pred piatimi
rokmi. Pomocou atribútov môžete definova�, ktoré prvky dimenzie sú nové a ktoré sú staré, a
filtrova� svoju krížovú tabu�ku a graf tak, aby zobrazili len nové alebo len staré produkty. To
vám pomôže porovna� nové produkty so starými.
Panel prieskumu je podobný ako bod prieskumu, ale panel prieskumu obsahuje všetky
dimenzie, atribúty a ukazovatele a je ukotvený na bočnej strane pracovného priestoru.

Procedúra
1. Ak chcete zobrazi� panel prieskumu, kliknite na Preskúma� a potom na Zobrazi� panel
prieskumu.
2. Ak chcete vytvori� bod prieskumu, potiahnite dimenziu alebo atribút z panela obsahu
na pracovnú plochu. Widget bodu prieskumu sa pridá na pracovnú plochu.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Tip: Ak dimenzia obsahuje atribúty, môžete prvok, ktorý je zobrazený v bode prieskumu,
zmeni� tým, že kliknete najprv na nadpis bodu prieskumu a potom na dimenziu alebo
atribút v zozname.
3. Výberom jedného alebo viacerých prvkov v každom bode prieskumu alebo na paneli
prieskumu zmeníte údaje zobrazené vo widgetoch pracovného priestoru.
4. Ak nechcete, aby boli zvýraznené vybraté prvky a prvky, ktoré sú s nimi prepojené,
kliknite na Preskúma� a zrušte označenie položky Identifikova� súvisiace položky.
5. Ak nechcete, aby sa na vrchu bodov prieskumu zobrazili vybraté prvky a prvky, ktoré sú s
nimi prepojené, kliknite na Preskúma� a zrušte označenie položky Najprv zobrazi�
súvisiace položky.
6. Ak chcete zruši� výber v bodoch prieskumu, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
v Ak chcete zruši� výbery v jednom bode prieskumu, kliknite na Preskúma� a potom na
Vyčisti� konkrétny bod prieskumu.
v Ak chcete zruši� výbery vo všetkých bodoch prieskumu, kliknite na Preskúma� a
potom na Vyčisti� všetky body prieskumu.

Výsledky
Ak vyberiete viaceré členy, údaje vybratých členov sa zvýraznia.
Ak sú údaje v krížovej tabu�ke zoskupené, výberom členov v bode prieskumu zmeníte ich
súčty. Napríklad, krížová tabu�ka zobrazuje príjmy za každý produkt a za každý kvartál. Ak v
bode prieskumu vyberiete konkrétny produkt, krížová tabu�ka v záhlaviach na�alej zobrazuje
všetky produkty, ale súčet je teraz súčtom za vami vybraté produkty.
Súvisiace koncepty:
“Viacnásobný výber v bode prieskumu zobrazí v niektorých bunkách #N/A” na strane 209
Pri výbere dvoch alebo viac členov v bode prieskumu v IBM Cognos Insight, bunky vo
widgetoch s krížovou tabu�kou niekedy zobrazia vypočítané hodnoty a niekedy zobrazia
#N/A.

Vyh�adávanie údajov
Ke� dimenzia obsahuje mnoho prvkov, môžete v IBM Cognos Insight vyh�ada� prvky
pomocou bodu prieskumu.

Procedúra
1. Ak sa dimenzia nenachádza v bode prieskumu, potiahnite ju na pracovnú plochu.
2. V záhlaví okna bodu prieskumu kliknite na ikonu Vyh�adávanie

.

3. V zobrazenom textovom okne zadajte znakový re�azec.
Súvisiace úlohy:
“Pridanie členov do dimenzie” na strane 102
Do dimenzií v IBM Cognos Insight môžete prida� členy pridaním riadkov a stĺpcov do
rozličných úrovní krížovej tabu�ky.

Vyh�adávanie v paneli obsahu
V paneli obsahu môžete vyh�adáva� objekty.

Informácie o úlohe
Napísaním znakov môžete filtrova� položky v paneli obsahu a nájs� tak požadované objekty,
aj ke� nepoznáte ich presný názov, alebo vyh�ada� objekty vyhovujúce špecifickým
kritériám. Vyh�adávanie vyh�adá všetky kocky, dimenzie, prepojenia, procesy, pomocné
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úlohy, preh�ady ukazovate�ov výkonu a importovania vyhovujúce kritériám.

Procedúra
Ak chcete v paneli obsahu vyh�ada� objekty, ktorých názvy obsahujú konkrétnu postupnos�
znakov, zadajte príslušné znaky do po�a vyh�adávania. Vyh�adávanie predstavuje aktívny
filter výsledkov vyhovujúcich kritériám vyh�adávania. Objekty, ktoré sa zobrazia v paneli
obsahu, splňujú kritériá v niektorej časti názvu objektu.

Prechod na nižšiu a vyššiu úroveň
V krížovej tabu�ke alebo v grafe IBM Cognos Insight môžete prechádza� medzi úrovňami a
pozrie� si rozličné úrovne údajov.

Informácie o úlohe
Prechod na nižšiu a vyššiu úroveň je definovaný nasledovne:
Zovšeobecnenie
Zovšeobecnenie znamená, že údaje, ktorými prechádzate, nahradíte údajmi ich
rodičovských prvkov. Prechodom na vyššiu úroveň môžete porovna� údaje.
Napríklad, vaša krížová tabu�ka obsahuje príjmy po rokoch za produktový rad
Umývačky riadu. Prechodom o úroveň vyššie z produktového radu Umývačka riadu
zobrazíte príjmy po rokoch za všetky produktové rady. Toto zobrazenie údajov vám
umožňuje porovna� príjmy, ktoré ste získali za produktový rad Umývačky riadu, s
príjmami, ktoré ste získali v ostatných produktových radoch.
Konkretizácia
Zovšeobecnenie znamená, že údaje, ktorými prechádzate, nahradíte údajmi ich
dcérskych prvkov. Prechodom na nižšiu úroveň môžete zobrazi� podrobnejšie údaje.
Napríklad, vaša krížová tabu�ka obsahuje príjmy po rokoch za produktový rad
Umývačky riadu. Prechodom o úroveň nižšie môžete analyzova� príjmy zozbierané
za každý produkt umývačky riadku v produktovom rade Umývačky riadu.
Prechádza� o úroveň vyššie alebo nižšie môžete na nasledujúcich prvkoch krížovej tabu�ky:
v Bunky krížovej tabu�ky.
Ak je bunka krížovej tabu�ky zobrazená v rámci riadku a stĺpca, môžete si zvoli�, či chcete
prejs� o úroveň nižšie alebo vyššie v riadku alebo v stĺpci. Napríklad, bunka sa nachádza v
stĺpci Január a v riadku Množstvo. Ke� kliknete pravým tlačidlom myši na bunku a
zvolíte o úroveň nižšie, môžete kliknú� na Január alebo na Množstvo.
v Hlavičky riadkov alebo stĺpcov.
Môžete prechádza� o úroveň nižšie alebo vyššie aj na nasledujúcich prvkoch grafu:
v označenia, napríklad nadpis legendy, položka v legende alebo označenie osi,
v údaje, napríklad stĺpce v stĺpcovom grafe alebo čiary v čiarovom grafe.
Tip:
Môžete zmeni� správanie dvojitého kliknutia na bunku v krížovej tabu�ke, aby ste dvojitým
kliknutím prešli o úroveň nižšie v údajoch v tejto bunke. V ponuke Preskúma� v časti
Dvojité kliknutie na krížovú tabu�ku kliknite na Prejs� o úroveň nižšie. Ak sa chcete
vráti� k pôvodnému správaniu, pri ktorom dvojité kliknutie spustí na bunke režim úpravy,
kliknite v ponuke Preskúma� v časti Dvojité kliknutie na krížovú tabu�ku na Upravi�.
Nastavenie, ktoré si týmto zvolíte, bude uložené vo vašom pracovnom priestore, takže všetci
užívatelia budú ma� po otvorení pracovného priestoru rovnaké nastavenie.
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Môžete zmeni� aj predvolené správanie pre nové pracovné priestory, ktoré vytvoríte, aby ste
po dvojitom kliknutí na bunku v krížovej tabu�ke prešli o úroveň nižšie v údajoch v tejto
bunke. Kliknite na ikonu Akcie
, kliknite na Moje preferencie a potom v časti
Predvolená akcia dvojitého kliknutia na bunku pre nový pracovný priestor kliknite na
Prejs� o úroveň nižšie. Nastavenie, ktoré si zvolíte v okne Moje preferencie, bude použité
len na nové pracovné priestory, ktoré vytvoríte, a nebude uložené vo vašom pracovnom
priestore.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dátovú položku v krížovej tabu�ke alebo v grafe,
kliknite na Prejs� o úroveň vyššie alebo na Prejs� o úroveň nižšie a ak je to potrebné,
kliknite na dátovú položku, v ktorej chcete prejs� na inú úroveň. Ak sa nezobrazí vo�ba
Prejs� o úroveň vyššie, znamená to, že dátová položka nemá rodiča, takže nemôžete
prejs� o úroveň vyššie. Ak sa nezobrazí vo�ba Prejs� o úroveň nižšie, znamená to, že
dátová položka nemá potomka, takže nemôžete prejs� o úroveň nižšie.
Tip:
Dvojitým kliknutím na hlavičku riadka alebo stĺpca v krížovej tabu�ke alebo v prvku
grafu môžete prejs� o úroveň vyššie alebo nižšie v tejto položke. Ke� prejdete kurzorom
myši nad položkou, váš kurzor ukáže, ktorým smerom prejdete po dvojitom kliknutí na
položku, či o úroveň vyššie alebo nižšie.
Môžete kliknú� na položku v oblasti preh�adu a zobrazi� rodičovské položky a dcérske
položky údajov, ktoré sú práve zobrazené v krížovej tabu�ke alebo v grafe. Kliknutím na
rodičovskú položku prejdete v krížovej tabu�ke alebo v grafe o úroveň vyššie a kliknutím
na dcérsku položku prejdete o úroveň nižšie.
2. Ak chcete odstráni� všetky akcie konkretizácie a zovšeobecnenia, ktoré ste na dátovej
položke vykonali, kliknite na položku v oblasti riadkov
v oblasti kontextu

, v oblasti stĺpcov

alebo

a potom kliknite na Zobrazi� všetko - názov_položky.

Zobrazenie najvyšších a najnižších výsledkov filtrovaním
Môžete využi� filtrovanie a zobrazi� len najvyššie a najnižšie výsledky v krížovej tabu�ke
IBM Cognos Insight.

Informácie o úlohe
Filtre môžete na krížovej tabu�ke použi� nasledujúcimi spôsobmi:
v Zobrazi� len najvyššie výsledky a rýchlo urči� najvyššie hodnoty vo vašich údajoch.
Napríklad, ak chcete vedie�, počas ktorých mesiacov ste mali najvyššie príjmy, môžete
použi� filter a zobrazi� len tri najvyššie výsledky.
v Zobrazi� len najnižšie výsledky a rýchlo urči� najnižšie hodnoty vo vašich údajoch.
Napríklad, ak chcete vedie�, ktorí zamestnanci mali najnižšie cestovné výdavky, môžete
použi� filter a zobrazi� len pä� najnižších výsledkov.

Procedúra
1. Kliknite na hlavičku stĺpca alebo riadka, ktorého najvyššie alebo najnižšie hodnoty chcete
zobrazi�.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, kliknite na Najvyššie alebo najnižšie a
potom výberom jednej z možností zvo�te počet hodnôt, ktoré chcete zobrazi�. Ak kliknete
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na Vlastné, zobrazí sa nové okno, v ktorom môžete výsledky zobrazené v krížovej
tabu�ke obmedzi� jednou z nasledujúcich možností:
v Zadajte vlastný počet najvyšších alebo najnižších výsledkov. Môžete napríklad zada�
50 a zobrazi� 50 najlepších zákazníkov z h�adiska obratu.
v Zadajte vlastné percento najvyšších alebo najnižších výsledkov. Môžete napríklad
zada� 10 a zobrazi� zákazníkov, ktorí sa podie�ajú na najvyšších 10 % príjmov.
v Zadajte číslo hraničného súčtu najvyšších alebo najnižších výsledkov. Môžete
napríklad zada� 1 000 0000 a zobrazi� zákazníkov, ktorí sa najviac podie�ajú na prvom
milióne príjmov.
3. V zozname Na základe zvo�te ukazovate�, pre ktorý chcete špecifikova� najvyššie alebo
najnižšie výsledky.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Ak chcete odstráni� tento filter, kliknite pravým tlačidlom myši na filtrovanú položku,
kliknite na Najvyšší alebo najnižší a potom kliknite na Žiadny najvyšší alebo najnižší.

Triedenie
triedenie rozsahov hodnôt vo vzostupnom alebo zostupnom poradí vám v IBM Cognos
Insight pomáha jednoduchšie usporiada� a analyzova� vaše údaje.

Procedúra
1. Vyberte celý riadok alebo stĺpec, ktorý chcete triedi�.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku a potom kliknite na Triedi�.
3. Určite, či chcete triedi� pod�a hodnoty alebo označenia a potom kliknite na Triedi�
vzostupne alebo na Triedi� zostupne.

Výpočty
Výpočty sú dôležité pri riešení problémov a rozhodovaní. Môžu vám pomôc� definova�
vz�ahy medzi položkami vášho záujmu. Napríklad výpočty ako odchýlka a percento odchýlky
vám môžu pomôc� pri analýze nákladov a výnosov v aplikácii IBM Cognos Insight tým, že
vám umožnia porovna� náklady s príjmami a skutočný predaj s plánovaným predajom.

Výpočty v dimenzii
Výpočty v dimenzii sú vykonané z riadka alebo stĺpca v krížovej tabu�ke. Vaša tabu�ka
napríklad zobrazuje zisky a straty za každý rok od 2008 do 2014. Pridáte nový stĺpec, ktorý
použijete na zobrazenie výpočtu ziskov mínus strát za každý rok.
Pri písaní výpočtov v dimenzii nezabudnite na nasledujúce aspekty:
v Ak použijete číslo väčšie ako 0 a menšie ako 1, zadajte ho aj s nulou na začiatku. Napríklad
0,10.
v Názvy uvádzajte v jednoduchých úvodzovkách a hranatých zátvorkách. Napríklad
['názov_položky'].
v Každý výpočet ukončite bodkočiarkou (;).
v Môžete zvýši� preh�adnos� použitím medzier.
v Môžete použi� tak ve�ké písmená, ako aj malé písmená. Syntax nerozlišuje ve�kos�
písmen.
Výpočty v dimenzii použité v aplikácii Cognos Insight majú rovnakú syntax, ako výrazy v
aplikácii IBM Cognos TM1. Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v nasledujúcich
častiach dokumentu Referenčná príručka k systému TM1:
Kapitola 4. Analýza údajov
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v Funkcie pravidiel
v Funkcie TM1 TurboIntegrator
Dokument Referenčná príručka k systému TM1 pre príslušný produkt a verziu nájdete v
lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Výpočty dát v kocke
Na rozdiel od výpočtov v dimenzii, výpočty dát v kocke sú spôsobom, ako zjednoduši� tvorbu
pravidiel určených na vykonanie bežných modelovacích operácií, napríklad na správu a
údržbu modelu. Pridaním výpočtov môžete vytvori� zmysluplnejší model, ke� zo zdroja
údajov odvodíte viac informácií.
Ak potrebujete vytvori� výpočty, ktoré nevyužívajú zoskupenie, napríklad výpočet
výmenných kurzov alebo obratu, môžete vzorec výrazu zostavi� v editore výpočtu. Môžete
použi� funkcie, ktoré sa vz�ahujú tak na dimenzie, ako aj na kocky.
Pomocou editora výpočtu môžete zobrazi� výpočty, ktoré sú použité na vybratej bunke a
upravi� poradie výpočtov alebo pravidiel v kocke. V editore pravidla môžete zmeni� poradie
v bloku pravidla, ktorý je priradený výpočtu údajov v kocke.
Tu sú niektoré z výhod zostavenia výpočtov dát v kocke:
v Získajte z �alších kociek údaje na zostavenie výrazu výpočtu.
Môžete napríklad použi� atribúty, ktoré existujú v inej dimenzii, než je dimenzia, v ktorej
definujete výpočet.
v Aplikujte výpočty na listy konsolidovaných úrovní.
v Aplikujte výpočty na re�azcové prvky.
v Odkazujte na atribúty prvkov.
v Využívate štandardné funkcie IBM Cognos TM1 pre listovú úroveň a pre konsolidovanú
úroveň.
Rozsah výpočtu je odvodený od výberu v kocke alebo v zobrazení kocky. Ke� vytvárate
výpočet, sú zahrnuté len dimenzie riadka a stĺpca. Výpočet je použitý na všetky členy v
každej z kontextových dimenzií. Ak sú vybraté všetky členy dimenzie riadka alebo stĺpca, je
výpočet použitý na všetky členy tejto dimenzie. Dimenzia nie je zahrnutá v predvolenom
názve výpočtu alebo v kontexte.
Rozsah výberu môže modelár zmeni� pridaním, odstránením a zmenou výberov členov pre
dimenziu, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:
v Použite v editore výpočtu oblas� kontextu dimenzie.
v Pridajte alebo odstráňte dimenzie ich potiahnutím z alebo do oblasti kontextu rodičovskej
kocky.
Výpočty dát v kocke udržiavajú svoju integritu dokonca aj ke� pridáte alebo odstránite
dimenziu z kocky, v ktorej vytvárate výpočty. Musíte sa však ubezpeči�, že ste prispôsobili
prepojenia na novú dimenziu. Toto uchovávanie je užitočné, ke� vytvárate prototypy alebo
meníte štruktúru vašich kociek, aby ste ich prispôsobili novým podnikovým požiadavkám.

Pridanie jednoduchého výpočtu dimenzie
Môžete sčíta�, odčíta�, násobi� alebo deli� riadky alebo stĺpce v krížovej tabu�ke IBM
Cognos Insight. Môžete tiež vytvára� vlastné výpočty.
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Skôr ako začnete
Údaje, ktoré chcete použi� vo výpočte, sa musia vyskytova� v riadkoch alebo v stĺpcoch.
Bližšie informácie o tvorbe výrazov nájdete v nasledujúcich častiach dokumentu Referenčná
príručka k systému TM1:
v Funkcie pravidiel
v Funkcie TM1 TurboIntegrator
Dokument Referenčná príručka k systému TM1 pre príslušný produkt a verziu nájdete v
lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedúra
1. Vyberte minimálne jeden stĺpec alebo riadok pre váš výpočet.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tieto riadky alebo stĺpce a potom kliknite na
Vypočíta�.
3. Vyberte minimálne jeden z príkazov výpočtu: sčíta�, odčíta�, násobi�, deli� alebo
Vlastný.
4. Ak vyberiete Vlastný, vykonajte nasledujúce kroky:
a. V poli Výraz zadajte svoj výpočet. Ke� zadáte [’, zobrazí sa zoznam, v ktorom
môžete vybera� položky.
b. Určite, či má by� najprv zhrnutý výsledok pre argumenty alebo majú by� argumenty
použité ako prvé.
c. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Ak chcete premenova� nový riadok alebo stĺpec, zvýraznite ho a zadajte nový názov.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.

Výsledky
Predvolené správanie nového výpočtu je vylúči� hodnotu výpočtu zo všetkých rodičovských
súhrnov. Ak chcete, aby bola hodnota výpočtu zahrnutá do rodičovských súhrnov, kliknite
pravým tlačidlom myši na výpočet, potom kliknite na Vypočíta�, a potom na Upravi� tento
výpočet. Pod Rodičovským súhrnom kliknite na Zahrnú� hodnotu výpočtu.

Vytvorenie výpočtu údajov v kocke
Ak chcete v IBM Cognos Insight vytvori� výpočet dát v kocke, skombinujte operátory,
funkcie, atribúty a hodnoty, napríklad textové re�azce a čísla, do výrazu, ktorý vyhodnocuje
jedinú hodnotu.

Informácie o úlohe
Vzorce vypočítaných dátových položiek môžu by� jednoduché alebo komplexné. Jednoduché
vzorce obsahujú kombináciu ostatných členov dimenzie, číselných konštánt a aritmetických
operátorov. Komplexné vzorce môžu obsahova� tieto prvky a funkcie a prepojenia na údaje z
iných kociek. Ke� pridáte vypočítanú dátovú položku do kocky, stáva sa z nej prvok
dimenzie.
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Ke� vytvoríte výpočet, sú automaticky generované podávače, aby sa zabezpečilo, že všetky z
pravidiel odvodené hodnoty budú správne konsolidované. Podávače alebo generované
pravidlá môžete spresni� vypnutím pravidiel v editore pravidiel a použitím svojich vlastných
pravidiel.
Ak dimenzia, ktorú vyberiete ako konštantu, obsahuje užívate�om definované atribúty,
môžete tieto atribúty, napríklad Typ produktu, použi� ako prvý vo vašom výraze. Systémom
definované atribúty, napríklad atribúty výpočtu na úrovni listov alebo výpočtu na úrovni
konsolidácie, nie sú zobrazené. Atribút dimenzie, na ktorý odkazujete vo výpočte kocky,
znamená, že je to odkaz na hodnoty atribútu pre všetkých členov dimenzie. Môžete tiež
odkazova� na členy z iných dimenzií kocky.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo na rozsah buniek, kde chcete vypočíta�
hodnotu, a kliknite na Vytvori� výpočet dát v kocke. Ke� vyberiete stĺpec, editor
výpočtu predpokladá, že bude výpočet použitý na každej dimenzii. Môžete však vytvori�
výpočty, ktoré sú použité na dimenziu filtrovanú pod�a konkrétneho atribútu.
2. V poli Zadajte názov pre výpočet dát v kocke zadajte pochopite�ný názov vášho
výpočtu, aby ste ho mohli neskôr identifikova�, ke� kliknite na bunky v zobrazení
kocky, a potom kliknite na OK. Predvolený názov je názov kocky, dimenzie v riadku,
člena riadka, dimenzie v stĺpci a člena stĺpca. Výber členov dimenzie v oblasti kontextu
je vylúčený.
3. Ak chcete zmeni� rozsah výpočtu, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite v oblasti kontextu editora výpočtu na dimenziu a potom kliknite na
Upravi� výber členov.
b. V okne Vybra� rozsah pre člena dimenzie odstráňte alebo pridajte členy dimenzie
alebo podmnožiny výberom alebo zrušením výberu začiarkavacích políčok.
c. Volite�ný: Ak chcete odstráni� dimenziu z rozsahu výpočtu, kliknite v oblasti
kontextu pravým tlačidlom myši na kontextový filter dimenzie a potom kliknite na
Odstráni�. Ak odstránite všetky dimenzie v oblasti kontextu v editore výpočtu,
bude výpočet použitý na všetky bunky v kocke.
d. Ak chcete do vášho rozsahu prida� členy dimenzie, potiahnite dimenziu z karty
Pojmy do oblasti kontextu v editore výpočtu a vyberte členy, ktoré potrebujete.
4. Zvo�te si typ výrazu, ktorý chcete vytvori�:
v Ak chcete vyhodnoti� výraz na úrovni listov, kliknite v časti Výraz na kartu Výraz
na listovej úrovni.
v Ak chcete vyhodnoti� výraz na úrovni konsolidácie, kliknite v časti Výraz na kartu
Výraz na konsolidovanej úrovni.
Poznámka: Ak chcete ten istý výraz použi� pre výrazy na listovej aj na
konsolidovanej úrovni, označte začiarkavacie políčko Kombinova� listovú a
konsolidovanú.
v Ak chcete vráti� re�azcovú hodnotu, kliknite v časti Výraz na kartu Re�azcový
výraz.
Poznámka: Ak cie�ová oblas� výpočtu zahŕňa numerické aj re�azcové prvky, bude
re�azcový výraz použitý len na bunky v rozsahu výpočtu, ktoré sú formátované ako
re�azce. Ak chcete vráti� re�azcovú hodnotu, musí oblas� kontextu obsahova� aj
bunky formátované ako re�azce.
5. V poli Výraz zadajte vzorec, ktorý definuje vypočítanú položku. Pri vytváraní vzorca
môžete použi� kombináciu nasledujúcich prvkov:
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6. Ak chcete vo svojom výpočte použi� niektorý prvok dimenzie, potiahnite z karty Pojmy
člena dimenzie do po�a Výraz. Všetky dimenzie kocky sú zobrazené v strome. Ak
existuje hierarchia, dimenzie v kocke alebo v zobrazení sa v strome zobrazia
hierarchicky.
Členy sú zobrazené ako úplné členy. Ak názov obsahuje znak medzery, je uzavretý v
hranatých zátvorkách.
7. Ak chcete vybra� aritmetický prvok, na karte Jednoduchý v zozname Typ operácie
vyberte Aritmetický a potom vyberte operáciu. IBM Cognos Insight vyhodnocuje
aritmetické operátory v nasledujúcom poradí:
a. Umocnenie
b. Násobenie
c. Delenie
d. Sčítanie
e. Odčítanie
Ak chcete vynúti� iné poradie vyhodnotenia, musíte použi� zátvorky. Výraz 2*3+4
vytvorí rovnaký výsledok ako (2*3)+4, pretože násobenie má prednos�.
8. Ak chcete vybra� čas alebo vážený priemer, na karte Jednoduchý v zozname Typ
operácie vyberte Priemer a potom vyberte operáciu.
9. Ak chcete začleni� zabudovanú funkciu Cognos TM1, potiahnite funkciu z karty
Funkcie do po�a Výraz. Krátky popis každej funkcie je zobrazený na karte Tipy na
paneli Podpora úprav Power.
Podrobné vysvetlenie jednotlivých funkcií nájdete v dokumente Referenčná príručka k
systému TM1 pre príslušnú verziu systému Cognos TM1. Dokumentácia k riešeniu
Planning Analytics je k dispozícii online (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
10. Ak chcete vloži� údaje z inej kocky, vyberte prepojenie na karte Pojmy alebo vytvorte
prepojenie, ktorým importujete hodnotu:
v Ak chcete vybra� prepojenie, rozviňte adresár Importované hodnoty.
v Ak chcete vytvori� prepojenie, kliknite na Importova� pojmy.
11. Ak chcete použi� re�azcové alebo numerické atribúty vo výraze podmienky, napríklad
IF-THEN-ELSE, rozviňte na karte Pojmy adresár Atribúty pod dimenziou a potiahnite
člen atribútu do po�a Výraz.
12. Ke� skončíte, môžete si zvoli�, či chcete zobrazi� výsledky alebo uloži� výpočet.
v Ak chcete použi� zmeny a zobrazi� výsledky výpočtu, kliknite na Použi�.
v Ak chcete uloži� výpočet a zatvori� editor výpočtu, kliknite na OK.

Vytvorenie výpočtu údajov v kocke, ktorý odkazuje na údaje v
�alších kockách
Pri vytvorení výpočtu údajov v kocke v IBM Cognos Insight môžete odkazova� na existujúce
údaje v inej kocke tým, že vytvoríte prepojenie na cie�ovú kocku.

Informácie o úlohe
Podobne, ako v pravidlách kociek, môžete údaje v jednej kocke použi� na vytvorenie výpočtu
údajov v inej kocke. Môžete napríklad natiahnu� údaje o predaji do kocky, ktorá obsahuje
informácie o zisku a stratách.
Predpokladajme, že chcete vypočíta� príjmy pod�a vzorca, ktorý je založený na cene za počet
jednotiek. Údaje o cenách sú v inej kocke, než tá, v ktorej vytvárate výpočet, nachádzajú sa v
cie�ovej kocke, ktorá obsahuje informácie o cenách. Aby ste mohli odkazova� na externé
údaje, musíte ich importova� vytvorením prepojenia na kocku Cena.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Ke� vytvoríte prepojenie v editore výpočtu, je implementované ako pravidlo. Ke� je
prepojenie implementované ako pravidlo, je výpočet uložený výhradne v zdrojovej kocke, ale
použitý a zobrazený je v cie�ovej kocke tak, ako je to vyžadované. Ak sa zmenia v zdrojovej
kocke údaje, ktoré sú vo výpočte odkazované, zmeny sa automaticky odrazia v cie�ovej
kocke. Ke�že sú však údaje uložené len v zdrojovej kocke, všetky úpravy týchto údajov
musia by� vykonané v zdrojovej kocke. Nemôžete upravi� hodnoty údajov, ktoré sú v
cie�ovej kocke zobrazené prostredníctvom prepojenia pravidla.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo na rozsah buniek, kde chcete vypočíta�
hodnotu, a kliknite na Vytvori� výpočet dát v kocke.
Príkladom rozsahu je sú príjmy Skutočné a Rozpočet počas fiškálnych kvartálov.
2. V poli Zadajte názov pre výpočet dát v kocke zadajte pochopite�ný názov vášho
výpočtu, aby ste ho mohli neskôr identifikova�, a kliknite na OK.
Predvolený názov je názov kocky, dimenzie v riadku, člena riadka, dimenzie v stĺpci a
člena stĺpca. Výber členov dimenzie v oblasti kontextu je vylúčený.
3. V editore výpočtu zvo�te typ výrazu, ktorý chcete vytvori�:
v Ak chcete vyhodnoti� výraz na úrovni listov, kliknite v časti Výraz na kartu Výraz
na listovej úrovni.
v Ak chcete výraz vyhodnoti� na zoskupených výsledkoch, kliknite v časti Výraz na
kartu Výraz na konsolidovanej úrovni.
Poznámka: Ak chcete ten istý výraz použi� pre výrazy na listovej aj na
konsolidovanej úrovni, označte začiarkavacie políčko Kombinova� listovú a
konsolidovanú.
v Ak chcete vráti� re�azcovú hodnotu, kliknite v časti Výraz na kartu Re�azcový
výraz.
Poznámka: Ak chcete vráti� re�azcovú hodnotu, musí oblas� kontextu obsahova� aj
bunky, ktoré sú formátované ako re�azce.
4. Na karte Pojmy kliknite na Importova� pojmy.
5. V poli Zadajte názov pre výpočet dát v kocke zadajte popisný názov vášho výpočtu,
aby ste ho mohli neskôr �ahko identifikova�.
V okne Definova� prepojenie pre importovanie pojmov namapujte externé údaje na
člena dimenzie v kocke, ktorá obsahuje výpočet, aby ste určili, kde chcete použi� údaje z
prepojenia.
6. V okne Definova� prepojenie pre importovanie pojmov vyberte kocku obsahujúcu údaje,
na ktoré chcete odkazova� vo výpočte.
Kocka, v ktorej je definovaný výpočet, je automaticky zobrazená ako cie�ová kocka.
Ak je dimenzia použitá v oboch kockách, sú automaticky mapované dve dimenzie. V
prípade všetkých ostatných dimenzií musíte bu� vytvori� vz�ah medzi zdrojovou a
cie�ovou kockou, alebo medzi čas�ou vybratých členov dimenzie.
7. Volite�ný: Ak je to nutné, vytvorte vz�ah medzi zdrojovou a cie�ovou kockou alebo
medzi čas�ou vybratých členov dimenzie.
8. Ke� ste spokojní s mapovaním, kliknite na OK, čím uložíte prepojenie na výpočet.
Prepojenie je overené, aby sa potvrdilo, či je zdroj prepojenia konzistentný s rozsahom
výpočtu, ktorý je použitý v cie�ovej kocke. Toto overenie tiež kontroluje, či výraz vráti
platné výsledky.
Prepojenie, ktoré obsahuje údaje z externej kocky, je zobrazené v adresári Importované
hodnoty v strome Pojmy.
9. Potiahnite prepojenie do po�a Výraz, aby ste ho pridali ako prvok do vášho vzorca.
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10. Ke� skončíte, môžete si zvoli�, či chcete zobrazi� výsledky alebo uloži� výpočet.
v Ak chcete použi� zmeny a zobrazi� výsledky výpočtu, kliknite na Použi�.
v Ak chcete uloži� výpočet a zatvori� editor výpočtu, kliknite na OK.

Výpočet medzisúčtu
Môžete vypočíta� medzisúčet z časti vašich údajov v IBM Cognos Insight. Napríklad, vaša
krížová tabu�ka zobrazuje príjmy pod�a produktových radov pod�a rokov a vy chcete
vypočíta� medzisúčet za roky pred prijatím nového predajcu a medzisúčet za roky, po
zamestnaní tohto nového predajcu.

Procedúra
1. Podržte kláves Ctrl a kliknite na hlavičku riadka alebo stĺpca údajov, z ktorých chcete
vyráta� medzisúčet.
2. Vytvorte medzisúčet jednou z nasledujúcich metód:
v Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, vyberte Vypočíta� a potom kliknite na
vo�bu, ktorá vytvorí súhrn vami vybratých členov (napríklad Položka 1 + Položka 2).
v Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte Vloži� rodiča.
3. Premenujte svoj medzisúčet výberom hlavičky riadka alebo stĺpca a napísaním nového
názvu.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.

Zvýraznenie výnimiek na základe porovnanie riadkov alebo
stĺpcov
Môžete porovna� dva riadky alebo stĺpce v IBM Cognos Insight, aby ste identifikovali
informácie, u ktorých môže by� potrebný �alší prieskum.

Procedúra
1. Vyberte dva riadky alebo stĺpce, ktoré chcete porovna�.
2. Kliknite na ikonu Vypočíta�
stĺpcov.

a potom vyberte spôsob porovnania riadkov alebo

V novom riadku alebo stĺpci na zobrazia nasledujúce ikony, ktoré naznačujú výsledok
porovnania:
v Ikona Vynikajúci
prvok.

naznačuje, že prvý prvok je o 10 percent vyšší, než druhý

v Ikona Priemerný
naznačuje, že prvý prvok nie je ani o 10 percent vyšší, ani o 10
percent nižší než druhý prvok.
v Ikona Slabý

naznačuje, že prvý prvok je o 10 nižší, než druhý prvok.

3. Ak chcete zmeni� podmienky toho, čo určuje výsledok porovnania ako vynikajúci,
priemerný alebo slabý, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite na Vypočíta� a potom na Upravi� tento výpočet.
b. Ak chcete zmeni� definíciu pre Vynikajúci, zmeňte 1,1.
c. Ak chcete zmeni� definíciu pre Slabý, zmeňte 0,9.
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Výpočet odchýlky
Rozdiel medzi údajmi v dvoch stĺpcoch alebo riadkoch v IBM Cognos Insight môžete nájs�
výpočtom odchýlky.

Informácie o úlohe
Tieto kroky využívajú ako vzorové údaje predpovedaný obrat a skutočný obrat pre každý
produktový rad.

Procedúra
1. Vyberte riadky alebo stĺpce, ktoré chcete použi�.
2. Kliknite na ikonu Vypočíta�
a vyberte jeden člen dimenzie mínus druhý člen
dimenzie. Kliknite napríklad na Predpovedaný obrat - Skutočný obrat.
3. Ak chcete premenova� nový riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje výpočet, zvýraznite ho a
napíšte Odchýlka.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.

Výpočet percenta odchýlky
Percentuálny rozdiel medzi údajmi v dvoch stĺpcoch alebo riadkoch v IBM Cognos Insight
môžete nájs� výpočtom percenta odchýlky. Výpočet percenta odchýlky je rozdiel medzi
dvoma číslami vydelený prvým číslom a vynásobený 100.

Informácie o úlohe
Tieto kroky využívajú ako vzorové údaje predpovedaný obrat a skutočný obrat pre každý
produktový rad.

Procedúra
1. Vyberte riadky alebo stĺpce, ktoré chcete použi�.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tieto riadky alebo stĺpce, vyberte Vypočíta� a potom
kliknite na Vlastný. Zobrazí sa okno Výpočet s predvoleným výrazom v poli Výraz.
3. V poli Výraz vytvorte nasledujúci výraz: ['prvá_dátová_položka'] ['druhá_dátová_položka'] / ['prvá_dátová_položka'] * 100.
Tip: Ke� do po�a Výpočet napíšete [’, zobrazí sa zoznam dimenzií v kocke. Môžete v
ňom vybra� dimenziu, namiesto toho, aby ste jej názov písali do po�a Výraz. Rovnaký
zoznam sa zobrazí zakaždým, ke� napíšete [’.
Napíšte napríklad nasledujúci výraz: (['skutocnyobrat'] - ['prepodvedanyobrat']) /
['predpovedanyobrat'] * 100.
4. Uistite sa, že ako Poradie výpočtu je vybratá vo�ba Najprv zhrnú�, potom použi�
výpočet. To znamená, že Cognos Insight vykoná výpočet na hodnotách súčtov. Vo�ba
Najprv použi� výpočet, potom zhrnú� najprv použije výpočet na každý riadok alebo
stĺpec a až potom sčíta výsledky výpočtu.
5. V poli Názov zadajte Percento odchýlky.
6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Ak chcete nastavi� formát nových vypočítaných údajov tak, aby sa zobrazili zo symbolom
%, kliknite pravým tlačidlom myši na vypočítanú bunku a vyberte Formátova�
ukazovate� názov_ukazovate�a.
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8. V zozname formátov kliknite na Číslo.
9. Na karte Rozšírené napíšte % v kladnom a zápornom poli Prípona.

Výpočet jedinečných prvkov v dimenzii
V IBM Cognos Insight môžete vytvori� výpočet, ktorým zistíte, ko�ko je v dimenzii
jedinečných prvkov s hodnotami. Napríklad, viete, že niektorí zamestnanci dostali odmeny a
iní nie, ale máte prive�a zamestnancov na to, aby ste rátali počet zamestnancov s hodnotou
odmeny v stĺpci Odmena vo vašej krížovej tabu�ke. Pomocou výpočtu môžete rýchlo urči�,
ko�kí zamestnanci dostali odmenu.

Informácie o úlohe
Pomocou funkcie ConsolidatedCountUnique môžete zráta� počet buniek, ktoré obsahujú
údaje. Napríklad pomocou nasledujúceho výrazu môžete zisti�, v ko�kých mestách sa v roku
2013 predali produkty z produktového radu Golfové vybavenie:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec, v ktorom sa majú objavi� vypočítané hodnoty,
a potom kliknite na Vypočíta� > Upravi� tento výpočet.
2. V poli Výraz zadajte výpočet v nasledujúcom formáte:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Pričom nasledujúce premenné predstavujú časti kocky:
v 'Dimenzia1' je názov dimenzie, ktorej počet hodnôt chcete zráta�. Ak napríklad chcete
vedie�, ko�ko buniek v stĺpci Zamestnanci obsahuje hodnotu práceneschopnosti,
môžete urči� dimenziu Zamestnanci.
v 'Kocka' je názov kocky, s ktorou pracujete.
v 'Prvok1', 'Prvok2' a 'Prvok3' predstavujú všetky dimenzie v kocke a ako sú filtrované.
Napríklad, ak vaša kocka obsahuje dimenziu Dátum, dimenziu Geografia a typ
dimenzie Zamestnanos�, môžete urči�, aby boli filtrované údaje '2012', 'Kanada' a 'Plný
úväzok'.

Výpočet priemeru z celkového súčtu
V IBM Cognos Insight môžete použi� výpočet, ktorým zistíte priemernú hodnotu z dcérskych
prvkov konsolidácie alebo z celkového súčtu.

Informácie o úlohe
Pomocou funkcie ConsolidatedAvg vypočítate priemernú hodnotu z dcérskych prvkov
konsolidovanej (alebo celkovej) hodnoty. Ak napríklad vaša krížová tabu�ka zobrazuje príjmy
pod�a rokov pod�a produktových radov, môžete pomocou nasledujúceho výrazu nájs�
priemernú hodnotu príjmov za všetky roky, alebo môžete použi� konsolidovaný priemer z
celkového súčtu za každý rok a nájs� priemerný príjem za každý rok:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec v krížovej tabu�ke, ktorý zobrazí výsledky
výpočtu, a potom kliknite na Vypočíta� > Upravi� tento výpočet.
2. V poli Výraz zadajte výpočet v nasledujúcom formáte:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Pričom nasledujúce premenné predstavujú časti kocky:
Kapitola 4. Analýza údajov
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v Číslo môže by� 0, 1 alebo 2. Nula (0) zahrnie do výpočtu všetky dcérske prvky; 1
ignoruje použitie váhy v konsolidácii; 2 ignoruje nulové hodnoty.
v 'Kocka' je názov kocky, s ktorou pracujete.
v 'Prvok1', 'Prvok2' a 'Prvok3' predstavujú ostatné dimenzie a ako sú filtrované. Tieto
prvky musia by� uvedené v poradí, v akom sa ich rodičovské dimenzie objavujú v
kocke. Napríklad, ak vaša kocka obsahuje dimenziu Dátum, dimenziu Geografia a typ
dimenzie Zamestnanos� v tomto poradí, môžete urči�, aby boli filtrované údaje '2012',
'Kanada' a 'Plný úväzok'.

Zviazanie hodnôt počas importu
Ak chcete počas importu do IBM Cognos Insight definova� rozsahy hodnôt, môžete vytvori�
zviazané výpočty. Môžete napríklad vytvori� zväzok pre príjmy medzi 0 a 500 000, �alší
zväzok pre príjmy medzi 500 000 a 1 000 000, a �alší zväzok pre príjmy nad 1 000 000.
Potom môžete zobrazi� text pre každý zväzok, napríklad nízky, stredný a vysoký.

Informácie o úlohe
Pomocou funkcií IF a ElseIf môžete vytvori� to�ko zväzkov, ko�ko potrebujete. Zväzky
môžete vytvori� aj pomocou symbolov väčší ako (>) alebo menej ako (<).
Napríklad pomocou nasledujúceho výrazu môžete identifikova� nízke, stredné a vysoké
množstvo inventára:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Zväzky môžete použi� aj na údaje, ktoré nie sú číselné. V takom prípade musíte použi�
symbol @ pred symbolom porovnania (napríklad pred znamienkom rovnítko). Napríklad
nasledujúci výpočet zviaže textové údaje:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Procedúra
1. Na stránke Rozšírené v sprievodcovi importovaním kliknite na Prida� vypočítaný
stĺpec. V zozname Zdrojové položky a v hierarchii Cie�ové položky sa zobrazí nová
položka s názvom Výraz.
2. Na paneli Vlastnosti v časti Typ mapovania kliknite na Dimenzia. Výraz je definovaný
ako dimenzia a v hierarchii Cie�ové položky sa objaví dimenzia a úroveň.
3. Vyberte výraz v zozname Zdrojové položky.
4. Na paneli Vlastnosti v poli Zdrojová položka zadajte názov výrazu. Názov, ktorý
zvolíte, bude identifikova� tento výraz v paneli obsahu a v krížových tabu�kách a grafoch
v pracovnom priestore.
5. Na paneli Vlastnosti v poli Výraz zadajte výpočet v nasledujúcom formáte:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Pričom nasledujúce premenné predstavujú časti výrazu:
v Stĺpec je ID zdrojovej položky, ktorú chcete rozdeli� do zväzkov.
v Hodnota1 je hodnota, pod ktorou chcete definova� prvý zväzok.
v Hodnota2 je hodnota, pod ktorou chcete definova� druhý zväzok.
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v 'Text1' je text, ktorý má by� zobrazený pre hodnoty, ktoré sa nachádzajú v prvom
zväzku.
v 'Text2' je text, ktorý má by� zobrazený pre hodnoty, ktoré sa nachádzajú v druhom
zväzku.

Výpočet kontribučnej marže
Pomocou kontribučnej marže môžete v IBM Cognos Insight ukáza�, ktoré produkty sú
najziskovejšie, ktoré majú v rovnováhe náklady a výnosy a ktoré stoja viac, než zarobia.

Informácie o úlohe
Tieto informácie môžete využi� pri plánovaní predaja a motivačných odmien pre predajcov,
ako aj pri plánovaní produktového mixu na �alší rok. Môžete tiež prida� ukazovatele a
alokova� �alšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v jednotkových nákladoch, ako napríklad
réžiu. Tieto dodatočné náklady môžete rozloži� proporčne a začleni� ich do vášho výpočtu
kontribučnej marže.
V týchto krokoch je použitá jednotková cena a jednotkové náklady pre každý produkt ako
príklad. Chcete vypočíta� kontribučnú maržu pre každý produkt.

Procedúra
1. Vyberte riadky alebo stĺpce, ktoré chcete použi�.
2. Kliknite na ikonu Vypočíta�
a potom kliknite na jednu dimenziu mínus druhú
dimenziu. Vyberte napríklad Jednotková cena - Náklady tovarov.
3. Ak chcete premenova� nový riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje výpočet, zvýraznite ho a
napíšte Kontribučná marža.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.
4. Ak chcete vidie�, ktoré produkty sa najviac podie�ajú na zisku, kliknite pravým tlačidlom
myši na hlavičku Kontribučná marža a potom na Triedi�.
5. Určite, či chcete triedi� pod�a hodnoty alebo označenia a potom kliknite na Triedi�
vzostupne alebo na Triedi� zostupne.

Zmena spôsobu, akým sú súčty zobrazené v ukazovate�och
Môžete zmeni� spôsob, akým sú zobrazené súhrny, alebo súčty, ukazovate�ov v IBM Cognos
Insight.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku ukazovate�a alebo kliknite pravým tlačidlom
myši na hlavičku ukazovate�a, ktorý chcete zmeni�.
2. Kliknite na Súhrn a vyberte typ súhrnu:
v Súhrn zobrazí celkový súčet za členy, ktoré tvoria ukazovate�.
v Priemer zobrazí priemernú hodnotu z členov, ktoré tvoria ukazovate�.
v Minimum zobrazí minimálnu hodnotu z členov, ktoré tvoria ukazovate�.
v Maximum zobrazí maximálnu hodnotu z členov, ktoré tvoria ukazovate�.
v Počet zobrazí počet členov, ktoré tvoria ukazovate�, okrem tých, ktoré majú nulovú
hodnotu.
3. Kliknite na Zobrazi� hodnotu ako a potom kliknite na formát hodnoty.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Vytvorenie výpočtu časového zhrnutia
Časové zhrnutie v IBM Cognos Insight sumarizuje údaje pod�a rozsahu dátumov, ktorý je
relatívny voči konkrétnemu dátumu. Časovým zhrnutím je napríklad výpočet za jeden rok
končiaci dnešným dátumom.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú dimenziu v krížovej tabu�ke a vyberte Časové
zhrnutia.
Tip: Ak do vašej krížovej tabu�ke nie je zahrnutá časová dimenzia, môžete výpočet
časového zhrnutia vytvori� alebo upravi� tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na
časovú dimenziu na paneli obsahu, kliknete vyberiete Upravi� a potom kliknete na ikonu
Časové zhrnutia
. Názov časovej dimenzie sa bude zhodova� s názvom použitým v
zdroji údajov. Napríklad, ak vaše údaje boli tabu�kový hárok so stĺpcom nazvaným
Dátum, potom bude časová dimenzia, ktorú Cognos Insight vytvoril počas importu,
nazvaná Dátum.
2. Zvo�te referenčný dátum. Rozsah dátumov, ktorý si zvolíte v �alšom kroku, bude
relatívny voči referenčnému dátumu, ktorý zvolíte v tomto kroku. Ak napríklad ako
referenčný dátum zvolíte 21. október 2011 a ako rozsah dátumov Týždeň pred
dátumom, vaša krížová tabu�ka zosumarizuje údaje za týždeň pred 21. októbrom 2011,
až do tohto dátumu.
3. Zvo�te rozsah dátumov.
4. Ak chcete upravi� časové zhrnutie, kliknite pravým tlačidlom myši na časovú dimenziu v
krížovej tabu�ke a kliknite na Časové zhrnutia.
5. Ak chcete obnovi� všetky časové zhrnutia v pracovnom priestore relatívne k dnešnému
dátumu, kliknite pravým tlačidlom myši na časovú dimenziu v krížovej tabu�ke a potom
kliknite na Obnovi� časové zhrnutia.

Úprava všetkých výpočtov
Ak chcete zobrazi� a upravi� všetky výpočty, ktoré sú definované v pracovnom priestore IBM
Cognos Insight, môžete upravi� podkladové pravidlá kocky Cognos TM1.

Informácie o úlohe
Tu je príklad pravidla kocky:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Toto pravidlo kocky obsahuje nasledujúce komponenty:
v Definícia oblasti: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Kvalifikátor listu: N:
v Vzorec: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Terminátor: ;
Toto pravidlo kocky stanovuje, že ak kocka použije ktorúko�vek hodnotu z položky Nákupné
náklady v dimenzii ukazovate�a Ziskovos�, pracovný priestor namiesto hodnoty vráti produkt
príslušnej hodnoty zo Zakúpeného množstva v kilogramoch, vynásobený Cenou za kilogram
v liste alebo v najnižšej úrovni.
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Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie widgetu
a potom na Nastavi� pravidlá kocky.
2. Urobte vyžadované úpravy na pravidlách kocky a kliknite na OK.

Ako �alej
Bližšie informácie o pravidlách pre kocky nájdete v nasledujúcich témach v dokumente
Pravidlá systému TM1:
v Preh�ad pravidiel kocky
v Komponenty pravidla
v Ako pravidlá fungujú
Tento dokument pre váš produkt a verziu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Súvisiace koncepty:
“Príklad: porovnanie dvoch členov pomocou pravidiel”
Pravidlá v IBM Cognos Insight vám umožňujú vypočíta� hodnoty v bunkách s použitím
funkcií, numerických operácií, výrazov podmienok a odkazov medzi kockami.

Príklad: porovnanie dvoch členov pomocou pravidiel
Pravidlá v IBM Cognos Insight vám umožňujú vypočíta� hodnoty v bunkách s použitím
funkcií, numerických operácií, výrazov podmienok a odkazov medzi kockami.
Ke� použijete vo�by Vypočíta� v IBM Cognos Insight, sú automaticky generované pravidlá,
ktoré vykonajú požadované porovnanie. Ak chcete prezera� alebo upravi� pravidlá, môžete
kliknú� na príkaz Nastavi� pravidlá kocky z ikony Akcie widgetu

.

Ke� vyberiete dva členy a použijete príkaz Porovna� z ikony Vypočíta�
člen vyhodnotený voči pravidlu, ktoré je pre vás vygenerované.

, bude každý

Uvidíte nový riadok alebo stĺpec, v ktorom je zobrazený zelený kruh pre vynikajúci
alebo o 10 percent viac, než bolo očakávané, žltý kosoštvorec pre priemerný
štvorec pre slabý

a červený

alebo o 10 nižší, než bolo očakávané.

Nasledujúce pravidlo definuje podmienky vynikajúceho, priemerného a slabého:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Tento príkaz pravidla indikuje, že pre člen Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue v dimenzii Measures, ak je hodnota Forecast Revenue nižšia než 90 % z Actual
Revenue, potom hodnota člena Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue je -1.
Ak hodnota Forecast Revenue je vyššia než 110 % z Actual Revenue, potom hodnota
člena Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue je 1. V opačnom prípade je
hodnota člena Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue 0.
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V tomto prípade, hodnota -1 pre Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue je
zobrazená ako zelený kruh. Hodnota 1 pre Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue je zobrazená ako červený štvorec. Hodnota 0 pre Compare Forecast Revenue
vs. Actual Revenue je zobrazená ako žltý kosoštvorec.
Môžete upravi� príkaz pravidla a zmeni� prahové hodnoty, pri ktorých sa zobrazí vizuálny
indikátor. Ak napríklad chcete, aby sa zelený kruh objavil, ke� Actual Revenue presiahne
Forecast Revenue o 20 % a chcete, aby sa červený štvorec objavil, ke� Actual Revenue
klesne o 20 % pod Forecast Revenue, upravte príkaz nasledovne:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Podrobný popis pravidiel vrátane podrobného príkladu vývoja komplexnej aplikácie s
pravidlami nájdete v dokumente Pravidlá systému TM1. Popisy všetkých funkcií, ktoré
môžete používa� v pravidlách, nájdete v dokumente Referenčná príručka k systému TM1.
Tieto dokumenty sú k dispozícii v lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Súvisiace úlohy:
“Úprava všetkých výpočtov” na strane 66
Ak chcete zobrazi� a upravi� všetky výpočty, ktoré sú definované v pracovnom priestore IBM
Cognos Insight, môžete upravi� podkladové pravidlá kocky Cognos TM1.

Zobrazenie hodnôt vo forme percent
Ukazovate� je v IBM Cognos Insight predvolene zobrazí vo forme skutočných hodnôt z vašej
databázy. Teraz môžete porovna� relatívny podiel každej hodnoty tým, že zobrazíte hodnoty
ako percento z celku.

Procedúra
Ak chcete hodnoty zobrazi� ako percento z celkovej hodnoty, kliknite pravým tlačidlom myši
na bunku, potom kliknite na Zobrazi� hodnoty ako a vyberte svoju vo�bu. Bunky zobrazené
ako percentá sú tieňované. Toto tieňovanie naznačuje, že hodnoty v bunkách sú vypočítané,
na rozdiel od hodnôt, ktoré predstavujú položky v dimenzii.

Rozloženie údajov
Pomocou vopred definovaných volieb rozloženia údajov v aplikácii IBM Cognos Insight
môžete distribuova� numerické údaje do buniek v krížovej tabu�ke. Pomocou rozloženia
údajov môžete napríklad rovnomerne distribuova� hodnotu do rozsahu buniek alebo môžete v
rozsahu buniek prírastkovo zvýši� všetky hodnoty o požadované percento.
Rozloženie údajov identifikuje dátové položky v hierarchii pomocou nasledujúcich pojmov:
List alebo listy
Listová dátová položka je najnižšia dcérska dátová položka. Ak hierarchia obsahuje
napríklad úroveň Rok, úroveň Mesiac a úroveň Deň nemá žiadnych potomkov,
znamená to, že Deň je list.
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Konsolidácia
Konsolidácia je rodičovská dátová položka. Ak hierarchia obsahuje napríklad úroveň
Rok, úroveň Mesiac a úroveň Deň nemá žiadnych potomkov, znamená to, že Rok a
Mesiac sú konsolidácie.
Pri�ahlá
Pri�ahlé bunky sú bunky, ktoré sa nachádzajú jedna ved�a druhej alebo inak
povedané, dotýkajú sa v riadku alebo v stĺpci. Pri�ahlé bunky v krížovej tabu�ke,
ktorá zobrazuje roky, by boli 2011, 2012 a 2013. Nepri�ahlé bunky by boli 2011 a
2013.
Existuje nieko�ko typov rozloženia údajov, pričom každý z nich je dostupný v inej situácii a
prináša iné výhody. Rozdiely sú vysvetlené v nasledujúcej tabu�ke.
Tabu�ka 4. Porovnanie metód rozloženia údajov
Metóda rozloženia údajov

Výbery, ktoré ponúkajú túto
metódu

Čo metóda vykoná

Relatívne proporčné

Jedna bunka, ktorá obsahuje
rodičovskú dátovú položku

Použije proporcie z dcérskych
dátových položiek jednej
rodičovskej dátovej položky na
dcérske dátové položky inej
rodičovskej dátovej položky.

Rovnomerne v listoch

Jedna bunka, ktorá obsahuje
rodičovskú dátovú položku

Distribuuje údaje rovnomerne do
najnižších dcérskych položiek
rodičovskej dátovej položky.

Rovnomerné rozloženie

Jedna bunka, ktorá obsahuje
rodičovskú dátovú položku

Distribuuje údaje rovnomerne do
najbližších dcérskych položiek
rodičovskej dátovej položky.

Pri�ahlý rozsah dátových
položiek na tej istej úrovni
Opakova�

Jedna bunka
Pri�ahlý rozsah dátových
položiek na tej istej úrovni
Nepriliehajúce bunky

Priama linka

Jedna bunka
Pri�ahlý rozsah dátových
položiek na tej istej úrovni

Percento rastu

Jedna bunka

Nahradí hodnotu vo vybratých
bunkách, priráta hodnotu k
hodnotám vo vybratých bunkách
alebo odráta hodnotu od hodnôt vo
vybratých bunkách.
Zaplní rozsah buniek hodnotami v
rovnomerných intervaloch medzi
dvoma koncovými bodmi.
Sekvenčne zvýši hodnoty v rozsahu
o percento rastu.

Pri�ahlý rozsah dátových
položiek na tej istej úrovni
Opakova� v listoch

Jedna bunka, ktorá obsahuje
rodičovskú dátovú položku

Nahradí údaje v najnižších
dcérskych dátových položkách
rodičovskej dátovej položky.

Pri zadávaní hodnoty do konsolidovanej bunky, ktorej dcérske údajové položky neobsahujú
hodnoty, si môžete vybra� z troch typov prerozdelenia údajov: relatívne proporčné,
rovnocenné prvky najnižšej úrovne a opakova� prvky najnižšej úrovni. Napríklad, pridáte do
krížovej tabu�ky člena, ktorý vytvorí prázdny stĺpec s prázdnym súčtom stĺpca. Ke� napíšete
hodnotu do bunky súčtu stĺpca, zobrazí sa dialógové okno Prerozdelenie údajov, v ktorom si
môžete vybra�, či sa majú údaje prerozdeli� do dcérskych buniek pomocou použitím
relatívneho proporčného prerozdelenia alebo prerozdelenia s rovnocennými prvkami najnižšej
úrovne.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Rozloženie údajov pomocou relatívnej proporcie
Pomocou metódy relatívneho proporčného rozloženia v IBM Cognos Insight môžete do listov
(potomkov) konsolidácie rozloži� hodnoty proporčne voči listom referenčnej bunky.
Referenčná bunka môže by� umiestnená v kocke, z ktorej rozloženie iniciujete, alebo v
samostatnej kocke. Referenčná bunka však musí zdie�a� rovnaké konsolidácie, ako bunka, z
ktorej iniciujete rozloženie.
Nasledujúci príklad ilustruje relatívne proporčné rozloženie, pri ktorom sa úvodná bunka a
referenčná bunka nachádzajú v tej istej kocke.
Tabu�ka 5. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje relatívne proporčné rozloženie
Krajina alebo
región

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Argentína

0

0

0

0

Belgicko

0

0

0

0

Brazília

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Čile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Predchádzajúci príklad znázorňuje jednu konsolidovanú hodnotu 100 v bunke na prieniku 1
Kvartál a Brazília. Listy 1 Kvartál sú Jan, Feb a Mar. V tomto príklade sú pravdivé
nasledujúce vyjadrenia:
v Jan obsahuje hodnotu 10, čo je 10 % zo 100.
v Feb obsahuje hodnotu 20, čo je 20 % zo 100.
v Mar obsahuje hodnotu 70, čo je 70 % zo 100.
Ak iniciujete relatívne proporčné rozloženie z prieniku 1 Kvartál a Argentína a ako Akcia
aktualizácie určíte Nahradi� pri rozložení hodnoty 400, budú listy 1 Kvartál, Argentína
zaplnené proporčne voči listom 1 Kvartál, Brazília:
v Jan obsahuje hodnotu 40, čo je 10 % zo 400.
v Feb obsahuje hodnotu 80, čo je 20 % zo 400.
v Mar obsahuje hodnotu 280, čo je 70 % zo 400.

Procedúra
1. Vyberte konsolidovanú bunku, z ktorej chcete iniciova� rozloženie údajov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na Rozloženie údajov >
Relatívne proporčné rozloženie.
3. V zozname Kocka vyberte kocku, v ktorej sa nachádza referenčná bunka.
4. Ak je to potrebné, kliknite na niektoré z tlačidiel Dimenzia a vyberte iný prvok dimenzie,
ktorý identifikuje referenčnú bunku.
Ke� kliknete na tlačidlo Dimenzia, otvorí sa Editor podmnožiny a zobrazí všetky prvky
podmnožiny. Potom môžete vybra� jeden prvok a kliknú� na OK.
Kliknite napríklad na konto1, vyberte iný prvok v Editore podmnožiny a kliknite na OK.
Poznámka: Tlačidlá Dimenzia pre konsolidované prvky nie sú dostupné, pretože bunka,
z ktorej je rozloženie iniciované, a referenčná bunka musia zdie�a� spoločné
konsolidované prvky.
5. Kliknite na Vybra�.
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V poli Referenčná bunka v okne Relatívne proporčné rozloženie je vyplnená bunka,
ktorú ste vybrali.
6. V poli Hodnota zadajte hodnotu, ktorá má by� rozložená.
7. Vyberte Akcia aktualizácie.
8. Kliknite na Použi�.

Rovnomerné rozloženie údajov v listoch bunky
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy rovnomerného rozloženia v listoch
distribuova� zadanú hodnotu rovnomerne vo všetkých listoch konsolidovanej bunky. Ke�
použijete túto metódu, môžete určenú hodnotu distribuova� do všetkých listov v konsolidácii
alebo len do listov, ktoré už obsahujú nenulové hodnoty.
Predpokladajme napríklad, že existuje nieko�ko listov Rok, Argentína s nulovými hodnotami.
Ak použijete metódu rovnomerne v listoch na distribúciu hodnoty 1 200 do všetkých listov
Rok, Argentína, bude výsledok nasledovný.
Tabu�ka 6. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rovnomerné rozloženie v listoch z jedinej
konsolidácie
Krajina alebo
región

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentína

1200

300

300

300

300

Belgicko

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

Ak iniciujete metódu rovnomerne v listoch z bunky, ktorá je identifikovaná viac než jedným
konsolidovaným prvkom, bude zadaná hodnota distribuovaná do všetkých listov prepojených
s touto bunkou. Predpokladajme napríklad, že vybratá bunka je identifikovaná dvoma
konsolidovanými prvkami: Rok a Sedan série S.
Ak iniciujete rovnomerné rozloženie v listoch z prieniku prvkov Rok a Sedan série S, bude
zadaná hodnota distribuovaná do všetkých buniek identifikovaných listami konsolidácie Rok
a listami konsolidácie Sedan série S. Ak napríklad použijete metódu rovnomerne v listoch na
distribúciu hodnoty 1 200 do všetkých listov prieniku Rok, Sedan série S, bude výsledok
nasledovný.
Tabu�ka 7. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rovnomerné rozloženie v listoch z prieniku dvoch
konsolidácií
Typ
automobilu

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Sedan série S

1200

300

300

300

300

Sedan série S
1,8 L

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Sedan série S
2,0 L

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Sedan série S
2,5 L

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Ke� iniciujete rovnomerné rozloženie v listoch z bunky, ktorá je identifikovaná viacerými
konsolidovanými prvkami, môže to výrazne zvýši� systémové požiadavky kocky na pamä�
RAM. Aby systém vyriešil tento problém, zobrazí varovanie v prípade, ke� je metódou

Kapitola 4. Analýza údajov

71

rovnomerného rozloženia v listoch ovplyvnených viac než 10 000 buniek. Ak je
ovplyvnených viac než milión buniek, operácia rozloženia sa nespustí.

Procedúra
1. Vyberte konsolidovanú bunku, z ktorej chcete iniciova� rozloženie údajov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na Rozloženie údajov >
Rovnomerne v listoch.
3. V poli Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete distribuova�.
4. Vyberte vo�bu Použi� na.
Vo�ba

Opis

Vyplnené listové bunky

Zadaná hodnota je distribuovaná len do listových
buniek, ktoré momentálne obsahujú nenulové
hodnoty.

Všetky listové bunky

Zadaná hodnota je distribuovaná do všetkých
listových buniek, bez oh�adu na ich aktuálne
hodnoty.

5. Vyberte Akcia aktualizácie.
6. Kliknite na Použi�.

Rovnomerné rozloženie údajov v bunkách
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy rovnomerného rozloženia distribuova�
zadanú hodnotu rovnomerne v rámci vybratých buniek.
Napríklad, v nasledujúcej tabu�ke je vybratý rozsah 12 buniek, indikovaných kurzívou a
znakom hviezdičky (*).
Tabu�ka 8. Krížová tabu�ka s vybratým rozsahom buniek
Krajina alebo
región

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Argentína

300

25*

75*

65*

Belgicko

0

45*

85*

55*

Brazília

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Čile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Ke� do týchto buniek rovnomerne rozložíte hodnotu 60 a vyberiete akciu aktualizácie
Priráta�, bude hodnota rovnomerne rozložená do celého rozsahu a prirátaná k existujúcim
hodnotám buniek. Výsledkom je, že každá hodnota bunky sa prírastkovo zvýši o 5 (60/12=5),
ako je to vidno v nasledujúcom príklade.
Tabu�ka 9. Krížová tabu�ka s použitým rovnomerným rozložením
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Krajina alebo
región

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Argentína

300

30

80

70

Belgicko

0

50

90

60

Brazília

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50
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Tabu�ka 9. Krížová tabu�ka s použitým rovnomerným rozložením (pokračovanie)
Krajina alebo
región

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Čile

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

Procedúra
1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, z ktorého chcete iniciova� rozloženie údajov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom kliknite na Rozloženie údajov >
Rovnomerné rozloženie.
3. V poli Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete rozloži�.
4. Ak je to potrebné, vyberte Rozšírené vo�by a určite smery rozloženia údajov.
5. Vyberte Akcia aktualizácie.
6. Kliknite na Použi�.
Hodnota, ktorú ste zadali, sa rovnomerne rozloží v smeroch, ktoré ste určili, alebo v rámci
rozsahu buniek, ktorý ste vybrali.
Ke� použijete rovnomerné rozloženie na jedinú konsolidovanú bunku bez toho, by ste
určili smer operácie rozloženia, bude rozložená hodnota distribuovaná proporčne do
všetkých listov konsolidovanej bunky.

Opakovanie údajov v bunkách
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy opakovania opakova� zadanú hodnotu v
rámci vybratých buniek v krížovej tabu�ke.
V nasledujúcom príklade sa rozloženie údajov začína na bunke v prieniku Feb a Brazília a
hodnota 25 je opakovaná napravo a nadol.
Tabu�ka 10. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje metódu opakovania
Krajina alebo
región

1. kvartál

Jan

Feb

Mar

Argentína

0

0

0

0

Belgicko

0

0

0

0

Brazília

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Čile

50

0

25

25

Dánsko

50

0

25

25

Na rozdiel od ostatných metód rozloženia údajov je opakovanie dostupné, ke� vyberiete
bunky, ktoré sa navzájom nedotýkajú. Ak napríklad v predchádzajúcom obrázku vyberiete
bunku v prieniku Čile a Feb a bunku v prieniku Brazília a Mar, môžete na tieto bunky použi�
metódu opakovania.

Procedúra
1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, z ktorého chcete iniciova� rozloženie údajov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo na rozsah a kliknite na Rozloženie
údajov > Opakova�.
3. V poli Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete opakova�.
4. Ak je to potrebné, vyberte Rozšírené vo�by a určite smery rozloženia údajov.
Kapitola 4. Analýza údajov
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5. Vyberte Akcia aktualizácie.
6. Kliknite na Použi�.
Hodnota, ktorú ste zadali, sa zopakuje v smeroch, ktoré ste určili, alebo v rámci rozsahu
buniek, ktorý ste vybrali.
Ke� použijete metódu rozloženia opakovaním na jedinú konsolidovanú bunku bez toho,
by ste určili smer operácie rozloženia, bude rozložená hodnota distribuovaná proporčne
do všetkých listov konsolidovanej bunky.

Zaplnenie buniek rozsahom hodnôt
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy priamej linky zaplni� bunky lineárnou
interpoláciou medzi dvoma zadanými koncovými bodmi.
Nasledujúca krížová tabu�ka napríklad znázorňuje efekt rozloženia priamou linkou v rámci
rozsahu šiestich buniek s koncovými bodmi 100 a 200.
Tabu�ka 11. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rozloženie priamou linkou
Krajina
alebo región Jan

Feb

Mar

Apr

Máj

Jún

Argentína

100

120

140

160

180

200

Belgicko

0

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

0

Canada

0

0

0

0

0

0

Čile

0

0

0

0

0

0

Dánsko

0

0

0

0

0

0

S počiatočnou hodnotou 100 a koncovou hodnotou 200 rozloženie priamou linkou zaplní
zasiahnuté bunky hodnotami v rovnomerných intervaloch medzi dvoma koncovými bodmi.

Procedúra
1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, z ktorých sa má zača� rozloženie údajov.
Zapamätajte si: Rozloženie priamou linkou môžete použi� len v rámci jedného riadka
alebo stĺpca, nie na pravouhlý rozsah.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo na rozsah a potom kliknite na Rozloženie
údajov > Priama linka.
3. V poli Počiatočná hodnota zadajte počiatočnú hodnotu pre rozloženie.
4. V poli Koncová hodnota zadajte koncovú hodnotu pre rozloženie.
5. Ak je to potrebné, vyberte Rozšírené vo�by a určite smery rozloženia údajov, na�avo a
napravo v rámci riadka alebo nahor a nadol v rámci stĺpca.
6. Vyberte Akcia aktualizácie.
7. Kliknite na Použi�.
Údaje sú rozložené v smeroch, ktoré ste určili, alebo v rámci rozsahu buniek, ktorý ste
vybrali.

Rozloženie údajov pomocou percenta rastu
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy percenta rastu sekvenčne zvýši� všetky
hodnoty v rozsahu o zadané percento rastu, so začiatkom v pôvodnej bunke.
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Nasledujúca tabu�ka napríklad zobrazuje výsledky použitia metódy percenta rastu na rozsah
šiestich buniek, pričom pôvodná hodnota je 100 a percento rastu je 10 %. Tento príklad
využíva akciu Nahradi� údaje.
Tabu�ka 12. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rozloženie percentom rastu
Krajina
alebo región Jan

Feb

Mar

Apr

Máj

Jún

Argentína

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgicko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazília

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dánsko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úvodná hodnota 100 je zobrazená v bunke, ktorú identifikuje Jan, Argentína. Použitie
percenta rastu 10 % na 100 spôsobí nárast na 110, hodnota v bunke Feb, Argentína. Použitie
percenta rastu 10 % na 110 spôsobí nárast na 121, hodnota Mar, Argentína.

Procedúra
1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, z ktorých sa má zača� rozloženie údajov.
Zapamätajte si: Rozloženie % rastu môžete použi� len v rámci jedného riadka alebo
stĺpca, nie na pravouhlý rozsah.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo na rozsah a kliknite na Rozloženie
údajov > % rastu.
3. V poli Počiatočná hodnota zadajte počiatočnú hodnotu pre rozloženie.
4. V poli % rastu zadajte percento rastu pre rozloženie.
5. Ak je to potrebné, vyberte Rozšírené vo�by a určite smery rozloženia údajov, na�avo a
napravo v rámci riadka alebo nahor a nadol v rámci stĺpca.
6. Vyberte Akcia aktualizácie.
7. Kliknite na Použi�.
Percento rastu je použité vo vami určených smeroch alebo naprieč vami zvoleným
rozsahom buniek.

Rozloženie údajov pomocou opakovania v listoch
V IBM Cognos Insight môžete pomocou metódy opakovania v listoch kopírova� zadanú
hodnotu v listoch (potomkoch) konsolidovanej bunky. Ke� použijete túto metódu, môžete
kopírova� hodnotu do všetkých listov v konsolidácii alebo len do listov, ktoré už obsahujú
nenulové hodnoty.
Napríklad v Tabu�ka 13 existuje nieko�ko úrovní Rok, Argentína s hodnotami. Ak pomocou
metódy opakovania v listoch kopírujete hodnotu 400 do listov Rok, Argentína, ktoré
momentálne obsahujú nenulové hodnoty, bude hodnota 400 skopírovaná do všetkých listov,
ktoré obsahovali nenulové hodnoty.
Tabu�ka 13. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rozloženie opakovaním v listoch z jedinej
konsolidácie
Krajina alebo
región

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentína

1200

400

400

400

400

Kapitola 4. Analýza údajov
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Tabu�ka 13. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rozloženie opakovaním v listoch z jedinej
konsolidácie (pokračovanie)
Krajina alebo
región

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Belgicko

0

0

0

0

0

Brazília

0

0

0

0

0

Ak iniciujete metódu kopírovaním v listoch z bunky, ktorá je identifikovaná viac než jedným
konsolidovaným prvkom, bude zadaná hodnota skopírovaná do všetkých listov prepojených s
touto bunkou. Napríklad v Tabu�ka 14 je vybratá bunka identifikovaná dvoma prvkami
konsolidácie: Roka a Sedan série S.
Ak iniciujete rozloženie opakovaním v listoch z konsolidovanej bunky na prieniku Rok a
Sedan série S, bude zadaná hodnota skopírovaná do všetkých buniek identifikovaných listami
konsolidácie Rok a listami konsolidácie Sedan série S. Ak napríklad použijete metódu
opakovania v listoch na kopírovanie hodnoty 25 do všetkých listov zvýraznenej bunky, bude
výsledok nasledovný.
Tabu�ka 14. Krížová tabu�ka, ktorá ilustruje rovnomerné rozloženie v listoch z prieniku dvoch
konsolidácií
Typ
automobilu

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Sedan série S

1200

25

25

25

25

Sedan série S
1,8 L

25

25

25

25

25

Sedan série S
2,0 L

25

25

25

25

25

Sedan série S
2,5 L

25

25

25

25

25

Ke� iniciujete rozloženie kopírovaním v listoch z bunky, ktorá je identifikovaná viacerými
konsolidovanými prvkami, môže to výrazne zvýši� systémové požiadavky kocky na pamä�
RAM. Aby systém vyriešil tento problém, zobrazí varovanie v prípade, ke� je metódou
rozloženia opakovaním v listoch ovplyvnených viac než 10 000 buniek. Ak je ovplyvnených
viac než milión buniek, operácia rozloženia sa nespustí.

Procedúra
1. Vyberte konsolidovanú bunku, z ktorej chcete iniciova� rozloženie údajov.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na Rozloženie údajov >
Opakova� v listoch.
3. V poli Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete opakova�.
4. Vyberte vo�bu v poli Použi� na.
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Vo�ba

Opis

Vyplnené listové bunky

Zadaná hodnota je skopírovaná len do listových
buniek, ktoré momentálne obsahujú nenulové
hodnoty.

Všetky listové bunky

Zadaná hodnota je skopírovaná do všetkých
listových buniek, bez oh�adu na ich aktuálne
hodnoty.
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5. Vyberte Akcia aktualizácie.
6. Kliknite na Použi�.

Prispôsobenie údajov grafu
prispôsobenie vašich grafov IBM Cognos Insight vám umožňuje interakciu s údajmi v grafe,
namiesto toho, aby ste ich museli upravova� len v krížových tabu�kách.

Informácie o úlohe
Interakciu so svojimi grafmi Cognos Insight môžete vykona� potiahnutím okraja pruhov a
stĺpcov, čím prispôsobíte hodnoty v pruhoch a stĺpcoch grafu.
Ak napríklad vytvoríte krížovú tabu�ku a stĺpcový graf, ktoré predstavujú váš ročný rozpočet
na cestovní náklady, môžete nastavi� Pozastavenie na celkový súčet a na pevné hodnoty a
potiahnutím stĺpcov v grafe urči�, ako má by� použitý zvyšok rozpočtu. Ak je celkový súčet
pozastavený a vy zvýšite jednu hodnotu, ostatné hodnoty sa znížia. To vám môže pomôc�
vizualizova�, ako sú vaše hodnoty navzájom prepojené.

Procedúra
1. Umiestnite kurzor na vrchný okraj stĺpca alebo na koniec riadka, ktorý chcete prispôsobi�.
Zobrazí sa zmenený kurzor.
2. Potiahnite okraj, aby ste mohli prispôsobi� údaje. Objaví sa okno s textovým po�om a
posuvníkom. Môžete zada� novú hodnotu v textovom poli alebo nastavi� novú hodnotu
posuvníkom.
Súvisiace koncepty:
“Grafy” na strane 83
Grafy znázorňujú porovnania, vz�ahy a trendy. Zdôrazňujú a objasňujú čísla. Pri vo�be
najvhodnejšieho typu grafu v IBM Cognos Insight musíte najprv definova�, čo má váš graf
komunikova�, a potom identifikova� ten najúčinnejší graf, ktorý vyhovie týmto požiadavkám.
Napríklad, pomocou čiarového grafu môžete ukáza� trendy.

Ukotvenie riadkov alebo stĺpcov
Pri rolovaní ve�kou množinou údajov v IBM Cognos Insight môžete ukotvi� (zmrazi�)
niektoré riadky alebo stĺpce, aby ste nestratili z doh�adu ich hlavičky alebo iné relevantné
údaje.

Procedúra
1. Kliknite na bunku, na ktorej chcete ukotvi� riadky alebo stĺpce.
2. Kliknite na ikonu Akcie widgetu

a potom na Ukotvi� priečky.

Skrytie riadkov alebo stĺpcov
V IBM Cognos Insight môžete skry� riadky alebo stĺpce, ktoré nie sú potrebné. Napríklad po
vytvorení výpočtu môžete skry� riadky alebo stĺpce, ktoré sú použité vo výpočte, ale
nepotrebujete ich zobrazi�.

Procedúra
Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden alebo nieko�ko riadkov alebo stĺpcov a kliknite na
Skry�. Ak chcete zobrazi� skryté položky, zobrazi� na niektorý riadok alebo stĺpec a vyberte
Zobrazi� všetky skryté.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Odstránenie prázdnych riadkov alebo stĺpcov
V IBM Cognos Insight môžete skry� celý riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje prázdne bunky.
Táto funkcia je užitočná, ak pridávate graf, pretože pridanie prázdnych buniek môže skresli�
výsledky.

Skôr ako začnete
Musíte ma� prázdny riadok alebo stĺpec.

Procedúra
Kliknite na ikonu Odstráni� prázdne bunky
a potom kliknite na Riadky alebo Stĺpce.
Všimnite si, že nuly nie sú týmto príkazom odstránené, pretože nula je hodnota.
Bližšie informácie o tom, ako môžete zmeni� predvolenú hodnotu v kocke, nájdete v téme
venovanej funkcii UNDEFVALS v dokumente Referenčná príručka k systému TM1. Tento
dokument pre váš produkt a verziu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Vytvorenie podmienených štýlov
Použitím podmienených štýlov na krížovú tabu�ku v pracovnom priestore IBM Cognos
Insight môžete identifikova� bunky, ktoré sa nachádzajú v určenom rozsahu hodnôt, alebo
bunky, ktoré obsahujú konkrétny znakový re�azec.

Informácie o úlohe
Chcete napríklad automaticky zvýrazni� zelenou farbou oddelenia vo vašej organizácii, ktoré
dodržiavajú rozpočtové kvóty a červenou farbou oddelenia, ktoré rozpočet prekračujú.
Vytvorením podmienených štýlov farebne označíte informácie vo vašich zostavách, aby ste
našli oblasti, ktoré vyžadujú vašu pozornos�.
Môžete vytvori� nasledujúce typy podmienených štýlov:
Číselný rozsah
Zdôrazní numerické údaje, napríklad príjmy alebo straty.
Re�azec
Zdôrazní konkrétne alfanumerické položky v pracovnom priestore. Môžete napríklad
zdôrazni� všetky inštancie konkrétneho slova, napríklad Zariadenie, alebo frázy,
napríklad Prenájom a zariadenia. Kritériá re�azcov rozlišujú ve�kos� písmen.
Ak niektorý re�azec spĺňa viaceré podmienky, bude použitý len prvý podmienený
štýl.

Procedúra
1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:
v Ak chcete vytvori� podmienku pre jedinú dimenziu, kliknite na hlavičku riadka alebo
stĺpca, ktorý túto dimenziu predstavuje. Ak chcete napríklad vytvori� podmienky pre
dimenziu Dátum, kliknite na hlavičku stĺpca Dátum.
v Ak chcete vytvori� podmienky pre viac než jednu dimenziu, kliknite na prienik
dimenzií v krížovej tabu�ke. Ak chcete napríklad vytvori� podmienku pre Príjmy,
Dátum a Produktový rad, kliknite na bunku v krížovej tabu�ke, v ktorej sa tieto tri
dimenzie pretínajú, napríklad Príjmy za 2004 a za Golfové náradie.
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2. Kliknite na ikonu Podmienené štýly

a potom na Podmienený štýl.

3. Kliknite na ikonu Prida�
, kliknite na Nový podmienený štýl a vyberte dimenziu
alebo ukazovate�, pre ktorý chcete tento štýl definova�. Ak si zvolíte ukazovate�,
pokračujte �alším krokom. Ak si zvolíte dimenziu, prejdite na krok 10.
Tip: Nový štýl môžete vytvori� aj z už existujúceho štýlu tým, že kliknete na Použi�
existujúci podmienený štýl a vyberiete podmienený štýl.
4. V okne Numerická podmienka zadajte názov štýlu v poli Názov štýlu. Napríklad
Rozpočet + alebo -.
5. V poli Hodnota rozsahu zadajte prvé číslo rozsahu, ktorý chcete definova�, a stlačte
kláves Enter. Napríklad 100 a stlačte kláves Enter. Číslo sa objaví na paneli rozsahu a
riadky štýlu sa zobrazia nad a pod riadkom s číslom.
6. V poli Hodnota rozsahu zadajte druhé číslo rozsahu, ktorý chcete definova�, a stlačte
kláves Enter. Napríklad 10 a stlačte kláves Enter. Číslo sa objaví na paneli rozsahu.
7. Ak je to potrebné, pridajte na panel rozsahu �alšie čísla. Zadajte napríklad 0 a stlačte
kláves Enter.
8. Ak chcete definova� štýly pre hodnoty, ktoré sú nad, pod a medzi vami zadanými
číslami, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v V zozname v stĺpci Štýl vyberte vopred definovaný štýl. Kliknite napríklad na
Priemerný pre rozsah medzi 100 a 10 a potom vyberte Slabý pre rozsah medzi 10 a
0.
v Kliknite na ikonu Upravi�
a potom na tlačidlo so znakmi vypustenia (...) a
zadefinuje vlastný štýl. Môžete napríklad upravi� štýl pre rozsah medzi 100 a 10, aby
mal sa zobrazil ako biely text na modrom pozadí. Potom upravte štýl pre rozsah
medzi 10 a 0, aby sa zobrazil ako biely text na purpurovom pozadí.
9. Ak je to potrebné, môžete si zvoli� štýl pre hodnoty, ktoré nespadajú do žiadneho z vami
vytvorených rozsahov.
10. V okne Re�azcová podmienka zadajte názov štýlu v poli Názov štýlu. Zadajte
napríklad A alebo B.
11. Kliknite na ikonu Prida�

. Nový štýl sa zobrazí na paneli re�azca.

12. V stĺpci Operátor kliknite na V (zada� hodnoty) zobrazíte vo�by typov podmienok,
ktoré môžete vytvori�. Vyberte napríklad Obsahuje.
13. Ak je to potrebné, pridajte �alšie podmienky. Môžete napríklad prida� �alšiu
podmienku Obsahuje.
14. V stĺpci Hodnoty zadajte re�azec, ktorý bude aktivova� podmienku. Zadajte napríklad
písmeno A ako prvú podmienku a písmeno B ako druhú podmienku.
15. Ak chcete definova� štýly, pre pridané re�azcové podmienky, vykonajte jednu z
nasledujúcich akcií:
v V stĺpci Štýl kliknite na (Predvolený) a vyberte vopred definovaný štýl. Môžete
napríklad kliknú� na Vynikajúci pre podmienku, ktorá obsahuje písmeno A a na
Slabý pre podmienku, ktorá obsahuje písmeno B.
v Kliknite na ikonu Upravi�
a potom na tlačidlo so znakmi vypustenia (...) a
zadefinuje vlastný štýl. Môžete napríklad upravi� štýl pre podmienku, ktorá obsahuje
písmeno A, aby sa text zobrazil zelenou farbou a pre písmeno B červenou farbou.
16. Ak je to potrebné, môžete si zvoli� štýl pre hodnoty, ktoré nevyhovujú žiadnej z vami
zadaných podmienok.
Kapitola 4. Analýza údajov
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Kapitola 5. Návrh pracovného priestoru
Pridajte widgety na pracovnú plochu IBM Cognos Insight a vytvorte rozloženia údajov, ktoré
budú prí�ažlivé pre vás aj pre ostatných užívate�ov.

Pridanie alebo odstránenie kariet
Kartu zjednodušujú usporiadanie a preh�adávanie pracovného priestoru IBM Cognos Insight,
ktorý obsahuje ve�ké množstvo informácií. Môžeme napríklad poskytnú� preh�ad na jednej
karte a podrobnosti na inej.

Procedúra
1. Ak chcete prida� novú kartu, kliknite na ikonu Akcie
a potom kliknite na Nová
karta.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu a vyberte Premenova�.
Ak chcete v názve karty použi� ampersand (&), zadajte dva ampersandy. Ak chcete kartu
pomenova� napríklad Príjmy & výdavky, zadajte Príjmy && výdavky.
3. Ak chcete prida� schopnos� prechodu na kartu zadaním niektorého znaku z názvu karty,
pridajte ampersand (&) presne pred tento znak. Znak sa v názve zobrazí ako
podčiarknutý.
Ak napríklad pomenujete kartu &Výdavky, môžete neskôr použitím klávesovej skratky
Alt+V prejs� priamo na kartu Výdavky.
4. Ak chcete odstráni� kartu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Odstráni�
túto kartu.

Pridanie krížových tabuliek
Pomocou krížovej tabu�ky v IBM Cognos Insight môžete zobrazi� dimenzie a vykona�
základnú analýzu vašich údajov. Predvolene je zobrazený aj graf.

Informácie o úlohe
Táto úloha sa vz�ahuje len na pridanie krížovej tabu�ky, ktorá je založená na existujúcej
kocke vo vašom pracovnom priestore. Ak chcete vytvori� prázdnu kocku a tiež prida� do
pracovného priestoru krížovú tabu�ku založenú na tejto prázdnej kocke, kliknite v ponuke
Vloži� na Nová krížová tabu�ka. Prázdna kocka sa objaví v paneli obsahu a krížová tabu�ka
s grafom sa objavia na pracovnej ploche. Bližšie informácie o úprave obsahu v novej kocke
nájdete v téme “Úprava dimenzií a ukazovate�ov” na strane 97.

Procedúra
1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Potiahnite kocku z panela obsahu na pracovnú plochu.
v V ponuke Vloži� kliknite na Krížová tabu�ka a grafa potom kliknite na kocku, na
ktorej majú by� krížová tabu�ka a graf založené.
2. Ak chcete widget krížovej tabu�ky zarovna� s iným widgetom vo vašom pracovnom
priestore, potiahnite nový widget, kým sa neobjaví bodkovaná čiara. Bodkovaná čiara
znázorňuje, kde máte pusti� widget, aby bol zarovnaný s inými widgetmi.
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Zobrazenie odlišných údajov v krížovej tabu�ke a v grafe
V IBM Cognos Insight môžete použi� dva widgety a zobrazi� odlišné perspektívy údajov v
krížovej tabu�ke a v grafe, ktoré využívajú tú istú kocku.

Informácie o úlohe
Zmeny údajov vykonané v jednom widgete sa môžu odráža� v druhom widgete alebo môžete
ma� dva widgety, ktoré sú navzájom nezávislé. Napríklad, máte graf na pracovnej ploche,
ktorý zobrazuje produkty po rokoch a krížovú tabu�ku ktorá zobrazuje produkty pod�a
regiónov. Ak sa v krížovej tabu�ke zameriate na konkrétny región a skryjete všetky ostatné
regióny, aj graf zobrazí produkty en pre vybratý región.

Procedúra
1. Potiahnite kocku z panela obsahu alebo ju vyberte v podponuke Krížová tabu�ka a graf.
Predvolene sú údaje zobrazené v krížovej tabu�ke aj v grafe.
2. Ak chcete skry� krížovú tabu�ku, kliknite na ikonu Zmeni� graf
Krížová tabu�ka.

a potom na

3. Potiahnite tú istú kocku alebo inú kocku z panela obsahu alebo ju vyberte v podponuke
Krížová tabu�ka a graf.
4. Ak chcete skry� graf, kliknite na ikonu Zmeni� zobrazenie a potom na Graf.
5. Zmeňte nastavenie dimenzií, ktoré sa zobrazujú v grafe a v krížovej tabu�ke.
6. Ak chcete vytvori� novú kocku, ktorá obsahuje len tie dimenzie, ktoré si chcete ponecha�,
kliknite na Vytvori� novú kocku, určite, aké údaje majú by� skopírované alebo
odkazované a kliknite na OK. Ak sú údaje odkazované, zmeny vykonané v jednej kocke
sú automaticky vykonané aj v druhej kocke.

Ako �alej
Môžete tiež vytvori� kópiu kocky a odstráni� dimenzie z kópie. Zmeny vykonané v pôvodnej
kocke sa odrazia aj v kópii a naopak.
Súvisiace úlohy:
“Zdie�anie alebo kopírovanie dimenzií” na strane 96
Zdie�anie dimenzie v IBM Cognos Insight zabezpečí, že sa zmeny vykonané v jednej kocke
odrazia aj v iných kockách. Vo výsledku bude vaša analýza synchronizovaná v kockách a s
nimi súvisiacich krížových tabu�kách. Ďalšou možnos�ou je skopírova� dimenziu do
viacerých kociek.

Pridanie diagramu toku údajov
Do pracovného priestoru aplikácie IBM Cognos Insight môžete prida� diagram toku údajov
graficky znázorňujúci prepojenia medzi kockami.

Procedúra
1. Kliknite na položku Vloži� > Tok údajov.
2. Potiahnite kocky z panela obsahu do diagramu toku údajov.
3. V diagrame môžete vykona� nasledujúce akcie:
v Výberom položiek Prepojenia na pravidlá, Prepojenia na procesy, Pravidlá alebo
Poskytovate�ov údajov alebo zrušením ich výberu môžete ovláda� zobrazenie týchto
prvkov.
v Riadi� priblíženie pomocou ovládacích prvkov + a -
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v Kliknutím na položku Vynulova� rozloženie môžete usporiada� diagram
najlogickejším spôsobom.
v Presunú� kocku na nové umiestnenie v rámci diagramu potiahnutím kocky.
v Kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom možnosti Exportova� do súboru môžete
uloži� tok údajov ako súbor PNG.
v Zoskupi� položky stlačením klávesu CTRL, kliknutím pravým tlačidlom myši a
následným výberom položky Zoskupi�. Zoskupenie položiek môžete zruši� kliknutím
pravým tlačidlom myši na skupinu a výberom položky Zruši� zoskupenie. Môžete tiež
vytvori� diagram na základe zoskupených údajov.
v Ak chcete odstráni� niektorú položku z diagramu, kliknite pravým tlačidlom myši na
položku a vyberte možnos� Odstráni�
v Ak chcete odstráni� položku zo skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a
vyberte možnos� Odstráni� zo skupiny a následne vyberte položku, ktorú chcete
odstráni�.

Grafy
Grafy znázorňujú porovnania, vz�ahy a trendy. Zdôrazňujú a objasňujú čísla. Pri vo�be
najvhodnejšieho typu grafu v IBM Cognos Insight musíte najprv definova�, čo má váš graf
komunikova�, a potom identifikova� ten najúčinnejší graf, ktorý vyhovie týmto požiadavkám.
Napríklad, pomocou čiarového grafu môžete ukáza� trendy.
Súvisiace úlohy:
“Prispôsobenie údajov grafu” na strane 77
prispôsobenie vašich grafov IBM Cognos Insight vám umožňuje interakciu s údajmi v grafe,
namiesto toho, aby ste ich museli upravova� len v krížových tabu�kách.

Pridanie grafov
Grafy v IBM Cognos Insight komunikujú porovnania, vz�ahy a trendy. Zdôrazňujú a
objasňujú zmysel čísel.

Procedúra
1. Kliknite na widget, do ktorého chcete prida� graf.
2. Kliknite na ikonu Zmeni� zobrazenie

a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

v Graf, ak chcete zobrazi� len jeden graf.
v Rozdeli� zobrazenie a potom Krížová tabu�ka na vrchu alebo Graf na vrchu, ak
chcete zobrazi� graf aj krížovú tabu�ku.
3. Ak krížová tabu�ka a graf obsahujú viac než 50 sérií a 50 kategórií, prejdite šípkami v
grafe do �alšej množiny dátových bodov.
Ak chcete skry� ovládacie prvky navigácie, kliknite na ikonu Zmeni� graf
na Zobrazi� vo�by a potom na Vždy skry� ovládanie stránkovania údajov.

, kliknite

Typy grafov
V aplikácii IBM Cognos Insight nájdete mnoho typov grafov, ktoré zobrazia vaše údaje
spôsobom zmysluplným pre vás a vašich užívate�ov.
Pri vo�be najvhodnejšieho typu grafu musíte najprv definova�, čo má váš graf komunikova�,
a potom identifikova� ten najúčinnejší graf, ktorý vyhovie týmto požiadavkám.
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Tabu�ka 15. Typy grafov
Účel grafu

Vhodný typ grafu

Zobrazi� trendy v priebehu času.

Stĺpcový graf, čiarový graf,
bodový graf

Porovna� údaje.

Pruhový graf, stĺpcový graf

Ukáza� vz�ahy častí k celku alebo k zvýrazneným podielom.

Koláčový graf

Ukáza� časti, ktoré sa podie�ajú na celku a porovna� zmeny v
priebehu času.

Kumulovaný stĺpcový graf

Ukáza� skupiny súvisiacich údajov.

Pruhový graf, stĺpcový graf

Zdôrazni� ve�kos� zmeny v priebehu času.

Plošný graf

Ukáza� vz�ah medzi dvoma ukazovate�mi.

Bodový graf

Ukáza� vz�ah medzi tromi ukazovate�mi.

Bublinový graf

Zobrazi� trendy v priebehu času alebo porovna� údaje s dvoma
ukazovate�mi.

Kombinačný graf

Identifikova� vzory vysokých a nízkych hodnôt.

Stromová mapa

Ako typy grafov si môžete zvoli� nasledujúce formáty:
v štandardný
Štandardné grafy porovnávajú špecifické hodnoty a reprezentujú nespojité údaje, napríklad
údaje z rozličných regiónov alebo pre jednotlivých zamestnancov.
v kumulovaný
Kumulované grafy porovnávajú proporčný podiel v rámci kategórie so zobrazením
relatívnej hodnoty, akou sa každá séria údajov podie�a na celku. Vrchná čas� každého
zásobníka predstavuje kumulovaný súčet pre danú kategóriu.
v 100-percentný kumulovaný
100-percentné kumulované grafy porovnávajú proporčné podiely v rámci všetkých
kategórií, pričom zobrazujú relatívny príspevok každej série údajov voči celku. Tento
formát zvýrazňuje podiely. Ak sú dôležité skutočné hodnoty, použite iný formát.
v trojrozmerný
Trojrozmerné grafy sú vizuálne účinným zobrazením v prezentáciách. Ak sú dôležité
skutočné hodnoty, napríklad za účelom kontroly alebo monitorovania, použite iný formát.
Skreslenie trojrozmerných grafov môže ma� za následok ich obtiažnejšie presné čítanie.

Stĺpcové grafy
Stĺpcové grafy sú užitočné pri porovnaní diskrétnych údajov alebo pri zobrazení trendov v
priebehu času.
Na porovnanie jednotlivých hodnôt stĺpcové grafy využívajú vertikálne dátové značky.

Čiarové grafy
Čiarové grafy sú užitočné pri zobrazovaní trendov v priebehu času a porovnávaní viacerých
sérií údajov.
Čiarové grafy vykres�ujú údaje ako pravidelné body prepojené čiarami.

Koláčové grafy
Koláčové grafy sú vhodné na zvýraznenie podielov.

84

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Využívajú segmenty kruhu, ktorými zobrazujú vz�ah častí k celku. Ak chcete zvýrazni�
skutočné hodnoty, využite iný typ grafu, napríklad kumulovaný graf.
Koláčové grafy vykres�ujú jedinú sériu údajov. Ak potrebujete vykresli� viaceré série údajov,
použite 100-percentný kumulovaný graf.

Pruhové grafy
Pruhové grafy sú užitočné pri vykreslení viacerých sérií údajov.
Na porovnanie jednotlivých hodnôt pruhové grafy využívajú horizontálne dátové značky.

Plošné grafy
Plošné grafy sú užitočné pri zdôraznení ve�kosti zmeny v priebehu času. Skladané plošné
grafy slúžia aj na zobrazenie vz�ahu častí voči celku.
Plošné grafy sú ako čiarové grafy, ale oblasti pod čiarami sú vyplnené farbami alebo vzormi.

Bodové grafy
Bodové grafy sú umožňujú znázorňova� kvantitatívne údaje preh�adným spôsobom.
Bodové grafy pomocou viacerých bodov vykres�ujú údaje pozdĺž radovej alebo nečíselnej
osi. Bodový graf je rovnaký ako čiarový graf, ale bez čiar. Zobrazia sa len dátové body.

Rozptylové grafy
Rozptylové grafy sú užitočné pri zobrazení vz�ahov medzi dvoma ukazovate�mi.
Rozptylové grafy využívajú farebné kruhy na zobrazenie dvoch ukazovate�ov pre každú
dimenziu. Os X predstavuje jeden ukazovate� a os Y predstavuje druhý ukazovate�.
Vytvoríte napríklad rozptylový graf, ktorý zobrazuje Náklady a Výnosy pod�a Produktu. Váš
rozptylový graf pozostáva z jedného kruhu pre každý produkt. Každý kruh Produktu je v grafe
vykreslený na základe Nákladov na osi X a Výnosov na osi Y.

Bublinové grafy
Bublinové grafy sú užitočné pri zobrazení vz�ahov medzi tromi ukazovate�mi.
Bublinové grafy využívajú farebné kruhy rozličných ve�kostí na zobrazenie troch
ukazovate�ov pre každú dimenziu. Os X predstavuje jeden ukazovate�, os Y predstavuje
druhý ukazovate� a ve�kos� bubliny predstavuje tretí ukazovate�.
Vytvoríte napríklad bublinový graf, ktorý zobrazuje Náklady, Výnosy a Predané množstvo
pod�a Produktu. Váš bublinový graf pozostáva z jedného kruhu pre každý produkt. Každý
kruh Produktu je v grafe vykreslený na základe Nákladov na osi X a Výnosov na osi Y.
Ve�kos� kruhu predstavuje Predané množstvo pre tento Produkt.

Kombinované grafy
Kombinované grafy sú užitočné pri zobrazení porovnania dvoch ukazovate�ov v priebehu
času.
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Kombinované grafy zahŕňajú stĺpcový graf a čiarový graf, oba na osi X. Stĺpcový graf
predstavuje jeden ukazovate� a čiarový graf predstavuje druhý ukazovate�. Predvolene je prvý
ukazovate� v paneli obsahu zastúpený stĺpcom a druhý ukazovate� je zastúpený čiarou. Ak
nemá os Y rovnaký rozsah hodnôt, potom os Y na �avej strane grafu zobrazuje hodnoty pre
stĺpce a os Y na pravej strane grafu zobrazuje hodnoty pre čiary.
Vytvoríte napríklad kombinovaný graf, ktorý zobrazuje Náklady, Výnosy a Predané množstvo
pod�a Produktu. Váš kombinovaný graf pozostáva zo stĺpcov, ktoré predstavujú Výnosy a
čiary, ktorá predstavuje Predané množstvo. Každý produkt je predstavovaný stĺpcom a bodom
na čiare.
Obmedzenie: Hodnoty stĺpcov v kombinovanom grafe nemôžete zmeni� ich potiahnutím
nadol a nahor. Ke�že potiahnutie nie je podporované v čiarových grafoch, nie je podporované
ani v kombinovaných grafoch.

Stromové mapy
Stromové mapy sú užitočné pri zobrazení vzorov vysokých a nízkych hodnôt.
Stromové mapy využívajú farebné pravouholníky rozličných ve�kostí na zobrazenie dvoch
ukazovate�ov pre každú dimenziu. Stromová mapa je podobná ako koláčový graf v tom, že
ve�kos� pravouholníkov identifikuje proporciu každého z prvkov voči celku.
Vytvoríte napríklad stromovú mapu, ktorá zobrazuje Výnosy a Predané množstvo pod�a
Produktového radu a Produktu. Vaša stromová mapa pozostáva z nieko�kých pravouholníkov
pre každý Produktový rad. Každý pravouholník Produktového radu obsahuje nieko�ko
pravouholníkov Produktu, pričom proporčná ve�kos� pravouholníka voči celku predstavuje
Výnosy produktu a farba pravouholníka predstavuje Predané množstvo produktu.

Zmena typu grafu
Pri vo�be najvhodnejšieho typu grafu v IBM Cognos Insight musíte najprv definova�, čo má
váš graf komunikova�, a potom identifikova� ten najúčinnejší graf, ktorý vyhovie týmto
požiadavkám. Napríklad, pomocou čiarového grafu môžete ukáza� trendy.

Informácie o úlohe
Pri vo�be grafu zvážte, čo chcete, aby graf vyjadroval. Rozličné typy grafov zdôrazňujú
rozličné veci.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Kliknite na ikonu Zmeni� graf

a zvo�te typ grafu.

3. Volite�ný: Zvo�te formát grafu, napríklad kumulovaný alebo 3D.
4. Ak krížová tabu�ka a graf obsahujú viac než 50 sérií a 50 kategórií, prejdite šípkami v
grafe do �alšej množiny dátových bodov.
Ak chcete skry� ovládacie prvky navigácie, kliknite na ikonu Zmeni� graf, kliknite na
Zobrazi� vo�by a potom na Vždy skry� ovládanie stránkovania údajov.

Zobrazenie a skrytie súčtov v grafoch
V grafe v IBM Cognos Insight máte možnos� zobrazi� alebo skry� súhrnnú položku.
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Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Ak chcete zobrazi� súčet, kliknite na ikonu Zmeni� graf
a vyberte Zobrazi�
súhrny v grafoch. Ak chcete skry� súčty, zrušte výber vo�by Zobrazi� súhrny v
grafoch.

Zobrazenie vnorených údajov v grafe
Ak sú údaje v tabu�ke vnorené, máte �alšie možnosti, ako prida� graf v IBM Cognos Insight.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Vnorené riadky a vnorené stĺpce sú predvolene zobrazené v samostatných grafoch. Ak ich
chcete zobrazi� v jednom grafe, kliknite na ikonu Zmeni� graf
položky Maticové grafy.

a zrušte označenie

Ak chcete zobrazi� každý vnorený riadok alebo stĺpec v samostatnom grafe, označte
vo�bu Maticové grafy.
Ak je vnorených viac riadkov alebo stĺpcov, je v grafe zobrazený krajný riadok alebo
stĺpec. Napríklad, máte tri dimenzie vnorené ako riadky: Roky, Regióny a Produkty (v
tomto poradí). Predvolene sa Roky zobrazia v grafe, takže existuje jeden graf pre každý
rok.
3. Ak chcete skry� označenie vnorených riadkov, kliknite na ikonu Zmeni� graf, kliknite na
Zobrazi� vo�by a zrušte označenie vo�by Zobrazi� hlavičky riadkov.
4. Ak chcete skry� označenie vnorených stĺpcov, kliknite na ikonu Zmeni� graf, kliknite na
Zobrazi� vo�by a zrušte označenie vo�by Zobrazi� hlavičky stĺpcov.

Použitie rovnakej osi pre všetky grafy
Ak grafy IBM Cognos Insight využívajú rovnaké proporcie, použitie rovnakej osi
zjednodušuje porovnanie riadkov alebo stĺpcov v grafe. Ak však grafy využívajú rozdielne
proporcie, napríklad hrubá marža a hrubá marža v percentách, nepoužite rovnaké osi a radšej
využite lepšiu vidite�nos� trendov a odchýlok v grafe.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Kliknite na ikonu Zmeni� graf

a vyberte Zdie�a� rovnakú os v grafoch.

Zmena zobrazenia osi grafu
Osi grafu v IBM Cognos Insight zodpovedajú riadkom a stĺpcom zobrazeným v tabu�ke. Aby
bol graf čitate�nejší, odstráňte z osí hodnoty alebo zmeňte rozsahy osí tak, aby viac
vyhovovali vašim údajom.

Informácie o úlohe
Vo widgete krížovej tabu�ky a grafu vykres�uje os série údaje v stĺpcoch a os kategórie
vykres�uje údaje v riadkoch.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf.
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2. Ak chcete skry� hodnoty na osi série, kliknite na ikonu Zmeni� graf
Zobrazi� vo�by a zrušte označenie vo�by Zobrazi� sériu.

, kliknite na

3. Ak chcete skry� hodnoty na osi kategórie, kliknite na ikonu Zmeni� graf
, kliknite
na Zobrazi� vo�by a zrušte označenie vo�by Zobrazi� kategóriu.
4. Ak chcete zmeni� rozsah osi tak, aby sa začínal najnižšou hodnotou vo vašich údajoch,
kliknite na ikonu Zmeni� graf, potom na Zobrazi� vo�by a napokon na Optimalizova�
rozsah osi X alebo Optimalizova� rozsah osi Y.

Zobrazenie alebo skrytie legendy
Legenda poskytuje užitočný kontext a informácie o grafe v IBM Cognos Insight. Ak je však
kontext k dispozícii aj inde, môžete skry� legendu, aby ste ušetrili priestor.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Kliknite na ikonu Zmeni� graf
, kliknite na Zobrazi� vo�by a potom na Zobrazi�
legendy. Ak chcete skry� legendu, zrušte výber vo�by Zobrazi� legendy.

Zobrazenie alebo skrytie označení
Môžete skry� označenia, ktoré sú zobrazené na horizontálnej a vertikálnej osi grafu v IBM
Cognos Insight.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, s ktorým chcete pracova�.
2. Ak chcete zobrazi� označenia na horizontálnej osi, kliknite na ikonu Zmeni� graf
kliknite na Zobrazi� vo�by a potom na Zobrazi� sériu. Ak chcete skry� označenia,
zrušte výber vo�by Zobrazi� sériu.

,

3. Ak chcete zobrazi� označenia na vertikálnej osi, kliknite na ikonu Zmeni� graf
,
kliknite na Zobrazi� vo�by a potom na Zobrazi� kategóriu. Ak chcete skry� označenia,
zrušte výber vo�by Zobrazi� kategóriu.

Skrytie grafov
V IBM Cognos Insight môžete skry� grafy a zobrazi� len čísla v krížovej tabu�ke.

Procedúra
1. Kliknite na widget, ktorý obsahuje graf, ktorý chcete skry�.
2. Kliknite na ikonu Zmeni� graf

a potom na Krížová tabu�ka.

Pridanie tlačidiel akcií pre navigáciu v kartách
Ak chcete previes� užívate�ov analýzou, ktorú im poskytuje pracovný priestor, použite
tlačidlá akcií na prechod z karty na kartu v IBM Cognos Insight. Napríklad, na karte preh�adu
im poskytnite tlačidlá na prechod do podrobností a na ostatné karty. Pre tlačidlo môžete
použi� aj obrázok.

Procedúra
1. Kliknite na Vloži�a potom na Tlačidlo akcie.
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Ak viete, kam na pracovnú plochu chcete tlačidlo akcie umiestni�, kliknite na to miesto
pravým tlačidlom myši, vyberte Vloži� widget a potom kliknite na Tlačidlo akcie.
2. Vyberte akciu Prejs� na kartu a určite, na ktorú kartu má smerova�.
3. Ak chcete zmeni� označenie alebo obrázok tlačidla akcie, kliknite na kartu Štýl.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Ak chcete upravi� tlačidlo akcie, kliknite na ikonu Akcie widgetu
Upravi� vlastnosti.

a potom na

Pridanie tlačidiel akcií, ktoré spúš�ajú skripty
Môžete prida� tlačidlo, ktoré spustí skript IBM Cognos TM1 TurboIntegrator vytvorený
administrátorom Cognos TM1 alebo v sprievodcovi importovaním.

Skôr ako začnete
Aby ste mohli prida� tlačidlo akcie pre spustenie skriptu, musí najprv administrátor Cognos
TM1 povoli� import kocky pomocou IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Bližšie
informácie nájdete v dokumentácii k aplikácii TM1 Performance Modeler v lokalite IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Informácie o úlohe
Použite skript, ktorý bol vytvorený sprievodcom importovaním, aby ste mohli opakovane
importova� údaje jediným kliknutím na tlačidlo. Ak použijete skript ktorý administrátor pridal
na server Cognos TM1, musíte ma� oprávnenie na pripojenie k tomuto serveru.

Procedúra
1. Kliknite na Vloži�a potom na Tlačidlo akcie.
Ak viete, kam na pracovnú plochu chcete tlačidlo akcie umiestni�, kliknite na to miesto
pravým tlačidlom myši, vyberte Vloži� widget a potom kliknite na Tlačidlo akcie.
2. Vyberte skript, ktorý chcete spúš�a�.
3. Nastavte parametre vyplnením všetkých polí.
4. Ak chcete zmeni� označenie alebo obrázok tlačidla akcie, kliknite na kartu Štýl.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
6. Ak chcete upravi� tlačidlo akcie, kliknite na ikonu Akcie widgetu
Upravi� vlastnosti.

a potom na

Vloženie dynamických hodnôt
V pracovnom priestore IBM Cognos Insight môžete vytvori� widget s dynamickou hodnotou
a zdôrazni� konkrétnu hodnotu vo vašom pracovnom priestore. Môžete napríklad umiestni�
hodnotu celkových príjmov do vlastného widgetu na vrchu vášho pracovného priestoru.

Informácie o úlohe
Hodnota vo widgete s dynamickou hodnotou sa mení práve tak ako ostatné údaje vo vašom
pracovnom priestore. Ak napríklad filtrujete údaje zobrazené vo vašom pracovnom priestore,
aby zobrazovali len príjmy za rok 2013, je rovnakým spôsobom filtrovaný aj widget s
dynamickou hodnotou.
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Procedúra
Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku krížovej tabu�ky, z ktorej chcete vytvori�
dynamickú hodnotu a potom kliknite na Vloži� dynamickú hodnotu Ak sa hodnota, ktorú
chcete, nezobrazí vo vašom pracovnom priestore, môžete zmeni� spôsob filtrovania krížovej
tabu�ky a tým aj zobrazené údaje. Dynamická hodnota sa objaví spolu so vzorovým textom,
ktorý môžete upravi� alebo odstráni�. Môžete tiež meni� vlastnosti textu, napríklad farbu
alebo písmo, tak textu, ako aj hodnoty.

Pridanie textu
V IBM Cognos Insight môžete pomocou textu vytvori� nadpis alebo prida� vysvet�ujúci text,
ktorý popisuje predpoklady za vašou analýzou. Môžete zmeni� písmo, štýl, farbu a ve�kos�
vášho textu.

Procedúra
1. Ak chcete prida� widget textu, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
v Dvojitým kliknutím na pracovnú plochu vyberte miesto, kam chcete umiestni� widget
textu.
v Kliknite na Vloži� a potom na Text
v Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu, kam chcete umiestni� widget
textu, kliknite na Vloži� widgeta potom na Text.
2. Vyberte text, ktorý ste zadali a upravte jeho formát.
3. Volite�ný: Ak chcete v konkrétnom widgete zmeni� smer textu, ktorý je určený pre celý
pracovný priestor, kliknite na ikonu Smer textu
použi� na text v tomto widgete.

a vyberte smer textu, ktorý chcete

Pridanie obrázkov
Obrázky môžete do pracovného priestoru IBM Cognos Insight prida� pomocou widgetu
obrázka, ktorý vám umožňuje umiestni� obrázok kamko�vek v pracovnom priestore. Tiež
môžete obrázok prida� ako pozadie do aktuálnej karty alebo do všetkých kariet v pracovnom
priestore, čím tento obrázok zobrazíte za všetkými widgetmi.

Skôr ako začnete
Podporované sú tieto typy obrázkov: GIF, JPEG, BMP a PNG.

Procedúra
1. Ak chcete prida� obrázok ako widget, vykonajte nasledujúce akcie:
a. Kliknite na Vloži� > Obrázok.
b. Nájdite obrázok a kliknite na Otvori�.
Tip: Ak viete, kam na pracovnú plochu chcete obrázok umiestni�, kliknite na to miesto
pravým tlačidlom myši a vyberte Vloži� widget > Obrázok.
2. Ak chcete prida� obrázok pozadia do aktuálnej karty, vykonajte nasledujúce kroky:
a. Kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie pracovnej plochy a vyberte Nastavi�
obrázok na pozadí karty > Nastavi� obrázok.
b. Nájdite obrázok a kliknite na Otvori�.
3. Ak chcete prida� obrázok pozadia do všetkých kariet, vrátane nových kariet, vykonajte
nasledujúce kroky:
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a. V ponuke Štýl kliknite na Upravi� štýl pracovného priestoru.
b. Kliknite na ikonu Nájs� obrázok pre pozadie pracovného priestoru ved�a
Obrázok na pozadí, a potom kliknite na Nastavi� obrázok.
c. Nájdite obrázok a kliknite na Otvori�.

Pridanie webových stránok pre doplnenie kontextu
Pomocou webového obsahu môžete poskytnú� doplňujúce informácie alebo kontext pre údaje
zobrazené v pracovnom priestore IBM Cognos Insight.

Procedúra
1. Kliknite na Vloži�a potom na Webová stránka.
Ak viete, kam na pracovnú plochu chcete webovú stránku umiestni�, kliknite na to miesto
pravým tlačidlom myši, vyberte Vloži� widget a potom kliknite na Webová stránka.
2. Nájdite webovú stránku na vašom počítači alebo zadajte adresu URL a kliknite na OK.
3. V správe o prístupe na internet vyberte Vždy povoli� a kliknite na OK.
Pri prechádzaní webovou stránkou sa v nej môžete pohybova� vpred a vzad klávesovými
skratkami Alt+šípka do�ava a Alt+šípka doprava.
4. Ak chcete zmeni�, ktorá webová stránka sa má zobrazova�, kliknite na ikonu Akcie
widgetu

a potom na Upravi� vlastnosti.

Úprava widgetov
Upravte spôsob, akým sa vaše widgety IBM Cognos Insight zobrazujú vo vašom pracovnom
priestore, aby vám pomohli zobrazi� a analyzova� údaje.

Informácie o úlohe
Prostredníctvom ikony Akcie widgetu
pracovný priestor :

môžete nasledujúcimi spôsobmi prispôsobi� váš

v Prida� widgetu nadpis, ktorým ho definujete pre vašich užívate�ov. Nadpis widgetu je
definovaný názvom kocky. Ak chcete zmeni� názov kocky a nadpis widgetu, kliknite
pravým tlačidlom myši na kocku v paneli obsahu a premenujte ju.
v Prispôsobi� svoje pracovné prostredie pridaním orámovania alebo farby pozadia do
widgetu.
v Vrstvi� widgety, aby ste ušetrili priestor na pracovnej ploche a pomohli vytvori� vizuálne
prí�ažlivý pracovný priestor. Umiestnite napríklad widget textu nad krížovú tabu�ku, aby
ste zvýraznili konkrétnu hodnotu, alebo umiestnite obrázok loga na vrch grafu, aby ste
pomohli identifikova� značku produktu.
v Presúva� widgety bez automatického zarovnania s ostatnými widgetmi:
1. Kliknite na ikonu Akcie widgetu a potom kliknite na Presunú�.
2. Presuňte widget pomocou kurzorových klávesov na klávesnici.
3. Polohu widgetu nastavíte stlačením klávesovej skratky Ctrl+Enter.
Widgety môžete aj navzájom zarovna�, ak jeden z nich potiahnete k druhému, pokia� sa
neobjaví bodkovaná čiara, a potom ho pustíte.
v Odstráni� widgety z pracovného priestoru.
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Použitie tém
Štýly a témy personalizujú váš pracovný priestor IBM Cognos Insight rozličnými farebnými
schémami, štýlmi písma a dizajnom.

Procedúra
1. Kliknite na Štýl a potom na Použi� tému pracovného priestoru.
2. Vyberte existujúcu tému alebo nájdite tému, ktorú ste vytvorili.
3. Kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie pozadia
Pracovný priestor v IBM Cognos Insight môžete prispôsobi� zmenou farby pozadia alebo
obrázka na pozadí. Môžete zmeni� pozadie aktuálnej karty alebo vo všetkých kartách v
pracovnom priestore.

Informácie o úlohe
Podporované formáty zahŕňajú JPG, GIF, PNG a BMP.

Procedúra
1. Ak chcete zmeni� pozadie aktuálnej karty, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu
oblas� pracovnej plochy, vyberte Nastavi� farbu pozadia karty alebo Nastavi� obrázok
na pozadí karty, a potom vyberte farbu alebo obrázok.
2. Ak chcete zmeni� pozadie všetkých kariet v pracovnom priestore, kliknite na Štýl >
Upravi� štýl pracovného priestoru a zvo�te farbu pozadia alebo obrázok na pozadí.
Pozadie, ktoré si zvolíte, bude použité vo všetkých kartách pracovného priestoru, vrátane
nových kariet.

Synchronizácia widgetov
Ke� synchronizujete widgety v IBM Cognos Insight, zmeny, ktoré vykonáte v údajoch v
jednom widgete, sa odrazia aj v synchronizovaných widgetoch. Synchronizáciu je možné
použi� naprieč kartami, pracovnými priestormi alebo v menších skupinách v rámci karty.

Informácie o úlohe
Jedine zmeny, ktoré ovplyvnia údaje vo widgete, sú zdie�ané s ostatnými widgetmi. Ak
napríklad filtrujete dimenziu v jednej krížovej tabu�ke, zmeny sa objavia aj v ostatných
krížových tabu�kách.
Ak chcete synchronizova� widget len s niektorými widgetmi na karte, môžete vytvori�
synchronizačnú skupinu a do nej prida� widgety.

Procedúra
1. V paneli obsahu

, rozviňte čas� Synchronizácia.

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, pre ktorý chcete definova� synchronizáciu
(karta alebo widget) a zvo�te rozsah, v akom chcete objekt synchronizova� s ostatnými
kartami alebo widgetmi v tomto pracovnom priestore. Predvolene je každý widget
synchronizovaný s ostatnými widgetmi na karte. Ak widget nie je synchronizovaný s
ostatnými widgetmi na karte, ikona napravo ved�a názvu widgetu naznačuje rozsah
synchronizácie.
3. Ak chcete vytvori� synchronizačnú skupinu, vykonajte tieto kroky:
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a. V časti Synchronizácia na paneli obsahu kliknite pravým tlačidlom myši na kartu, v
ktorej chcete novú skupinu vytvori�, a potom kliknite na Nová skupina.
b. Potiahnite widgety, ktoré chcete navzájom synchronizova�, do tejto skupiny.
c. Ak je to potrebné, novú skupinu premenujte.

Ochrana pracovných priestorov
Pri publikovaní pracovného priestoru IBM Cognos Insight môžete kontrolova� jeho formát a
zabráni� vašim užívate�om, aby posúvali widgety po pracovnej ploche a pritom skryli panel
nástrojov alebo iné widgety. Do pracovného priestoru môžete prida� heslo.

Informácie o úlohe
Aby ste zabránili tomu, že užívatelia náhodne posunú widgety a skryjú si panel nástrojov
widgetu, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte Uzamknú� všetky
widgety. Ak by užívatelia chceli posunú� widgety cielene, nebudú ich môc� odomknú�.
Ak chcete prida� heslo, ktoré budú musie� užívatelia zada�, aby mohli využíva� pracovný
priestor, kliknite na ikonu Akcie
a potom kliknite na Chráni� pracovný priestor. Heslá
musia ma� minimálne pä� znakov a rozlišujú ve�kos� písmen.
POZOR: Ak svoje heslo stratíte, nie je ho možné znova získa�.

Kapitola 5. Návrh pracovného priestoru
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Kapitola 6. Modelovanie údajov
V IBM Cognos Insight môžete vykonáva� jednoduché úlohy modelovania a pripravi� údaje,
aby ste sa o ne mohli podeli� s ostatnými.
Údaje, ktorých štruktúru meníte, môžu by� vaše osobné údaje alebo môžete, ak ste v
pripojenom režime, meni� štruktúru údajov v upravite�nej aplikácii na serveri. Bližšie
informácie o práci v pripojenom režime nájdete v téme “Plány na serveroch Cognos TM1
Server” na strane 159 alebo “Plány na serveroch Cognos Express” na strane 181.

Vytvorenie prvkov v modeli
Do svojho modelu IBM Cognos Insight môžete pridáva� prvky vytvorením kociek, dimenzií,
ukazovate�ov a atribútov v paneli obsahu.

Informácie o úlohe
Kocka Kocka je sklad údajov v rámci modelu. je viacrozmerná a obsahuje riadky, stĺpce a
�ubovo�ný počet stránok. Na vytvorenie aplikácie môžete použi� jednu alebo viac
kociek.
Na rozdiel od tabu�kových hárkov, kocku je možné segmentova�, takže ktorýko�vek
pár dimenzií môže by� riadkom a stĺpcom a väčší počet dimenzií môže by� stránkou.
Kocka môže obsahova� �ubovo�ný počet dimenzií, jediným praktickým
obmedzením je pamä� na serveri. Zvyčajne jedna kocka neobsahuje viac než pä�
alebo šes� dimenzií. Kocka musí obsahova� minimálne dve dimenzie, podobne ako
je to v plochom tabu�kovom hárku. Volite�ne môže ma� kocka tri dimenzie a v
takom prípade sa podobá trojrozmernému pracovnému hárku, ktorý pozostáva z
nieko�kých plochých hárkov naskladaných jeden za druhým. Kocku so štyrmi alebo
piatimi dimenziami môžete považova� za čosi ako hybrid medzi trojrozmerným
tabu�kovým hárkom a sadou zostáv dotazov na relačnú databázu. Napríklad, typická
štvorrozmerná kocka môže obsahova� nasledujúce dimenzie: Zisky a straty,
Oddelenia, Mesiace a Odchýlka.
Dimenzia
Dimenzia je širšie zoskupenie súvisiacich údajov o hlavnom aspekte vášho
podnikania. Máte napríklad dimenziu s názvom Produkty.
Ukazovate�
Ukazovate� je indikátor výkonu, ktorý je kvantifikovate�ný a slúži na určenie, ako
dobre si vedie vaša spoločnos�. Užitočnými ukazovate�mi sú napríklad Predané
množstvo alebo Príjmy.
Atribút
Atribút je charakteristika dimenzie, ktorá umožňuje odlíšenie prvkov dimenzie.
Užitočné atribúty sú napríklad Farba alebo Verzia.

Procedúra
1. Rozviňte panel obsahu

.

2. Ak chcete vytvori� kocku, kliknite na ikonu Nový
a potom na Prázdna kocka.
Nová kocka je vyplnená dvomi prázdnymi dimenziami a adresárom ukazovate�a, ktorý
obsahuje prázdny ukazovate�.
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3. Ak chcete vytvori� dimenziu, vyberte kocku, v ktorej ju chcete vytvori�, kliknite na ikonu
Nový a potom na Dimenzia.
4. Ak chcete vytvori� ukazovate�, vyberte adresár ukazovate�ov pre kocku, v ktorej ho
chcete vytvori�, kliknite na ikonu Nový a potom na Ukazovate�.
5. Ak chcete vytvori� atribút, vyberte dimenziu, v ktorej ho chcete vytvori�, kliknite na
ikonu Nový a potom na Atribút.

Výsledky
Spôsob zadávania údajov do nových dimenzií, ukazovate�ov a atribútov je popísaný v téme
“Úprava dimenzií a ukazovate�ov” na strane 97.

Duplikovanie kociek
Kopírovaním kocky v IBM Cognos Insight vytvoríte kópiu štruktúry a obsahu kocky alebo
dimenzie.

Procedúra
1. Kliknite v paneli obsahu
vyberte Kopírova�.

pravým tlačidlom myši na kocku, ktorú chcete kopírova�, a

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu čas� panela obsahu a vyberte Vloži�.
3. V okne Kopírova� kocku vyberte jednu z nasledujúcich možností:
v Zdie�a� dimenzie a ukazovatele pôvodnej kocky s dimenziami a ukazovate�mi v
nových kockách. Táto vo�ba ponechá dimenzie a ukazovatele prepojené, takže zmeny
vykonané v pôvodných dimenziách a ukazovate�och budú použité aj v dimenziách a
ukazovate�och v novej kocke.
v Duplikova� dimenzie a ukazovatele v novej kocke. Táto vo�ba odlúči dimenzie a
ukazovatele, takže zmeny vykonané v pôvodných dimenziách a ukazovate�och sa
neodrazia v dimenziách a ukazovate�och v novej kocke.

Zdie�anie alebo kopírovanie dimenzií
Zdie�anie dimenzie v IBM Cognos Insight zabezpečí, že sa zmeny vykonané v jednej kocke
odrazia aj v iných kockách. Vo výsledku bude vaša analýza synchronizovaná v kockách a s
nimi súvisiacich krížových tabu�kách. Ďalšou možnos�ou je skopírova� dimenziu do
viacerých kociek.

Procedúra
1. V paneli obsahu

rozviňte kocku s dimenziou, ktorú chcete kopírova�.

2. Potiahnite dimenziu do inej kocky.
3. V okne Kopírova� dimenziu vyberte jednu z nasledujúcich možností:
v Zdie�ajte pôvodnú dimenziu a novú dimenziu, aby boli dimenzie prepojené a aby boli
zmeny z pôvodnej dimenzie použité aj v novej dimenzii.
v Duplikujte dimenziu do samostatných dimenzií, aby zmeny z pôvodnej dimenzie neboli
uplatnené v novej dimenzii.
Súvisiace úlohy:
“Zobrazenie odlišných údajov v krížovej tabu�ke a v grafe” na strane 82
V IBM Cognos Insight môžete použi� dva widgety a zobrazi� odlišné perspektívy údajov v
krížovej tabu�ke a v grafe, ktoré využívajú tú istú kocku.
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Úprava dimenzií a ukazovate�ov
Pri úprave dimenzie alebo ukazovate�a v IBM Cognos Insight môžete upravi� ich atribúty,
zmeni� poradie dcérskych položiek, vytvori� hierarchiu položiek alebo pridáva� položky.
Môžete tiež zmeni� spôsob, akým sú zobrazené údaje v dimenzií.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši v paneli obsahu na dimenziu alebo ukazovate�, ktoré
chcete upravi� a vyberte Upravi�.
2. Ak chcete upravi� systémom definované atribúty, kliknite pravým tlačidlom myši na
označenie Názov v hlavičke a vyberte atribút.
V závislosti na tom, či ste vybrali dimenziu alebo ukazovate� sú k dispozícii nasledujúce
systémom definované atribúty:
v Výberový zoznam slúži na definovanie zoznamu hodnôt pre ukazovate�. Tento atribút
je platný len pre ukazovatele.
v Formát umožňuje definova� formát ukazovate�a. Tento atribút je platný len pre
ukazovatele.
v Záhlavie je záhlavie použité pre konkrétnu položku.
v Váha je faktor, ktorý je použitý pri zmene kladnej hodnoty na zápornú. Tento faktor je
zvyčajne záporný. Ak je napríklad jednotková cena produktu 50 eur a z�ava je 5 eur, je
na z�avu použitá váha -1, aby bol výsledok záporný.
v Index definuje poradie položiek v dimenzii. Ak zmeníte poradie položky, zmení sa
hodnota indexu tak, aby odzrkad�ovala nové poradie.
v Invariantný názov je systémový názov položky.
v Úroveň je úroveň položky v hierarchii.
3. Ak chcete definova� nový atribút, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku a vyberte
Prida� nový atribút. Pomenujte nový atribút a definujte jeho typ ako číselný, textový
alebo alias.
Alias dopĺňa údaje, ktoré je možné použi� ako alternatívny názov položky, napríklad
názov v inom jazyku.
4. Ak chcete zmeni� poradie položiek, kliknite pravým tlačidlom myši na položku a vyberte
Presunú� nahor alebo Presunú� nadol.
5. Ak chcete vnori� položky pod iné položky, kliknite pravým tlačidlom myši na položku a
vyberte Zvýši� vybraté členy alebo Zníži� vybraté členy.
6. Ak chcete premenova� položky v dimenzii, vyberte položku a zadajte jej nový názov.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.
7. Kliknite na tlačidlo Zatvori�.
8. Ak chcete zmeni� spôsob, akým sú zobrazené údaje dimenzie, kliknite pravým tlačidlom
myši na dimenziu, vyberte Zobrazi� súčty a potom kliknite na niektorý z príkazov.

Vyh�adávanie vo ve�kých dimenziách
Pri úprave ve�kých dimenzií môže by� orientácia s�ažená. Môžete si ju však u�ahči�
preh�adávaním existujúcich prvkov dimenzie otvorenej v editore dimenzií.
Ak sa nejaký prvok nachádza vo viacerých hierarchiách, pri vyh�adávaní prvkov sa môže
zobrazi� viacero výsledkov. Výsledky vyh�adávania uvádzajú všetky hierarchie obsahujúce
vyhovujúce prvky. V prípade hlboko vnorených prvkov môže by� orientácia vo výsledkoch
Kapitola 6. Modelovanie údajov
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vyh�adávania s�ažená. Pri vyh�adávaní medzisúčtov môžete zobrazi� hornú úroveň
vnorených výsledkov vyh�adávania. Rozvinutím týchto položiek môžete zobrazi� ich
potomkov.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši v paneli obsahu na dimenziu alebo ukazovate�, ktoré
chcete upravi� a vyberte Upravi�.
2. V poli vyh�adávania zadajte kritériá vyh�adávania pre prvky, ktoré chcete nájs�, a potom
kliknite na ikonu vyh�adávania. Vyh�adávanie vráti prvky, ktoré aktuálne vyhovujú
kritériám. Rozvinutím potomkov ich môžete �alej preskúma�.
3. Ak chcete zruši� vyh�adávanie a zobrazi� všetky prvky dimenzie, kliknite na tlačidlo
Vymaza� vyh�adávanie.

Zmena formátu ukazovate�ov
Formát ukazovate�ov je definovaný preferenciami užívate�a pracovného priestoru IBM
Cognos Insight. Ak má napríklad užívate� nastavený operačný systém Nemecký (Nemecko),
budú ukazovatele zobrazené v štandardnom formáte pre nemčinu. Môžete zada� formátovanie
ukazovate�ov a prida� vo�by formátu alebo nahradi� užívate�ské preferencie.

Procedúra
1. Ak chcete zmeni� formát ukazovate�a, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku riadka
alebo stĺpca, ktorý predstavuje tento ukazovate�, a potom kliknite na Formátova� údaje
Vybratý ukazovate�. Vybratý ukazovate� identifikuje ukazovate�, na ktorý použijete
formátovanie.
2. Ak chcete zmeni� formát viacerých ukazovate�ov, kliknite na hlavičky stĺpcov alebo
riadkov, ktoré predstavujú tieto ukazovatele, potom kliknite pravým tlačidlom myši na
svoj výber a kliknite na Formátova� všetky zvýraznené ukazovatele. Formátovanie
môžete aplikova� na 100 ukazovate�ov naraz. Účelom tohto obmedzenia je zamedzi�
problémom s výkonnos�ou.
3. Vyberte štýl formátovania a vo�by pre ukazovate�. Ke� vyberáte vo�by, príklady na
paneli Vzory sa menia tak, aby s oh�adom na kultúrne nastavenie zobrazili výsledky
vášho výberu. Ke� však iní užívatelia otvoria pracovný priestor, uvidia vaše
prispôsobenia pod�a vlastných kultúrnych nastavení. Napríklad vo Francúzštine (Kanada)
je štandardom umiestni� symbol meny za číslo a pred symbol meny vloži� medzeru. V
Angličtine (Kanada), je štandardom umiestni� symbol meny pred číslo a bez medzery. Ak
teda prispôsobujete formát ukazovate�a Príjmy, aby zobrazil dve desatinné miesta, vo
Francúzštine (Kanada) uvidia užívatelia 3000,00 $ a v Angličtine (Kanada) uvidia
$3,000.00.
Obmedzenie: Ak ste pripojení k IBM Cognos TM1 verzia 10.1.1 alebo staršia, uvidíte
predchádzajúce vo�by formátovania, ktoré nezahŕňajú niektoré z nasledujúcich formátov
a nastavení. Ak chcete formátova� ukazovatele, kým ste pripojený k systému IBM
Cognos TM1, verzia 10.1.1 alebo staršej verzii, pozrite si dokumentáciu k aplikácii
Cognos Insight pre príslušný produkt a verziu v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabu�ka 16. Štýly formátovania a vo�by pre ukazovatele

98

Štýl formátovania

Možnosti

Všeobecné

Formát Všeobecný nemá žiadne špecifické formátovanie. Touto vo�bou
zrušíte formátovanie, ktoré ste pre ukazovate� nastavili.
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Tabu�ka 16. Štýly formátovania a vo�by pre ukazovatele (pokračovanie)
Štýl formátovania

Možnosti

Číslo

Na karte Základné môžete nastavi� nasledujúce vo�by:
v Urči� počet desatinných miest.
v Definova� skupiny číslic.
v Zvoli� si zobrazenie nulovej hodnoty ako prázdnej hodnoty.
Na karte Rozšírené môžete zvoli�, že má by� dedená preferencie užívate�a
pre záporné čísla tak, ako je nastavená v operačnom systéme, alebo majú
by� záporné čísla zobrazené v zátvorkách alebo so znamienkom mínus.

Mena

Na karte Základné môžete nastavi� nasledujúce vo�by:
v Vybra� konkrétnu menu a zmeni� zobrazenie čísla a symbolu meny.
v Zvoli� vlastný formát meny. Ak napríklad chcete tento ukazovate�
označi� predponou, ktorou vaša spoločnos� identifikuje kanadskú menu,
môžete vybra� Vlastná mena a v textovom poli zada� CAD.
v Urči� počet desatinných miest.
v Definova� skupiny číslic.
v Zvoli� si zobrazenie nulovej hodnoty ako prázdnej hodnoty.
Na karte Rozšírené môžete zvoli�, že má by� dedená preferencie užívate�a
pre záporné čísla tak, ako je nastavená v operačnom systéme, alebo majú
by� záporné čísla zobrazené v zátvorkách alebo so znamienkom mínus.

Dátum

Môžete si zvoli� vzor dátumu a či má by� rok zobrazený štyrmi alebo
dvomi číslicami. Napríklad 8/25/13 alebo 25. august 2013.

Čas

Na karte Základné môžete zvoli� vzor času. Napríklad 7:00 AM alebo
7:00:00 AM GMT.
Na karte Rozšírené môžete zvoli� použitie 24-hodinového cyklu.

Dátum a čas

Na karte Základné môžete zvoli� vzor dátumu a času a či má by� rok
zobrazený štyrmi alebo dvomi číslicami. Napríklad 8/25/13 4:55 PM alebo
Aug 25, 2013 4:55:23 PM.
Na karte Rozšírené môžete zvoli� použitie 24-hodinového cyklu.

Percento

Na karte Základné môžete nastavi� nasledujúce vo�by:
v Urči� počet desatinných miest.
v Definova� skupiny číslic.
v Zvoli� si zobrazenie nulovej hodnoty ako prázdnej hodnoty.
Na karte Rozšírené môžete zvoli�, že má by� dedená preferencie užívate�a
pre záporné čísla tak, ako je nastavená v operačnom systéme, alebo majú
by� záporné čísla zobrazené v zátvorkách alebo so znamienkom mínus.

Text

Text je re�azcový formát. Žiadne �alšie vo�by nie sú k dispozícii.

Výberový zoznam

Môžete definova� zoznam hodnôt, z ktorých si užívate� môže vybra� pre
ukazovate�.
Bližšie informácie nájdete v časti “Vytvorenie výberových zoznamov” na
strane 100.

Volite�né

Môžete použi� vlastné definované šablóny čísla a dátumu.
POZOR: Vzory volite�ného formátovania sa ukladajú spolu s údajmi.
Ke� iní užívatelia zobrazia tieto údaje, ich užívate�ské preferencie sa
nahradia týmto vzorom. Volite�né formátovanie použite len vtedy, ak
zoznam Typy formátov neobsahuje potrebné formátovanie.

Kapitola 6. Modelovanie údajov
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4. Ak chcete z ukazovate�a odstráni� formátovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na
niektorú bunku, ktorá predstavuje tento ukazovate�, a potom kliknite na Zruši� formát
ukazovate�a Vybratý ukazovate�.

Vytvorenie výberových zoznamov
Výberový zoznam obsahuje hodnoty, ktoré môže užívate� vybra� v bunke krížovej tabu�ky.
Tieto hodnoty môžu zastupova� všetkých členov dimenzie alebo podmnožinu členov
dimenzie. Zoznam hodnôt je dynamický - ak sa zmenia členovia dimenzie, zmenia sa aj
hodnoty, ktoré sú dostupné vo výberovom zozname. Výberový zoznam môžete tiež obsahova�
statické hodnoty, ktoré určíte.
Výberové zoznamy môžete vytvori� iba pre ukazovatele. Výhodou výberových zoznamov je,
že poskytujú pevne stanovenú množinu možností, takže užívate� získa lepší preh�ad o
vyžadovaných vstupoch. Napríklad, ke� personálni manažéri vykonávajú plánovanie
výkonnosti, môžu výkon zamestnancov ohodnoti� výberom hodnoty z možností
Neuspokojivé, Stredné, Uspokojivé a Výborné, miesto napísania �ubovo�ného textového
re�azca. Ak nastavíte výberový zoznam pre člena so stanoveným formátom, pri tejto operácii
sa odstráni formátovanie.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu ukazovate�ov obsahujúcu požadovaný
ukazovate� v paneli obsahu a potom kliknite na položku Upravi�.
2. Dvakrát kliknite na pole Formát pre ukazovate�.
3. Vyberte typ formátu Výberový zoznam.
4. Ak chcete vytvori� statický výberový zoznam, vyberte možnos� Statický zoznam a
uve�te hodnoty v poli Statický zoznam.
Jednotlivé hodnoty môžete uvies� v samostatnom riadku v poli alebo môžete použi�
nasledujúcu syntax:
string_1:string_2:string_3

5. Ak chcete vytvori� dynamický výberový zoznam, ktorého možnosti budú prestavova�
členov z podmnožiny alebo dimenzie, vyberte možnos� Dimenzia alebo podmnožina a
potom vyberte dimenziu alebo podmnožinu obsahujúcu prvky, ktoré má obsahova�
výberový zoznam.
6. Výberom možnosti Text alebo Číslo určte typ prvku, ktorý sa uplatní pre hodnoty vo
výberovom zozname. Ak vytvárate dynamický výberový zoznam, ktorý sa použije v
prepojení, vyberte možnos� Text. Ak nevyberiete možnos� Text, prepojenie sa úspešne
overí, no do cie�ovej kocky sa neposkytnú žiadne údaje.
7. Kliknite na tlačidlo OK.
8. Uložte dimenziu ukazovate�ov.
9. Ak chcete odstráni� výberový zoznam z ukazovate�a, dvakrát kliknite na pole Formát,
vyberte typ formátu Výberový zoznam a potom vyberte možnos� Žiadne.
Na ukazovate� sa stále bude vz�ahova� typ prvku aj po odstránení výberového zoznamu.

Volite�né formáty
V aplikácii IBM Cognos Insight môžete urči� volite�né formáty zobrazenia ukazovate�ov.
Upozornenie: Vzory volite�ného formátovania sa ukladajú spolu s údajmi. Ke� iní
užívatelia zobrazia tieto údaje, ich užívate�ské preferencie sa nahradia týmto vzorom. Vzory
volite�ného formátovania použite iba vtedy, ke� požadovaný formát nie je k dispozícii v
zozname Typ formátu.
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Existujú dva rôzne typy syntaxe volite�ného formátu, ktoré môžete použi�: formátovanie ICU
a volite�né formátovanie MDX.
Predvolene sa používa syntax ICU. Ak chcete použi� syntax MDX, v súbore config.ini
aplikácie IBM Cognos Insight musí by� nastavený nasledujúci príznak. Umiestnenie súboru
config.ini závisí od konkrétnej inštalácie, napríklad: C:\Users\meno užívate�a\AppData\
Local\Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\config_číslo_verzie\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Ak nie je nastavený alebo uvedený tento príznak, musí sa použi� syntax ICU.

Syntax ICU pre volite�né formáty
Výrazy formátu používajúce syntax ICU pozostávajú zo vzoru a množiny symbolov (znakov).
Môžete urči� spôsob formátovania kladných aj záporných čísel. Ak neurčíte ved�ajší vzor pre
záporné čísla, pri záporných číslach sa použije formátovanie kladných čísel s predponou
miestneho znaku mínus.
Napríklad, ak v poli volite�ného formátu uvediete nasledujúci vzor: #,##0.00;(#,##0.00)
v Kladné čísla sa formátujú ako: 123,456,789.00
v Záporné čísla sa formátujú ako: (123,456,789.00)
Vzory pre kladné a záporné čísla sú oddelené bodkočiarkou (;).
Ďalší príklad ilustruje, ako môžete zmeni� umiestnenie odde�ovača zoskupení, v�aka
ktorému sú ve�ké čísla �ahšie čitate�né.
V poli volite�ného formátovania uve�te nasledujúci vzor: #,##,##0Tento vzor formátuje
čísla nasledovne:
v Kladné: 12,34,56,789
v Záporné: -12,34,56,789
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html vyh�adaním re�azca “Special Pattern Characters”.
Ak chcete urči� vlastný formát dátumu, uve�te vzor dátumu. Vo vzoroch dátumu sa re�azce
znakov nahradia údajmi o dátume a čase.
Napríklad, vzor hh:mm a formátuje čas nasledovne:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Vzor EEE, MMM d, ’’yy formátuje dátum nasledovne:
Mon, Oct 30, ’15
Ďalšie informácie a príklady nájdete na webovej stránke http://userguide.icu-project.org/
formatparse/datetime vyh�adaním re�azca “Date/Time Format Syntax”.

Syntax MDX pre volite�né formáty
Príklady výrazov používajúcich syntax MDX nájdete v téme “Číselné hodnoty” topic v
dokumentácii k aplikáciám TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1 Web.

Kapitola 6. Modelovanie údajov
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Pridanie členov do dimenzie
Do dimenzií v IBM Cognos Insight môžete prida� členy pridaním riadkov a stĺpcov do
rozličných úrovní krížovej tabu�ky.

Procedúra
1. V závislosti na tom, kam v dimenzii chcete prida� nový člen, vykonajte jednu z
nasledujúcich akcií:
v Ak chcete prida� prázdny člen, kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete
prida� nový člen, a potom kliknite na Vloži�.
v Ak chcete vytvori� rodičovský člen pre nieko�ko existujúcich členov, podržte kláves
Ctrl a kliknite pravým tlačidlom myši na tieto členy a potom vyberte Vloži� rodiča.
v Ak chcete prida� dcérsky člen, kliknite pravým tlačidlom myši na člen, ktorý má by�
rodičom, a potom vyberte Vloži� potomka.
v Ak chcete duplikova� existujúci člen, kliknite pravým tlačidlom myši na člen, ktorý
chcete duplikova�, a potom vyberte Duplikova� člen.
2. Ak chcete nový člen premenova�, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte
Premenova�.
Dôležité: Ke� premenujete dátovú položku, premenujete ju v kocke, nielen v aktuálnom
widgete. Preto sa nový názov odzrkadlí v každom widgete, ktorý obsahuje túto dátovú
položku.
Súvisiace úlohy:
“Vyh�adávanie údajov” na strane 52
Ke� dimenzia obsahuje mnoho prvkov, môžete v IBM Cognos Insight vyh�ada� prvky
pomocou bodu prieskumu.

Rozvinutie hierarchií s cie�om zobrazi� všetky členy
V hierarchii sú členy usporiadané do stromovej štruktúry v krížovej tabu�ke, s každým
členom, ktorý má minimálne jeden rodičovský člen a �ubovo�ný počet dcérskych členov. V
IBM Cognos Insight môžete zobrazi� všetky úrovne v hierarchii alebo môžete zobrazi� len
členy na určenej úrovni.

Procedúra
1. Ak dimenzia nie je zobrazená ako hierarchia v krížovej tabu�ke, kliknite pravým
tlačidlom myši na dimenziu, potom kliknite na Zobrazi� súčty a na Zobrazi� najprv
súčty.
2. Ak chcete zobrazi� dcérske členy rodičovského člena, kliknite na znamienko plus ved�a
rodičovského člena.
Napríklad, ak chcete vidie� mesiace v prvom kvartáli roka.
3. Ak chcete zobrazi� všetky členy, kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu, potom
kliknite na Rozvinú� na úroveň a potom vyberte úroveň, ktorú chcete zobrazi�.
Napríklad, ak chcete vidie� všetky mesiace vo všetkých kvartáloch, nielen v prvom
kvartáli. Ak chcete vidie� všetky dni v roku, rozviňte hierarchiu na najnižšiu úroveň v
dimenzii.

Usporiadanie dimenzií do hierarchie
Dimenzie je možné usporiada� do hierarchickej štruktúry v IBM Cognos Insight, v ktorej
každá dimenzia predstavuje inú úroveň hierarchie. Napríklad, máte samostatné dimenzie pre
dni, mesiace a kvartály. Zoskupíte ich do dimenzie s názvom rok.

102

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Procedúra
1. Kliknite na ikonu panela obsahu
a potom na Údaje.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kocku, ktorá obsahuje dimenzie, ktoré chcete
usporiada� do hierarchie, a vyberte Zoskupi� dimenzie.
3. Zadajte názov pre zoskupenú dimenziu.
4. Vyberte dimenziu, ktorú chcete začleni� do zoskupených dimenzií. Poradie dimenzií
určuje poradie hierarchie.
5. Určite, či majú by� údaje skopírované z pôvodnej kocky alebo majú by� odkazované
pôvodnou kockou a kliknite na OK.

Pridanie textových ukazovate�ov
Pomocou textového ukazovate�a môžete v IBM Cognos Insight popísa� ukazovate� alebo
prida� komentáre o ukazovateli. Napríklad, pridáte textový ukazovate�, ktorý vysvetlí význam
odchýlky medzi predpovedanými príjmami a skutočnými príjmami pre každý produktový rad.

Procedúra
1. V paneli obsahu kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu ukazovate�a a kliknite na
Upravi�.
2. V stĺpci Názov kliknite pravým tlačidlom myši na riadok, v ktorom sa má nový textový
ukazovate� objavi�, a vyberte Vloži� nový textový člen.
3. Zadajte názov pre textový ukazovate� a kliknite na Zatvori�.
4. Potiahnite textový ukazovate� z panela obsahu do krížovej tabu�ky, v ktorej sa má
zobrazi�.
5. Napíšte príslušný text v bunkách textového ukazovate�a.

Pridávanie, zobrazovanie a odstraňovanie komentárov z buniek
Pomocou komentárov v IBM Cognos Insight môžete ostatným vysvetli� význam hodnoty v
bunke, napríklad prečo je odchýlka medzi predpovedanými príjmami a skutočnými príjmami
pre niektorý produkt vysoká. Môžete zobrazi� všetky komentáre, ktoré boli do bunky pridané.
Môžete tiež preh�adáva� všetky komentáre, ktoré boli pridané do všetkých buniek vo vybratej
krížovej tabu�ke.

Informácie o úlohe
Ak pracujete v pripojenom alebo v distribuovanom režime a prevzali ste vlastníctvo nad
uzlom, môžete pridáva� komentáre do buniek, ale nebudú vidite�né pre všetkých s prístupom
k tejto bunke, pokia� nepotvrdíte všetky svoje zmeny kliknutím na ikonu Potvrdi�

.

Ak pracujete v pripojenom alebo v distribuovanom režime a niekto iný prevzal vlastníctvo
nad uzlom, môžete pridáva� komentáre do buniek a vaše komentáre budú okamžite vidite�né
pre každého s prístupom k danej bunke.
Informácie o práci v pripojenom a distribuovanom režime nájdete v téme “Plány na serveroch
Cognos TM1 Server” na strane 159.

Procedúra
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ku ktorej chcete prida� komentár, vyberte
Komentova� a potom kliknite na Prida� komentár.
2. Napíšte v poli svoj komentár.
Kapitola 6. Modelovanie údajov
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3. Kliknite na tlačidlo OK.
4. Ak chcete zobrazi� komentáre v jednej bunke, podržte kurzor nad touto bunkou.
5. Ak chcete zobrazi� všetky komentáre, kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúko�vek
bunku a vyberte Preh�adáva� všetky komentáre.
6. Môžete odstráni� svoje vlastné komentáre, nie však komentáre pridané inými užívate�mi.
V dialógovom okne Preh�adáva� všetky komentáre vyberte príslušný komentár a
potom kliknite na položku Odstráni�.
Ak používate aplikáciu IBM Cognos Insight 10.2.2.5 alebo staršiu verziu, komentáre
môžete odstraňova� len vtedy, ak ešte pracovný priestor nebol publikovaný. Taktiež
musíte pracova� v osobnom režime, čiže nie v pripojenom alebo distribuovanom režime.
Ak potrebujete odstráni� komentáre z publikovaného pracovného priestoru, obrá�te sa na
správcu, ktorý ich odstráni za vás.

Usporiadanie kociek do adresárov
Ke� IBM Cognos Insight usporiadate kocky do adresárov, zjednodušíte tým h�adanie a
pochopenie údajov.

Procedúra
1. Kliknite v paneli obsahu

na ikonu Nový

a vyberte Adresár.

2. Pridajte kocky do adresárov.

Odstraňovanie položiek
Ak odstránite člen, ukazovate� alebo dimenziu, ktoré sú zdie�ané v nieko�kých kockách,
odstránite ich zo všetkých kociek v IBM Cognos Insight. Môžete odstráni� aj celú kocku.

Informácie o úlohe
Musíte ponecha� minimálne dve dimenzie alebo jednu dimenziu a jeden ukazovate�. Môžete
tiež vytvára� kópie kocky, pričom každá kocka bude obsahova� iné dimenzie.
Dôležité: Tieto odstránenia nemôžete vráti� pomocou ikony Spä�

.

Procedúra
Vykonajte jednu alebo nieko�ko z nasledujúcich akcií:
Tabu�ka 17. Ako odstráni� položky
Cie�

Akcia

Odstránenie člena z dimenzie.

Kliknite pravým tlačidlom myši na člen v krížovej
tabu�ke a vyberte možnos� Odstráni� z
dimenzie.

Odstráni� ukazovate�.

Kliknite na ukazovate� v paneli obsahu a kliknite
na ikonu Odstráni�

Odstráni� kocku.
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.

Kliknite na kocku v paneli obsahu a potom na
ikonu Odstráni�.

Tabu�ka 17. Ako odstráni� položky (pokračovanie)
Cie�

Akcia

Odstráni� dimenziu.

Kliknite na dimenziu v paneli obsahu a potom na
ikonu Odstráni�.
Ak chcete odstráni� viac dimenzií, pridajte ich do
po�a Odstránené dimenzie v okne odstráni�
dimenzie z kocky.
Určite pre každú dimenziu hodnotu, ktorú chcete
ponecha�. Napríklad, vytvárate dimenziu pre
každý región predaja. Odstránite regióny predaja,
ktoré už nie sú platné, ale zachováte hodnoty ich
celkových súčtov pre súčet za všetky regióny
predaja.
Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
v Vybraté dimenzie odstránite z aktuálnej kocky
kliknutím na Použi� zmeny na aktuálnej
kocke a potom na OK.
v Ak chcete vytvori� novú kocku, ktorá obsahuje
len tie dimenzie, ktoré si chcete ponecha�,
kliknite na Vytvori� novú kocku, určite, aké
údaje majú by� skopírované alebo odkazované
a kliknite na OK.

Ak pracujete v distribuovanom režime a odstránite údaje, budú tieto údaje na serveri �alej
dostupné, kým neodovzdáte svoje zmeny. To preto, že údaje sú pri práci v distribuovanom
režime uložené lokálne.

Kapitola 6. Modelovanie údajov
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Kapitola 7. Exportovanie a tlač pracovných priestorov
Ak sa o pracovné priestory, ktoré vytvoríte v IBM Cognos Insight, chcete podeli� s �alšími
�u�mi, môžete ich exportova� do rozličných typov súborov alebo ich vytlači� na papier.

Exportovanie krížových tabuliek do súborov CSV
Ak chcete svoje údaje zálohova� v inom umiestnení, preneste svoje dimenzie z krížovej
tabu�ky IBM Cognos Insight do súboru CSV. Tento súbor môžete zobrazi� a upravi� v
tabu�kovom hárku Microsoft Excel.

Procedúra
1. Kliknite v krížovej tabu�ke na ikonu Akcie widgetu
Exportovanie do súboru CSV.
2. Zadajte názov súboru a kliknite na Uloži�.

a potom na Exportova� do >

Exportovanie údajov do tabu�kových hárkov Microsoft Excel
Ak chcete údaje vo widgete IBM Cognos Insight exportova� do tabu�kového hárka Microsoft
Excel, použite Rýchle exportovanie.

Procedúra
Kliknite na ikonu Akcie widgetu
a potom na Exportova� do > Rýchle exportovanie.
Údaje krížovej tabu�ky sú vyexportované a otvorí sa tabu�kový hárok Microsoft Excel, v
ktorom sa zobrazia údaje z krížovej tabu�ky.

Vytvorenie procesu exportu
Ak plánujete pravidelne exportova� údaje vo widgete IBM Cognos Insight do tabu�kového
hárka Microsoft Excel, môžete si vytvori� proces exportu. Potom môžete tento proces exportu
spúš�a� zakaždým, ke� potrebujete exportova� údaje. Proces exportu môžete tiež zdie�a� so
svojimi kolegami.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie widgetu
aplikácie Microsoft Excel.

a potom na Exportova� do > Exportovanie do

2. Proces exportu vytvoríte vykonaním nasledujúcich krokov:
a. Kliknite na Nový.
b. V poli Názov zadajte názov pre tento proces exportu. Pomocou tohto názvu budete
svoj proces exportu identifikova�, ke� ho budete chcie� znova spusti�, takže by mal
by� popisný a jedinečný.
c. V zozname Dostupné vyberte kocky, ktorých údaje chcete exportova�, a potom
kliknite na Ďalej.
d. Kliknite v každej kocke na dimenzie a potom tieto prvky preneste zo zoznamu
Zahrnuté do zoznamu Dostupné, aby boli tieto údaje zahrnuté do exportovaných
údajov.
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e. Ak je dimenzia zdie�aná medzi kockami a vy chcete exportova� rovnaké prvky z
každej kópie dimenzie, vyberte z jednej dimenzie prvky, ktoré chcete exportova�
export, a potom kliknite na Použi� na všetky. Rovnaké prvky budú exportované aj z
dimenzie v ostatných kockách.
f. Ak chcete začleni� všetky prvky v dimenzii, vrátane prvkov, ktoré by mohli by�
pridané po vytvorení procesu exportu, kliknite na dimenziu a potom označte
začiarkavacie políčko Zahrnú� všetky.
g. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
h. Pomocou šípok nahor a nadol identifikujte dimenzie, ktoré sa majú objavi� v
riadkoch, stĺpcoch a na stránkach tabu�kového hárka. Ak ste sa, napríklad, rozhodli,
že do tabu�kového hárka začleníte dimenzie Produkt, Krajina alebo región, Roky a
Ukazovatele, môžete umiestni� Krajinu alebo región a Produkt do riadkov hárka,
Ukazovatele ako stĺpce a Roky ako stránky, aby bol každý rok na samostatnej karte
tabu�kového hárka.
i. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
j. Zvo�te si, či chcete zlúči� bunky a spusti� export, a potom kliknite na Dokonči�.
3. Ak chcete spusti� proces exportu, vyberte tento proces a kliknite na Spusti�.
4. Ak chcete svoj proces exportova�, kliknite na Exportova� a uložte súbor procesu na
vašom počítači.
5. Ak chcete importova� proces, ako napríklad proces exportu, ktorý ste dostali od kolegu,
kliknite na Importova� a vyberte súbor na vašom počítači.

Exportovanie pracovných priestorov do súborov PDF
Exportujte aktuálnu kartu pracovného priestoru IBM Cognos Insight do nového súboru PDF
alebo ako novú stranu v už existujúcom súbore PDF a získajte snímku aktuálneho zobrazenia
vášho pracovného priestoru.

Informácie o úlohe
Súbor PDF, ktorý vytvoríte exportom, obsahuje všetko, čo je vidie� na aktuálnej karte, vrátane
aktuálneho zobrazenia pracovnej plochy, použitých filtrov a �alších zmien, ktoré ste
vykonali. Napríklad, ak vaša karta pracovného priestoru obsahuje ve�mi dlhú krížovú
tabu�ku, posuňte sa nižšie alebo vyššie, aby sa zobrazili tie riadky krížovej tabu�ky, ktoré
chcete vidie� v súbore PDF.

Procedúra
Na karte a v zobrazení, ktoré chcete exportova�, kliknite na ikonu Akcie
jednu z nasledujúcich akcií:

a dokončite

v Ak chcete exportova� do nového súboru PDF, kliknite na Exportova� do PDF > Vytvori�
súbor. Objaví sa okno navigácie, v ktorom môžete zada� názov súboru a zvoli�
umiestnenie na vašom počítači, kam chcete súbor uloži�.
v Ak chcete exportovanú kartu pracovného priestoru pripoji� ako stránku na koniec už
existujúceho súboru PDF, kliknite na Exportova� do PDF > Pripoji� do súboru. Objaví
sa okno navigácie, v ktorom môžete vybra� súbor PDF, do ktorého chcete prida� kartu
pracovného priestoru.

Tlač údajov widgetu
Údaje vo widgete IBM Cognos Insight môžete tlači�, aby ste mali ich kópiu v tlačenej
podobe. Môžete si zvoli� časti dimenzií v kontexte, ako ich chcete vytlači�.
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Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie widgetu

a potom na Tlač údajov.

Obmedzenie: Nasledujúce kroky sa v�ahujú len na situáciu, ke� widget obsahuje
dimenzie v kontexte. Ak má widget len dimenzie v riadkoch a stĺpcoch, nebudete vyzvaní
na zmenu dimenzií v kontexte.
2. Ak chcete tlači� údaje tak, ako sú filtrované vo widgete, kliknite na Dokonči�. Ak
napríklad widget krížovej tabu�ky zobrazuje Produkty v riadkoch a Mesiace v stĺpcoch a
Doručené množstvo ako ukazovate� v kontexte, môžete tlači� údaje tak, ako sú zobrazené
v krížovej tabu�ke, teda filtrované tak, aby zobrazovala len ukazovate� Doručené
množstvo.
3. Ak chcete v tlačenej verzii zmeni� dimenzie v kontexte, vyberte prvky, ktoré sa majú
zobrazi� v tlačenej verzii a kliknite na Ďalej. Ak napríklad widget krížovej tabu�ky
zobrazuje Produkty v riadkoch a Mesiace v stĺpcoch a Doručené množstvo ako
ukazovate� v kontexte, môžete zmeni� ukazovate� v kontexte na iný ukazovate� v kocke,
napríklad na Príjmy, a tlači� widget v kontexte Príjmy.
4. Ak chcete z údajov pre tlač vylúči� niektoré stránky, zrušte označenie začiarkavacích
políčok týchto stránok.
5. Kliknite na Dokonči� a potom na Tlači�.

Tlač pracovných priestorov
Tlačte celý pracovný priestor IBM Cognos Insight alebo konkrétnu kartu pracovného
priestoru a získajte tlačenú podobu vášho pracovného priestoru.

Procedúra
1. Ubezpečte sa, že sú vo widgetoch vášho pracovného priestoru zobrazené údaje, ktoré
chcete ma� v tlačenej kópii. Napríklad, ak chcete tlači� údaje len za jeden produktový rad,
ubezpečte sa, že je váš pracovný priestor filtrovaný tak, aby zobrazoval práve tento
produktový rad.
2. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Tlači�.

3. V zozname Tlač vyberte vo�by, ktorými zadefinujete, čo chcete tlači�. Ak chcete tlači�
konkrétne karty, kliknite na Rozsah kariet a potom zadajte čísla kariet ako rozsah alebo
oddelené čiarkami.
4. Ak chcete zmeni� ve�kos� kariet pracovného priestoru, aby ste každú z nich mohli tlači�
na jednu stranu, označte začiarkavacie políčko Prispôsobi� na jednu stranu.
5. Ak chcete prida� informácie o vašom pracovnom priestore do hlavičky a pätičky
tlačených strán, označte začiarkavacie políčko Zahrnú� hlavičku a pätu. Informácie v
hlavičke a v päte obsahujú názov súboru pracovného priestoru, názov karty, číslo strany a
dátum a čas tlače.
6. Ak chcete zmeni� nastavenia vašej tlačiarne, kliknite na Rozšírené.
7. Kliknite na Tlači�.

Odstránenie pracovných priestorov z vášho počítača
Ak už viac nepotrebujete niektorý pracovný priestor IBM Cognos Insight, môžete tento
pracovný priestor odstráni� z vášho počítača.

Kapitola 7. Exportovanie a tlač pracovných priestorov
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Procedúra
Odstráňte pracovný priestor, alebo súbor CDD, z vášho počítača. Súbor CDD obsahuje model
a údaje vo vašom pracovnom priestore a rozloženie vášho pracovného priestoru.
Zapamätajte si: Užívate�ské údaje pracovných priestorov Cognos Insight sú uložené
samostatne mimo pracovných priestorov. Užívate�ské údaje zahŕňajú, logovacie súbory, témy,
súbory PNG aktuálnych pracovných priestorov a kocky Cognos TM1, ktoré sa vytvoria, ke�
vytvoríte alebo zmeníte pracovný priestor. Tieto údaje nemôžete odstráni� len pre jediný
pracovný priestor. Môžete len vymaza� všetky užívate�ské údaje naraz. Ak chcete odstráni�
tieto užívate�ské údaje, napríklad ak chcete odinštalova� Cognos Insight, odstráňte adresár
.CognosInsight vo vašom prostredí:
v V operačnom systéme Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\meno
užívate�a\.CognosInsight
v V operačnom systéme Microsoft Windows 7 C:\Users\meno užívate�a\.CognosInsight
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Kapitola 8. Výučbový program Cognos Insight
Tento výučbový program pozostáva z interaktívnych úloh, ktoré vám pomôžu osvoji� si
používanie aplikácie IBM Cognos Insight. Aplikácia Cognos Insight je riešenie na prieskum
údajov a plánovanie.

Požiadavky
Príprava na tento výučbový program zahŕňa inštaláciu programu IBM Cognos Insight,
stiahnutie vzorových programov a získanie informácií o užívate�skom rozhraní aplikácie
Cognos Insight.
Zoznam podporovaných prostredí nájdete aj na stránke Softvérové prostredia pre riešenie
IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Inštalácia softvéru Cognos Insight
Skôr ako začnete, musíte do svojho počítača nainštalova� softvér IBM Cognos Insight.

Procedúra
Postupujte pod�a niektorého z nasledujúcich postupov v závislosti od produktov Cognos,
ktoré máte:
Produkty Cognos

Pokyny na inštaláciu

Cognos Insight and IBM Cognos Express

Pozrite si tému Inštalácia softvéruCognos Insight
zo servera Cognos v dokumente Inštalácia a
konfigurácia softvéru Cognos Insight.

Cognos Insight and IBM Cognos TM1

Pozrite si tému Inštalácia softvéru Cognos Insight
zo servera Cognos v dokumente Inštalácia a
konfigurácia softvéru Cognos Insight.

S�ahovanie vzorových programov
V tomto výučbovom programe pracujete pre spoločnos� Sample Outdoors Company. Budete
používa� program IBM Cognos Insight so vzorovými programami, aby ste mohli skúma� a
kontrolova� podnikové údaje.
Pomocou vzorových pracovných priestorov na vykonávanie súboru úloh môžete preskúma�
program Cognos Insight a nauči� sa ako vám môže pomôc� používa� podnikové údaje, aby
ste mali preh�ad o tom ako sa momentálne darí vašej spoločnosti a čo ju čaká v budúcnosti.
Aby ste mohli použi� tento výučbový program, musíte si stiahnu� vzory Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Každá vzorka pracovného priestoru obsahuje tieto widgety, ktoré pomáhajú porozumie�
údajom a pracova� s nimi:
v Karty, aby sa pracovný priestor �ahko preh�adával.
v Krížové tabu�ky na zobrazovanie dimenzií a vykonávanie základnej analýzy údajov.
v Grafy na vysvetlenie čísel a komunikovanie porovnávaní, vz�ahov a trendov.
v Text na vytvorenie nadpisu alebo pridanie vysvetlenia.
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v Obrázky na pridanie vizuálneho účinku.

Užívate�ské rozhranie aplikácie Cognos Insight
Spoznajte si časti okna aplikácie IBM Cognos Insight. Niektoré pojmy použité v tomto
výučbovom programe sa viažu len k prvkom užívate�ského rozhrania Cognos Insight.
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené časti okna Cognos Insight.

Obrázok 2. Časti okna Cognos Insight

Okno Cognos Insight obsahuje nasledujúce časti:
Ikona Akcie
Kliknutím na ikonu Akcie
rozviniete ponuku, ktorá obsahuje vo�by vytvori�,
otvori�, uloži�, tlači�, exportova� a zatvori� pracovné priestory.
Widget krížových tabuliek a grafov
Widgety sú časti pracovného priestoru Cognos Insight. Jeden typ widgetu obsahuje
graf a krížovú tabu�ku alebo mriežku. Údaje v krížovej tabu�ke sú prepojené s
údajmi, ktoré sú zobrazené v grafe, takže ke� zmeníte údaje v krížovej tabu�ke,
zmenia sa aj údaje v grafe a ak zmeníte údaje v grafe, zmení sa aj krížová tabu�ka.
Panel nástrojov widgetu
Panel nástrojov widgetu sa zobrazí, ke� pracujete vo widgete. Obsahuje ikony
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určené konkrétne pre daný widget, ako napríklad ikona Zmeni� typ zobrazenia
, ktorá vám umožňuje zmeni� typ grafu, ktorý je widgete zobrazený.
Oblas� preh�adu
Oblas� preh�adu sa zobrazí v prípade krížovej tabu�ky alebo grafu. Obsahuje
informácie o tom, ktoré dimenzie a ukazovatele sú zobrazené v krížovej tabu�ke, v
grafe alebo v krížovej tabu�ke a zároveň v grafe. Oblas� preh�adu je rozdelená do
troch častí: riadky, stĺpce a kontext. Tieto časti predstavujú dimenzie a ukazovatele
zobrazené v riadkoch, stĺpcoch a kontexte krížovej tabu�ky, grafu alebo krížovej
tabu�ky a zároveň grafu. Ak je napríklad v časti riadkov oblasti v preh�adu uvedená
dimenzia Produkty, sú produkty zobrazené aj v riadkoch krížovej tabu�ky.
Panel obsahu
V paneli obsahu sú zobrazené všetky kocky, dimenzie, ukazovatele a atribúty, s
ktorými môžete pracova� v aktuálnom pracovnom priestore. V paneli obsahu môžete
importova�, vytvára�, ako aj odstraňova�, presúva� a upravova� prvky. V paneli
obsahu sú taktiež uvedené procesy importovania, aby ste mohli obnovi� údaje z
konkrétneho importovania.
V paneli obsahu môžete tiež vyh�ada� objekty. Napísaním znakov môžete filtrova�
položky a nájs� tak požadované objekty, aj ke� nepoznáte ich presný názov, alebo
vyh�ada� objekty vyhovujúce špecifickým kritériám. Vyh�adávanie nájde všetky
objekty v strome vyhovujúce kritériám.
Body prieskumu
Bod prieskumu je zoznam prvkov v dimenzii. Kliknutím na prvky môžete filtrova�
údaje v krížovej tabu�ke, v grafe alebo v krížovej tabu�ke a zároveň v grafe.
Karty

Pracovné priestory sú rozdelené do nieko�kých kariet. V oblasti kariet môžete
vytvori�, odstráni� a premenova� karty.

Ikona miniatúry kariet
Po kliknutí na ikonu miniatúr kariet sa zobrazí malý obrázok pre každú kartu a vy
môžete na presun medzi kartami namiesto názvov kariet použi� tieto ikonky.

Lekcie
Každá lekcia výučbového programu IBM Cognos Insight je zameraná na iné funkcie. Vzorky
Cognos Insight vám predstavia tieto funkcie v reálnych príkladoch.
Týmto výučbovým programom možno prejs� v poradí v akom sú uvedené lekcie. Každú
lekciu však možno študova� aj samostatne, takže ak máte záujem o konkrétnu funkciu,
môžete priamo prejs� na lekciu, v ktorej sa nachádza.

Importovanie údajov objednávky z tabu�kového súboru
Tento výučbový program pokrýva nasledujúce aspekty aplikácie IBM Cognos Insight:
importovanie súborov, vytvorenie pracovného priestoru, porozumenie mapovaniu údajov a
preh�ad súčastí pracovného priestoru.
Ste obchodný manažér v spoločnosti Sample Outdoors Company a chcete skontrolova� údaje
o objednávkach, aby ste mohli analyzova� výkonnos� svojej spoločnosti. Máte tabu�kový
súbor obsahujúci tieto údaje a preto sa rozhodnete importova� tento súbor do nového
pracovného priestoru aplikácie IBM Cognos Insight na analýzu.

Procedúra
1. V ponuke Štart systému Microsoft Windows kliknite na IBM Cognos Insight.
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2. V ponuke Získa� údaje kliknite na Importova� údaje. Zobrazí sa sprievodca
importovaním a stránka Importova� údaje - Vybra� zdroj údajov.
3. Aby ste mohli importova� údaje, kliknite ved�a po�a Názov na Preh�adáva�. Zobrazí
sa nové okno Otvori�, v ktorom môžete preh�adáva� súbory vo svojom počítači.
4. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a otvorte súbor
Orders_kód_jazyka.csv. Ak chcete pracova� napríklad so španielskym vzorovým
súborom, otvorte súbor Orders_ES.csv. Údaje zo súboru sa zobrazia v sprievodcovi
importovaním.
Tip: Môžete rozvinú� čas� Podrobnosti o súbore a zobrazia sa podrobnosti o importe
zdrojových údajov. V tomto príklade sú predvolené vo�by vhodné.
Rozhodnete sa, že nechcete importova� všetky údaje zo svojho súboru do Cognos
Insight.
5. V časti Stĺpce, v stĺpci Import zrušte označenie začiarkavacieho políčka pre tieto dátové
položky, aby ste označili, že tieto položky sa nemajú importova�:
a. Číslo objednávky
b. Mesiac
c. Ve�kos� objednávky
d. Jednotková cena
e. Dátum odoslania
f. Obchodný zástupca
6. Kliknite na položku Rozšírené. Zobrazí sa stránka Importova� údaje - Mapovanie
údajov sprievodcu importovaním. Táto stránka obsahuje podrobnosti o tom ako budú
vaše údaje importované. Všimnite si, že Cognos Insight automaticky vnoril prvok Mesto
do prvku Krajina alebo región, pretože mestá sú logicky dcérske položky krajín alebo
regiónov.
Tip: Položky zo zoznamu Zdrojové položky môžete �aha� do hierarchie Cie�ové
položky, pričom položky môžete �aha� do rôznych polôh v hierarchii Cie�ové položky.
Ke� �aháte položky, kurzor sa zmení a zobrazí informácie o tom, kde môžete pusti�
položku a čo sa z položky stane, ak ju pustíte v danej polohe.
Obrázok 3 na strane 115 zobrazuje panel Mapovanie, ke�že by sa mal zobrazi� po
kroku 6.

114

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Obrázok 3. Panel mapovania v sprievodcovi importovaním

7. Kliknite na Zhrnutie. Zobrazí sa stránka Importovanie údajov - Import sprievodcu
importovaním. Panel Importova� správy zobrazí akcie, ktoré vykoná program Cognos
Insight pri importe údajov. Panel Súhrn vlastností zobrazí nastavenia, ktoré vyberiete v
paneli Vlastnosti pre každú cie�ovú položku. Pomocou tohto súhrnu môžete
skontrolova� a porovna� vlastnosti každého typu údajov, vrátane kocky, ktorú vytvárate
a jej dimenzií, úrovní, atribútov a rozmerov.
8. Kliknite na Dokonči�.
Vaše údaje sa zobrazia v novom pracovnom priestore Cognos Insight. Pracovný priestor
obsahuje krížovú tabu�ku a stĺpcový graf a hierarchia vašich údajov je zobrazená na
paneli obsahu pod hlavičkou Údaje.
Obrázok 4 na strane 116 zobrazuje pracovný priestor po importe súboru CSV.
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Obrázok 4. Nový pracovný priestor po importe údajov

V krížovej tabu�ke budú uvedené tieto údaje z vašej novej kocky:
v Dimenzia Produkt sa zobrazí v riadkoch krížovej tabu�ky.
v Tri rozmery vo vašej kocke Príjmy z objednávky, Objednané množstvo a Počet sa
zobrazia v stĺpcoch krížovej tabu�ky.
Graf zobrazí tieto údaje z vašej novej kocky:
v Produkty sú zakreslené ako stĺpce v grafe. V každej skupine stĺpcov sa napríklad
nachádza stĺpec pre Nekonečno.
v Tri rozmery vo vašej kocke sú zakreslené ako skupiny stĺpcov v grafe. Nachádza sa
tam napríklad skupina troch stĺpcov pre Príjmy z objednávky.
Oblas� preh�adu identifikuje údaje zobrazené vo vašej krížovej tabu�ke:
v Čas� s riadkami
tabu�ky.

ukazuje, že dimenzia Produkt sa zobrazí v riadkoch krížovej

v Čas� so stĺpcami
ukazuje, že dimenzia Rozmery kód_jazyka ukazovate�ov sa
zobrazí v stĺpcoch krížovej tabu�ky. Názov rozmeru ukazovate�ov závisí od názvu
kocky, ktorý pochádza z názvu súboru, ktorý ste importovali. Ak ste importovali
napríklad španielsky vzorový súbor, Objednávky_ES.csv, vaša kocka by mala
názov Objednávky ES a rozmer ukazovate�ov by mal názov Rozmery ES
ukazovate�ov.
v Kontextová čas�
ukazuje, že dimenzia Zákazník, dimenzia Mesto a dimenzia
Dátum objednávky sa zobrazia v kontexte krížovej tabu�ky. Názvy dimenzií v
kontextovej časti predstavujú súčty pre dimenzie, napríklad Súčet za zákazníkov a
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Súčet za mesto. Dimenzia Dátum objednávky sa zobrazí ako 2007 v kontextovej
časti, pretože v zdrojovom súbore bol zahrnutý len rok 2007.
Tip: Ak chcete zmeni� údaje, ktoré sú zobrazené v krížovej tabu�ke a grafe, kliknite na
dimenzie v riadkoch, stĺpcoch a kontextových častiach oblasti preh�adu. Kliknite
napríklad na Súčet za mestá a potom na Rakúsko. Namiesto údajov za všetky mestá sú
teraz v krížovej tabu�ke a grafe zobrazené len údaje za Rakúsko. Ak chcete, aby sa
znova zobrazili údaje za všetky mestá, kliknite na Rakúsko v kontextovej časti a potom
na Súčet za mestá.
Rozhodnete sa, že do pracovného priestoru chcete prida� údaje o obchodných
zástupcoch, aby ste videli ktorí z nich boli zodpovední za väčšinu príjmov.
9. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Zatvori�.

10. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Kontrola údajov o predaji v existujúcom pracovnom priestore
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight navigova� v kartách
a využi� existujúci pracovný priestor na prijímanie rozhodnutí.
Ste obchodný manažér v spoločnosti Sample Outdoors Company a chcete si pozrie� preh�ad
údajov spoločnosti o predaji, aby ste porozumeli celkovej výkonnosti spoločnosti.
Karty vám môžu pomôc� usporiada� údaje a filtre, aby ste skryli alebo zvýraznili špecifické
údaje. Pomocou kariet môžete porozpráva� príbeh o svojej firme. Rozde�te aspekty svojej
firmy do zmysluplných celkov, ktoré vám umožnia rýchlo zobrazi� a analyzova� údaje. Každá
karta zobrazuje iné informácie, ale všetky karty sú súčas�ou jedného pracovného priestoru.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Otvori�.

2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor Orders_kód_jazyka.cdd. Napríklad, ak chcete pracova� s ma�arským vzorovým
programom, dvakrát kliknite na súbor Orders_HU.cdd. Zobrazí sa správa s informáciou,
že tento pracovný priestor obsahuje webové widgety. Ke�že webové widgety zobrazujú
obsah z online zdrojov, môže sa v nich nachádza� škodlivý obsah tak ako to býva u
webových stránok. Kliknite na tlačidlo OK, čím zrušíte túto správu.
3. Medzi kartami sa môžete presúva� viacerými spôsobmi:
v Z časti Pracovný priestor panela obsahu

kliknite na kartu Produkty.

v V pomenovaných kartách pozdĺž okna Cognos Insight kliknite na kartu Orders.
v Na pracovnej ploche kliknite na tlačidlo akcie Vzorové programy. Tlačidlá akcií ako
sú tieto môžete prida� do �ubovo�ného priestoru kliknutím na Tlačidlo akcie v ponuke
Vloži�.
4. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
5. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Filtrovanie údajov s cie�om zobrazi� podrobnosti o
špecifických produktoch a zákazníkoch
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight filtrova� údaje
pomocou bodov preskúmania a zmeni� úroveň podrobností v grafoch a krížových tabu�kách.
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Ste obchodný zástupca v spoločnosti Sample Outdoors Company a chcete lepšie porozumie�
tržbám pre každý produkt a zákazníka, aby ste mohli stanovi�, či existujú nejaké problémové
oblasti, ktoré si vyžadujú �alšiu pozornos�.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom kliknite na Otvori�.
2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor Orders_kód_jazyka.cdd. Napríklad, ak chcete pracova� s ma�arským vzorovým
programom, dvakrát kliknite na súbor Orders_HU.cdd. Zobrazí sa správa s informáciou,
že tento pracovný priestor obsahuje webové widgety. Ke�že webové widgety zobrazujú
obsah z online zdrojov, môže sa v nich nachádza� škodlivý obsah tak ako to býva u
webových stránok. Kliknite na tlačidlo OK, čím zrušíte túto správu.
3. Kliknite na kartu Objednávky.
Na karte Objednávky sa nachádzajú tri widgety krížovej tabu�ky a dva widgety grafu.
Pracovný priestor obsahuje aj tri widgety bodov preskúmania. Krížová tabu�ka
Informácie o objednávkach ukazuje, že tržby sú ove�a nižšie pre riadok Kodiak ako pre
ostatné dva riadky. Chcete preskúma� údaje, aby ste získali viac informácií o tržbách.
4. V bode preskúmania Products kliknite na Kodiak.
Tento výber vyfiltruje informácie o produktoch pre produkty Infinity a Legend ako sú
uvedené v Obrázok 5.

Obrázok 5. Karta Objednávky vyfiltrovaná tak, aby zobrazovala len produktový rad Kodiak
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Tip: Pomocou ikony Vymaza� tento bod preskúmania
môžete znova zobrazi�
všetky produkty. Ak vymažete body preskúmania, nezabudnite znova vybra� Kodiak, aby
ste mohli pokračova� s týmto výučbovým programom.
5. V koláčovom grafe umiestnite kurzor myši nad jednotlivé segmenty grafu, aby sa
zobrazili informácie o tržbách pre krajiny alebo regióny, kde sa predáva produktový rad
Kodiak.
6. V bode preskúmania Customers kliknite na Kanga Kampers. Obrázok 6 zobrazuje
výsledný pracovný priestor.

Obrázok 6. Karta Objednávky vyfiltrovaná tak, aby zobrazovala len produktový rad Kodiak a zákazníka Kanga
Kampers

Na karte Objednávky sa teraz zobrazia tieto informácie:
v Krížová tabu�ka Informácie o objednávkach ukazuje, že všetky tržby produktového
radu Kodiak pre zákazníka Kanga Kampers boli zaznamenané vo Februári.
v Krížová tabu�ka Tržby pod�a krajiny alebo regiónu ukazuje, že všetky tržby
produktového radu Kodiak pre zákazníka Kanga Kampers boli zaznamenané v
Austrálii.
v Plošný graf je grafické zobrazenie krížovej tabu�ky Informácie o objednávkach.
v Koláčový graf je grafické zobrazenie krížovej tabu�ky Tržby pod�a krajiny alebo
regiónu.
v Krížová tabu�ka Order details zobrazuje �alšie podrobnosti o predaji Kanga
Kampers, ako napríklad City, Order quantity a Sales representative.
v V bode preskúmania Ve�kos� objednávky si všimnite, že všetky objednávky sú v
rozsahu 1 - 5 000.
Kapitola 8. Výučbový program Cognos Insight
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7. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
8. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Zoskupenie mesiacov do štvr�roka
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight vloži� nový stĺpec do
krížovej tabu�ky, zoskupi� údaje a vloži� rodičovského člena.
Ste manažér v spoločnosti Sample Outdoors Company, ktorý zodpovedá za školenie
zamestnancov, a musíte zníži� náklady. Chcete �ahšie urči�, kde zredukova� náklady a preto
sa rozhodnete porovna� náklady v určitých obdobiach roka.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Otvori�.

2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor HumanResources_kód_jazyka.cdd. Ak chcete pracova� napríklad s nórskym
vzorovým programom, dvakrát kliknite na súbor HumanResources_NO.cdd.
3. Kliknite na kartu Školenie zamestnancov.
Táto karta obsahuje okamžité informácie o kurze. Zobrazuje kurzy pod�a názvu, zoznam
účastníkov, náklady na kurz, počet dní v kurze a registrácie pod�a mesiacov.
Teraz chcete zoskupi� mesiace Január, Február a Marec, aby ste mohli analyzova�
údaje pod�a štvr�rokov.
4. Stlačte Ctrl a kliknite na Január, Február a Marec.
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté stĺpce a potom kliknite na Vloži� rodiča.
Vybratí členovia sú zosumarizovaní v novom členovi s názvom Člen 1.
6. Ak chcete premenova� Člena 1 a da� mu zmysluplnejší názov, kliknite na Člen 1 a
zadajte 1. štvr�rok.
Teraz vidíte, že náklady na kurz pre daný štvr�rok sú 32 000 USD, čo je takmer rovnaká
suma ako za mesiac júl. Údaje môžete skúma� �alej a zisti� prečo je tam taký ve�ký
rozdiel, aby ste sa mohli rozhodnú�, či je potrebné niečo podniknú�.
Vytvorenie hierarchií vz�ahov rodič - potomok umožňuje rozvinú� množinu údajov a
poskytuje vám viac kontroly nad aplikáciou.
7. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
8. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Výpočet zvýšenia platu pomocou výpočtu dimenzií
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight vytvori� nový stĺpec
v krížovej tabu�ke a vytvori� výpočet dimenzií.
Ste manažér �udských zdrojov a musíte urči� vplyv, ktorý budú ma� na obchodovanie zmeny
ovplyvňujúce štruktúru zamestnancov spoločnosti Sample Outdoors Company. V tomto
prípade chcete vidie� účinok nárastu platov o 5%.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Otvori�.

2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor HumanResources_kód_jazyka.cdd. Napríklad, ak chcete pracova� s kórejským
vzorovým programom, dvakrát kliknite na súbor HumanResources_KO.cdd.
3. Kliknite na kartu Employee expenses. Rozhodnete sa použi� vzorec na výpočet
pä�percentného zvýšenia platov. Bližšie informácie o vzorcoch nájdete v dokumentácii k
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aplikácii Cognos Insight. Túto dokumentáciu pre príslušný produkt a verziu nájdete v
lokalite IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
4. V krížovej tabu�ke Náklady na zamestnancov kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec
Plat, kliknite na Duplikova� a premenujte stĺpec na Čo ak plat 5.
5. Kliknite na bunku v prieniku stĺpca Čo ak plat 5 a riadka Všetky krajiny alebo regióny,
zadajte inc5 a stlačte kláves Enter.
Hodnoty vo všetkých bunkách v stĺpci Čo ak plat 5 sa zvýšia o pä� percent. Obrázok 7
zobrazuje aktualizovanú krížovú tabu�ku a graf.

Obrázok 7. Krížová tabu�ka a graf zobrazujúce výpočet inc5

6. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
7. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Identifikácia vysokých a nízkych príjmov pomocou farby
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight vytvori� podmienené
štýly a identifikova� trendy.
Ste manažér predaja v spoločnosti Sample Outdoors Company a chcete vedie�, ktoré produkty
sa predávajú dobre a ktoré sa predávajú slabo. Chcete tiež vidie� zmeny počas roka, aby ste
mohli urči� mesiace, kedy sa každému produktu nedarí dobre.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Otvori�.

2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor Orders_kód_jazyka.cdd. Napríklad, ak chcete pracova� s japonským vzorovým
programom, dvakrát kliknite na súbor Orders_JA.cdd. Zobrazí sa správa s informáciou,
že tento pracovný priestor obsahuje webové widgety. Ke�že webové widgety zobrazujú
obsah z online zdrojov, môže sa v nich nachádza� škodlivý obsah tak ako to býva u
webových stránok. Kliknite na tlačidlo OK, čím zrušíte túto správu.
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3. Kliknite na kartu Objednávky. Rozhodnete sa použi� podmienený štýl, aby ste
identifikovali mesiace s vyššími alebo nižšími príjmami.
4. V krížovej tabu�ke Informácie o objednávkach kliknite pravým tlačidlom myši na
bunku inú ako hlavička riadka alebo stĺpca, a kliknite na Podmienený štýl.
5. V okne Podmienený štýl kliknite na ikonu Prida�
podmieneného štýlu > Príjem z objednávky.

, kliknite na Použitie nového

6. V okne Číselná podmienka, v poli Hodnota rozsahu zadajte 5 000 a stlačte kláves
Enter. Nová podmienka sa zobrazí v zozname.
7. V poli Hodnota rozsahu zadajte 10 000 a stlačte kláves Enter. V zozname sú teraz
zobrazené dve hodnoty, ktoré ste zadali medzi tri prázdne riadky. Tieto riadky sú
miestom, kde budete definova� podmienky. Môžete, napríklad, definova� podmienku pre
hodnoty nižšie ako 5 000, ak nastavíte štýl v riadku po hodnote 5 000.
8. V riadku po hodnote 5 000 kliknite na bunku v stĺpci Štýl a potom kliknite na Slabý.
9. V riadku pred hodnotou 5 000 kliknite na bunku v stĺpci Štýl a potom kliknite na
Priemerný.
10. V riadku pred hodnotou 10 000 kliknite na bunku v stĺpci Štýl a potom kliknite na
Vynikajúci. Podmienky, ktoré ste vytvorili, teraz označujú tieto informácie:
v Príjmy z objednávky presahujúce 10 000 sú výborné.
v Príjmy z objednávky medzi 5 000 a 10 000 sú priemerné.
v Príjmy z objednávky nižšie ako 5 000 sú slabé.
11. Kliknite dva razy na tlačidlo OK, aby ste videli pracovný priestor. Krížová tabu�ka
Informácie o objednávkach, tak ako je zobrazená v Obrázok 8 na strane 123, teraz
zobrazuje výborné, priemerné a slabé hodnoty v štýloch, ktoré ste definovali.
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Obrázok 8. Krížová tabu�ka Informácie o objednávkach zobrazujúca rôzne zafarbené bunky a text pre definované
podmienené štýly

12. V bode preskúmania Customers kliknite na každého zákazníka a pozrite si údaje o
predaji pod�a mesiacov a krajín alebo regiónov, ktoré vám pomôžu kedy a kam zacieli�
svoje obchodné kampane.
13. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
14. Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Výsledky
Na základe preskúmania údajov v pracovnom priestore môžete poveda�, že v prípade
zákazníka Sportworld sa vyskytli obchodné príležitosti, pretože si neobjednal produkt
Kodiak ani Legend.

Výpočet príjmov zmenou modelu
Tento výučbový program vás naučí ako v produkte IBM Cognos Insight vytvori� výpočet dát
v kocke, vloži� kartu, vytvori� krížovú tabu�ku, vytvori� graf, nahradi� dimenzie a rozmery,
potlači� prázdne bunky a zmeni� spôsob zobrazenia súčtov.
Ste analytik údajov v spoločnosti Sample Outdoors Company a chcete zmeni� stĺpec Príjmy z
objednávky tak, aby odzrkad�oval zmeny v hodnotách Množstvo a Jednotková cena. V�aka
tomu získate preh�ad o tom ako množstvá a jednotkové ceny produktov ovplyvňujú príjmy
spoločnosti.

Kapitola 8. Výučbový program Cognos Insight
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Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom kliknite na Otvori�.
2. Prejdite do umiestnenia, do ktorého ste si stiahli vzorové programy, a dvakrát kliknite na
súbor Orders_kód_jazyka.cdd. Napríklad, ak chcete pracova� s talianskym vzorovým
programom, dvakrát kliknite na súbor Orders_IT.cdd. Zobrazí sa správa s informáciou,
že tento pracovný priestor obsahuje webové widgety. Ke�že webové widgety zobrazujú
obsah z online zdrojov, môže sa v nich nachádza� škodlivý obsah tak ako to býva u
webových stránok. Kliknite na tlačidlo OK, čím zrušíte túto správu.
3. V okne Cognos Insight, kliknite ved�a kariet na ikonu Vloži� novú kartu

.

V okne Cognos Insight sa zobrazí nová karta. Nová karta sa volá Karta 5.
4. Kliknite pravým tlačidlom myši na novú kartu, kliknite na Premenova� a zadajte Test.
Teraz máte prázdnu pracovnú plochu, ktorú môžete využi� na vytvorenie nového
zobrazenia údajov.
5. Otvorte panel obsahu
, aby ste videli všetky dimenzie a rozmery, ktoré boli
importované do tohto pracovného priestoru.
6. Kocku Podrobnosti o objednávke potiahnite do pracovného priestoru.
Potiahnutie kocky do pracovného priestoru štandardne vytvorí krížovú tabu�ku a graf.
Krížová tabu�ka a graf zobrazujú prvú dimenziu v kocke, Objednávacie číslo a všetky
rozmery, ktoré sú k dispozícii v kocke.
Oblas� preh�adu identifikuje údaje zobrazené vo vašej krížovej tabu�ke:
v Čas� s riadkami
krížovej tabu�ky.

ukazuje, že dimenzia Objednávacie číslo sa zobrazí v riadkoch

v Čas� so stĺpcami
ukazuje, že rozmer ukazovate�ov Podrobnosti o objednávke
sa zobrazí v stĺpcoch krížovej tabu�ky. Tento rozmer zahŕňa všetky rozmery v kocke
Podrobnosti o objednávke.
v Kontextová čas�
zobrazuje zostávajúce dimenzie v kontexte krížovej tabu�ky.
Názvy dimenzií v kontextovej časti predstavujú údaje, ktoré sú zobrazené v krížovej
tabu�ke. Napríklad kontextová čas� zobrazuje Všetky produkty, takže údaje v
krížovej tabu�ke reprezentujú všetky produkty. Ak dimenziu Produkty vyfiltrujete
tak, aby zobrazovala položku Legenda v kontextovej časti oblasti preh�adu, údaje v
krížovej tabu�ke budú reprezentova� len produkt Legenda.
Rozhodnete sa, že si chcete pozrie� všetky údaje, ale vnorené takým spôsobom, aby to
bolo zrozumite�né na prvý poh�ad. Aby ste to mohli urobi�, musíte zmeni� dimenzie v
riadkoch, stĺpcoch a kontextových častiach oblasti preh�adu.
7. Z panela obsahu

kocky Order details potiahnite dimenziu Products a umiestnite

ju za dimenziu Order number v časti riadkov
v oblasti preh�adu. Kurzor sa
zmení, ke� budete prechádza� nad oblas�ou preh�adu, aby ste vedeli kam môžete a kam
nemôžete dimenziu pusti�.
Tip: Dimenzie môžete tiež �aha� z jednej časti oblasti preh�adu do druhej.
8. Z kocky Order details potiahnite dimenziu Customers a umiestnite ju za dimenziu
Products v časti s riadkami
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v oblasti preh�adu.

9. Z kocky Order details potiahnite dimenziu Order size a umiestnite ju za dimenziu
Customers v časti s riadkami
v oblasti preh�adu. Čas� s riadkami teraz obsahuje
tieto dimenzie, vnorené v tomto poradí: Objednávacie číslo, Produkty, Zákazníci a
Ve�kos� objednávky, tak ako je to uvedené v Obrázok 9. Čas� so stĺpcami
rozmer ukazovate�ov Podrobnosti o objednávke.

zahŕňa

Obrázok 9. Krížová tabu�ka s dimenziami Objednávacie číslo, Produkty, Zákazníci a Ve�kos� objednávky v riadkoch
a s rozmerom ukazovate�ov Podrobnosti o objednávke v stĺpcoch

10. Kliknite pravým tlačidlom myši na každý zo štyroch súčtov v riadkoch krížovej tabu�ky
(napr. Všetky objednávacie čísla) a potom kliknite na Zobrazi� súčty > Nezobrazi�
súčty. Krížová tabu�ka je stále prevažne prázdna, pretože zobrazuje bunku pre každý
prienik údajov. Rozhodnete sa odstráni� prázdne bunky.
11. V paneli nástrojov widgetu kliknite na ikonu Potlači� prázdne bunky
kliknite na Riadky.

a potom

Krížová tabu�ka teraz zobrazuje všetky údaje v kocke, tak ako je to uvedené v
Obrázok 10.
Rozhodnete sa, že sa chcete zamera� na zákazníka Kanga Kampers.

Obrázok 10. Krížová tabu�ka bez zobrazených súčtov a prázdnych buniek
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12. V oblasti preh�adu kliknite na dimenziu Zákazníci a potom kliknite na Kanga
Kampers. Krížová tabu�ka a graf teraz zobrazujú len údaje Kanga Kampers.
13. Vyberte všetky bunky v stĺpci Príjmy z objednávky krížovej tabu�ky a potom kliknite
pravým tlačidlom myši na výber a kliknite na Vytvori� výpočet dát v kocke.
14. V okne Názov výpočtu dát v kocke zadajte Výpočet príjmov z objednávky a stlačte
kláves Enter. Výpočet, ktorý vytvárate, platí len na dimenzie a rozmery, pretože sú
filtrované v krížovej tabu�ke. Napríklad dimenzia Zákazníci je vyfiltrovaná tak, aby
obsahovala len produkt Kanga Kampers v krížovej tabu�ke, takže výpočet platí len na
produkt Kanga Kampers.
Tip: Tieto filtre môžete zmeni� v editore výrazov. Každá dimenzia v oblasti filtrovania
pod vo�bou Definova� nový výraz pre zobrazuje členov, ktorí sa zobrazia v krížovej
tabu�ke a názve dimenzie. Napríklad dimenzia Zákazníci je vyfiltrovaná tak, aby
obsahovala len produkt Kanga Kampers, takže dimenzia Zákazníci obsahuje produkt
Kanga Kampers, člena, ktorý sa objaví v krížovej tabu�ke, a názov dimenzie
Zákazníci.
15. Posuňte sa nadol v hierarchii údajov na karte Terms a rozviňte položku Order details
Measures. Karta Pojmy obsahuje dimenzie a rozmery, ktoré sú k dispozícii v aktuálnej
kocke. Tieto sa vo vašom výraze nazývajú pojmy.
Tip: Môžete používa� výrazové pojmy z iných kociek v pracovnom priestore. Stačí si
importova� pojem. Importovanie pojmu z inej kocky umožňuje prida� do vášho výpočtu
dimenziu alebo rozmer z inej kocky. Robí sa to mapovaním dimenzií v aktuálnej kocke
na dimenzie v kocke, z ktorej chcete importova�.
16. Potiahnite rozmer Množstvo do panela Výraz.
17. V paneli Výraz zadajte hviezdičku (*), čo je symbol násobenia.
Tip: Šablóny výpočtov môžete prida� do panela Výraz tak, že si ich vyberiete z karty
Jednoduchý. Napríklad ak v karte Jednoduchý kliknite na Aritmetika v zozname Typ
operácie, a na * (Násobenie) v zozname Operácia, v paneli Výraz sa zobrazí táto
šablóna pre násobenie: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). [<operand 1>] a [<operand
2>] môžete potom nahradi� s dimenziami a rozmermi, ktoré chcete použi� vo výpočte.
18. Rozmer Jednotková cena potiahnite do panela Výraz a umiestnite ho za hviezdičku (*).
19. Ak chcete výpočet uloži� a použi�, kliknite na tlačidlo OK. Stĺpec Príjmy z
objednávky v krížovej tabu�ke je teraz vypočítaný vynásobením Množstva a
Jednotkovej ceny.
20. Kliknite na bunku v stĺpci Jednotková cena, zadajte novú cenu a stlačte kláves Enter.
Hodnota Príjmy z objednávky v tomto riadku sa zmení tak, aby odzrkad�ovala novú
jednotkovú cenu. Hodnoty môžete meni� aj v stĺpci Množstvo, aby ste videli ako zmena
v množstve, ktoré predáte, ovplyvní Príjmy z objednávky.
21. Kliknite na ikonu Akcie a potom kliknite na Zatvori�.
Ke� budete vyzvaný uloži� zmeny, ktoré ste vykonali vo vzorke, kliknite na Nie.

Analýza obratu
Tento výučbový program pokrýva nasledujúce schopnosti práce v produkte IBM Cognos
Insight: tvorba odchýlky, skrytie riadkov alebo stĺpcov, zoradenie stĺpca a vnorenie dimenzií.
V tomto výučbovom produkte vytvoríte analýzu potiahnutím existujúceho súboru .csv do
pracovného priestoru v Cognos Insight. Preskupíte dimenzie v krížovej tabu�ke a vytvoríte
rozličné zobrazenia tých istých údajov. Preskúmate grafy a uvidíte, že máte k dispozícii
rozličné typy grafov, ktoré môžete použi� vo svojej analýze. Môžete h�ada� trendy v údajoch
a pridáva� textové komentáre o svojich nálezoch. Túto analýzu uložíte ako základ pre budúcu
prácu.
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Procedúra
1. Otvorte IBM Cognos Insight.
2. Vyberte tému Klasická.
3. Potiahnite súbor Net_Revenue.csv do nového Pracovného priestoru.

4. Potiahnite dimenziu Net Revenue do po�a Riadky.
5. Odstráňte Total of Net Revenue. V zobrazenej výzve na potvrdenie vašej akcie vyberte
Odstráni�.
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6. Pridajte odchýlku medzi hodnotami za roky Actual Last Year a Actual Last Year-1.

7. Premenujte Actual Last Year a Actual Last Year-1 na Variance.
8. Kliknite pravým tlačidlom myši na Count a potom vyberte Vloži� textový ukazovate�.
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9. Vložený textový ukazovate� pomenujte Comment (nezabudnite, že textové položky je
možné prida� len do dimenzia ukazovate�ov).
Poznámka: Položka počtu zobrazuje počet záznamov, ktoré boli importované
potiahnutím myšou. Za určitých okolností je to užitočné. V tomto príklade to po
úvodnom importe viac nepoužijeme.
10. Odstráňte položku Count tým, že na ňu kliknete pravým tlačidlom myši, vyberiete
možnos� Odstráni� a v dialógovom okne potvrdíte svoju vo�bu kliknutím na tlačidlo
Odstráni�.

11. Aby ste si zjednodušili výkon analýzy, odstráňte graf z widgetu výberom možnosti
Krížová tabu�ka v rozba�ovacej ponuke Zmeni� zobrazenie.

12. Zmeňte orientáciu kocky rovnako ako na nasledujúcom obrázku.
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13. Chceme triedi� len položky na úrovni detailu. Aby boli pochopite�nejšie, skryjeme Total
of Products. To môžeme vykona� pomocou dvoch možností v ponuke: 1. Možnos�
Skry� a 2. možnos� Zobrazi� súčty.
v Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a vyberte Skry�.Môžete skry� stĺpce a
riadky, ktoré nepotrebujete. Napríklad, po vytvorení výpočtu môžete skry� riadky
alebo stĺpce, ktoré sú vo výpočte použité, ale nepotrebujete ich vidie� v pracovnom
priestore. To môžete aplikova� na ktorúko�vek položku - detailnú alebo
konsolidovanú.
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v Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, vyberte Zobrazi� súčty a potom vyberte
požadovanú možnos�.
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14. V tomto prípade vyberieme Nezobrazi� súčty, čím namiesto skrytia jednej položky
skryjeme všetky konsolidované položky v dimenzii. V tomto príklade bude výsledok
rovnaký. Použitie možnosti Nezobrazi� súčty je však v tomto prípade vhodnejšie,
ke�že neskôr môžeme prida� �alšie súčty.
15. Zora�te stĺpec Variance vzostupne.
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16. Pridajte komentár k produktu, ktorý má najväčšiu zápornú hodnotu Variance.

17. Vyberte Net Revenue z dimenzie Net Revenue a pridajte komentár k produktu najvyššou
hodnotou Variance pre Net Revenue. Všimnite si, že je to iný produkt, než produkt s
najvyššou odchýlkou vo Volume.

18. Premenujte kartu na Net Revenue Analysis.
19. Kliknite na ikonu a pridajte novú kartu.
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20. Premenujte ju na Net Revenue Trend.
21. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovný priestor a vyberte Vloži� widget >
Krížová tabu�ka > Net revenue.

Poznámka: Zmeňte orientáciu tak, ako je to zobrazené nižšie, výberom Net Revenue v
kontexte a skrytím položky Comment. Kliknite na ikonu Automaticky prispôsobi�,
pod�a potreby zmeníte ve�kos� položiek.
Preskúmajte trendy za Last Year a Last Year 1-. Sú rovnaké?

22. Pridajte tretiu kartu a pomenujte ju Net Revenue by City.
23. Prejdite spä� na kartu Net Revenue Trend a v ponuke widgetu vyberte Kopírova�
widget.
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24. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu Net Revenue by City a vyberte Prilepi�
widget.

25. Zmeňte orientáciu rovnako ako na nasledujúcom obrázku, takže budete zameraný na Net
Revenue, so skrytým Comment a nezobrazenými Total of Cities.
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Dosahujú niektoré z miest konzistentne nízke výkony počas dvojročného obdobia? Ktoré
mesto malo najväčší pokles výkonu za ostatné dva roky?
26. Vrá�te sa na prvú kartu, Net Revenue Analysis.
27. Kliknite na ikonu Zmeni� zobrazenie
tabu�ka na vrchu.

a vyberte Rozdeli� zobrazenie > Krížová

28. Potom zmeňte typ zobrazenia na Stromová mapa.
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29. Vnorte dimenziu Cities mimo dimenzie Products v riadkoch tým, že ju potiahnete von
myšou, ako je to zobrazené šípkou na nasledujúcom obrázku.

30. Potiahnite Net Revenue Dimension na stĺpce a nahra�te dimenziu ukazovate�ov Net
revenue. Možno budete musie� kliknú� na dimenziu a vybra� Zobrazi� všetky – Net
Revenue, aby sa v stĺpcoch zobrazil člen Volume.
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31. Výsledok vyzerá takto:
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32. Umiestnite kurzor myši nad jedno z miest v Stromovej mape, aby sa zobrazili hodnoty
prepojené s daným mestom.

33. Ktorý produkt má najvyšší predaj v troch mestách s najvyšším predajom?
34. Uložte pracovný priestor ako A01_Simple_Revenue_Analysis. Vytvorí sa súbor .cdd,
ktorý môže ktoko�vek použi� v produkte IBM Cognos Insight.

Výsledky
Tým ste dokončili výučbový program Analýza obratu. V �alšom výučbovom programe
budete �alej stava� na tomto súbore .cdd.

Modelovanie a analýza zliav
Tento výučbový program pokrýva nasledujúce činnosti v aplikácii IBM Cognos Insight:
zmena zobrazenia, vytvorenie výpočtu v kocke, formátovanie položiek, uplatňovanie
výpočtov v listových aj konsolidovaných hodnotách a príprava prezentácie z pracovného
priestoru.
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V téme “Analýza obratu” na strane 126 sme sa zamerali na objem, čistý obrat a odchýlku pre
množinu produktov predaných prostredníctvom predajní v rozličných mestách v priebehu
dvojročného obdobia. Zistili sme, že produkt, u ktorého bol najväčší pokles predaja, nebol
rovnaký ako produkt, u ktorého bol najväčší pokles v čistom obrate. Aby ste mohli plne
pochopi� tento nepomer a spravi� tak správne obchodné rozhodnutie, potrebujete získa�
�alšie informácie. Môže by� dôvodom to, že v niektorých mestách sa dávajú štedré z�avy?
S cie�om získa� �alšie informácie načítame cenníkové ceny za posledné dva roky a na
základe týchto hodnôt vypočítame hrubý obrat. Rozdiel medzi hrubým a čistým obratom bude
predstavova� výšku z�avy. Aby sme získali �alšie informácie, vypočítame aj percentuálnu
výšku z�avy. Získame tak preh�ad o výške zliav na produkty v jednotlivých mestách, aby sme
mohli správne zakroči�.

Výpočet hrubého obratu
Postup
1. Otvorte súbor A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd a uložte ho pod názvom
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Pridajte novú kartu a premenujte ju na Analýza zliav.
3. Súbor List_Prices.csv potiahnite do pracovného priestoru na tejto novej karte.
4. Zmeňte spôsob zobrazenia na krížovú tabu�ku.
5. Odstráňte položku Count z dimenzie List Price Measures.
6. Vložte dimenziu List Price do stĺpcov a odstráňte člena Total of List Price.
7. Usporiadajte zobrazenie pod�a nasledujúceho obrázka.

8. Kliknite na ikonu Obnovi� tento widget a dimenziu List Prices umiestnite do hornej
polovice panela.
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9. Kliknite na ikonu Zobrazi� panel obsahu v �avom hornom rohu pracovného priestoru.
Zobrazia sa objekty súvisiace s týmto pracovným priestorom.
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10. Kocku Net Revenue potiahnite do spodnej polovice panela v pracovnom priestore.
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11. Zobrazenie kocky Net Revenue zmeňte na krížovú tabu�ku a potom zmeňte jej
orientáciu pod�a nasledujúceho obrázka.

12. Kliknite pravým tlačidlom myši na člena Net Revenue a vyberte položku Vloži�.
13. Nového člena pomenujte Gross Revenue.
14. Zvýraznite dve bunky Actual Last Year a Actual Last Year -1 pre položku Gross
Revenue.
15. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vytvori� výpočet v kocke.
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16. Hodnota člena Gross Revenue sa vypočíta ako Volume (objem) * List Price (cenníková
cena). Cenníková cena sa môže vzia� priamo z kocky List Price.
17. Ak sa zobrazí výzva na uloženie čakajúcich zmien, kliknutím na ikonu začiarknutia v
pruhu hlavnej ponuky potvr�te údaje.

18. Výpočet pomenujte Gross Revenue a potom kliknite na tlačidlo OK.
19. Kliknite na položku Importova� pojmy a potom prepojenie na importovanie pojmov
pomenujte List Prices.

20. V zdroji vyberte v rozba�ovacom zozname kocku List Price.
Poznámka: Automaticky sa namapujú Products a Months.
21. Potiahnite List Price Measures medzi ukazovatele Net revenue a potom ako typ
mapovania vyberte Automatické.
22. Kliknite na List Price a potom vyberte segment List Price.
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23. Kliknite na Cities a potom vyberte koreň dimenzie Cities.
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24. Kliknite na Net Revenue a potom vyberte segment Gross Revenue.
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25. Kliknutím na OK uložte prepojenie na importovanie pojmov.
26. Rozviňte vo výpočte položku Importova� pojmy a potiahnite List prices do výrazu na
listovej úrovni.

27. Dokončite výpočet zadaním znaku hviezdičky (*), ktorým vynásobíte dve hodnoty,
alebo výberom z jednoduchých tabu�kových a aritmetických operácií.

28. Kliknite na OK a potom skontrolujte výsledok na úrovni detailu. Vzor môžete vidie� na
nasledujúcom obrázku.

Kapitola 8. Výučbový program Cognos Insight

147

Výpočet položky Discount
Teraz môžeme vypočíta� rozdiel medzi Net Revenue a Gross revenue. Tento rozdiel
predstavuje udelenú z�avu, Discount.
Poznámka: V tomto príklade môžeme z ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši vybra�
vopred definovaný Calculation of Gross Revenue – Net revenue. Tento výpočet bude potom
použitý na Discount vo všetkých členoch v ostatných dimenziách. Počas vývoja tohto modelu
však chceme za účelom budúceho plánovania pridáva� nové členy do dimenzie Net Revenue
Measures (ktorá predstavuje verzie v tomto modeli). Preto Discount pre tieto segmenty radšej
zadáme, namiesto toho, aby sme ho vypočítali. Pomocou výpočtu hodnôt v kocke môžeme
riadi� rozsah výpočtu, aby sa vz�ahoval len na segmenty Actual a aby bolo možné zada�
údaje v položkách plánovania.
Postup
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Gross Revenue a potom vyberte Vloži�.
Novú položku pomenujte Discount.
2. Zvýraznite len Actual last Year a Actual Last Year-1 pre položku Discount, aby ste
opravili rozsah výpočtu. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Vytvori� výpočet
hodnôt v kocke. Výpočet pomenujte Discount.
3. Potiahnite položky z hierarchie pojmov do po�a Výraz, čím vytvoríte nasledujúci
výpočet:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. Kliknite na OK a potom skontrolujte, či boli výsledné údaje správne vypočítané.

Výpočet položky Discount Percentage
Nakoniec vytvoríme percento z�avy. Toto percento chceme použi� tak na najnižšej úrovni,
ako aj na konsolidovanej úrovni. Preto použijeme výpočet hodnôt v kocke, namiesto toho, aby
sme použili len funkciu Výpočet.
Postup
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Discount a potom na Vloži�. Novú položku
pomenujte Discount %.
2. Zvýraznite len Actual last Year a Actual Last Year-1 pre položku Discount %, aby ste
opravili rozsah výpočtu. Kliknite na výber pravým tlačidlom myši a vyberte Vytvori�
výpočet hodnôt v kocke. Novú položku pomenujte Discount %.
3. Pomocou myši presuňte položky z oblasti pojmov a vytvorte nasledujúci výpočet:
=[Net Revenue]:Discount /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Označte začiarkavacie políčko Kombinova� listovú a konsolidovanú.
Tip: Ak toto políčko neoznačíte, bude vypočítaný súčet.
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5. Kliknite na OK.
6. Použite na položku formát tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na člen Discount % a
vyberiete Formátova� údaje Discount %. Vyberte percento a 2 dm (desatinné miesta).
Poznámka: Po úvodnom importe bude na dimenziu ukazovate�ov automaticky použitý
predvolený formát. Preto musíte zruši� formátovanie položiek Actual Last Year a Actual
Last Year -1.
7. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Actual Last year a vyberte Zruši�
formátovanie Actual Last Year. To isté zopakujte s položkou Actual Last Year -1.
8. Na nasledujúcom obrázku môžete vidie� príklad výsledkov Discount % pre London za
mesiac január:

Pridanie podnikovej logiky
Všimnite si, že výpočet Variance je vždy rovnaký, teda Actual last Year – Actual Last Year-1.
My však chceme do odchýlky vnies� podnikovú logiku. Napríklad, negatívna odchýlka za
Gross Revenue je medziročným poklesom a mala by by� zobrazená ako záporná. Na druhej
strane, pokles v z�ave je možné vníma� ako pozitívny výsledok a odchýlka by mala by�
zobrazená ako pozitívna, nie záporná. Pomocou atribútov môžeme do nášho modelu vnies�
podnikovú logiku.
Postup
1. Zmeňte orientáciu tak, aby ste videli všetky ukazovatele za London, Jan a Whacky
Widgets.
Poznámka: Všetky tieto ukazovatele sú negatívne
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2. Na paneli Údaje kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu ukazovate�ov Net
Revenue a potom vyberte Nové údaje > Atribút.

3. Pomenujte atribút Sign for Variance, zmeňte Typ atribútu na Text a potom kliknite na
OK.
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4. Znova kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu Net Revenue a vyberte Upravi�.

5. Kliknite v Editore dimenzií pravým tlačidlom myši na hlavičku Formát a v zobrazenom
zozname vyberte atribút Sign for Variance.
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6. Upravte atribút tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

7. Kliknite na Zatvori�.
8. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec Variance, vyberte Vytvori� výpočet hodnôt v
kocke a nový výpočet pomenujte Variance.
9. Vo výraze na listovej úrovni potiahnite myšou prvky a vytvorte nasledujúci výraz:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Actual Last Year -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Actual Last Year-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Označte začiarkavacie políčko Kombinova� listovú a konsolidovanú, aby bol výraz
použitý na obe úrovne.

11. Kliknite na OK a potom si pozrite dopad na údaje Variance. Mali by vyzera� podobne
ako na nasledujúcom obrázku.

12. Musíme sa uisti�, že sú hodnoty správne aj na konsolidovanej úrovni. Zmeňte orientáciu
údajov tak, ako to môžete vidie� na nasledujúcom obrázku.
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Tip: Ako vidíte, zmena znamienka nebola použitá správne. Napríklad, z�ava za Artful
Artifacts medzi Actual Last Year-1 a Actual Last Year klesla a mala by by� považovaná
za priaznivú. Preto by mala by� zobrazená ako kladná hodnota, nie ako tu zobrazená
záporná hodnota.
13. Aby sme zabezpečili, že bude použité správne znamienko, mali by sme skontrolova�
poradie výpočtu a sumarizácie. To vykonáme kliknutím pravým tlačidlom myši na
hlavičku stĺpca Variance a následným výberom možnosti Vypočíta� > Upravi� tento
výpočet.
Zobrazia sa správne údaje tak, ako to môžete vidie� na nasledujúcom obrázku.

Prezentovanie údajov
Aby sme mohli účinne prezentova� svoje údaje, vytvoríme si zmysluplnejší pracovný priestor.
Postup
1. Pridajte druhý widget s kockou Revenue na kartu Discount Analysis. Zmeňte
usporiadanie a orientáciu údajov ako na nasledujúcom obrázku.
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2. Skryte Total of Cities a komentár.
3. Pridajte �alší widget a zobrazte Discount Summary, ako na nasledujúcom obrázku.

4. Výberom možnosti Vloži� > Text z horného panela s ponukami pridajte textové polia pre
hlavičky widgetu. Zadajte názvy a potom zväčšite, zvýraznite alebo podčiarknite text, na
ktorý chcete upozorni�.
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5. Ke� dokončíte umiestnenia a nadpisy, kliknite pravým tlačidlom myši na bielu oblas�
pracovného priestoru a vyberte Uzamknú� všetky widgety, čím uzamknete rozloženie
pracovného priestoru.

6. Znova uložte pracovný priestor.
Dokončený pracovný priestor vyzerá ako na nasledujúcom obrázku.
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7. Ukončite Cognos Insight.
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Kapitola 9. Pre užívate�ov Cognos TM1
Pracovné priestory IBM Cognos Insight je možné uloži� ako aplikácie na serveri IBM Cognos
TM1 Server. Ak máte oprávnenie na prístup k aplikácii na portáli IBM Cognos TM1
Applications, môžete pracovný priestor z portálu otvori� v Cognos Insight.
Existujú dva režimy, v ktorých môžete upravova� pracovný priestor z portálu Cognos TM1
Applications. Administrátor servera Cognos TM1 určuje režimy pripojenia, ktoré sú k
dispozícii v IBM Cognos Insight.
K pracovnému priestoru z portálu Cognos TM1 Applications máte prístup bu� v pripojenom
alebo v distribuovanom režime, alebo prácou offline a následným potvrdením vašich zmien
pri �alšom pripojení. Režim, v ktorom pracujete, je označený v záhlaví okna Cognos Insight.
V nasledujúcom zozname nájdete popis distribuovaného režimu, pripojeného režimu a práce
offline.
Distribuovaný režim
Distribuovaný režim je užitočný, ke� mnohí užívatelia potrebujú pristupova� k tomu
istému pracovnému priestoru, pričom každý užívate� pracuje na časti pracovného
priestoru alebo plánu. Ke� pracujete v distribuovanom režime, sú zo zdie�aného
servera Cognos TM1 skopírované údaje na základe požiadavky a vy môžete
pracova� s ich kópiou uloženou lokálne na vašom počítači. Údaje sú na vašom
počítači zo servera pravidelne aktualizované. Ke� dokončíte svoju prácu, musíte
potvrdi� a odovzda� zmeny na server.
Pripojený režim
Pripojený režim je užitočný, ke� pracujete s ve�kým objemom údajov a len malé
množstvo z týchto údajov je pravidelne aktualizované. Údaje sú udržiavané na
serveri Cognos TM1 a vy pracujete priamo s týmito údajmi na serveri. Údaje
nemôžete uloži� lokálne na vašom počítači.
Práca offline
Ak pracujete v pracovnom priestore v distribuovanom režime, môžete sa rozhodnú�,
že sa odpojíte zo servera Cognos TM1, ak chcete urobi� zmeny na vašom lokálnom
počítači a potvrdi� ich neskôr.

Plány na serveroch Cognos TM1 Server
Ke� administrátor vášho servera IBM Cognos TM1 distribuuje celopodnikový plán v
pracovnom priestore IBM Cognos Insight, môžete prezera�, analyzova� a aktualizova� čas�
plánu, ktorá vám bola priradená.

Pridanie príspevku v prostredí Cognos TM1
Potrebujete prispieva� údajmi do vašej časti plánu v IBM Cognos Insight, napríklad za
Oddelenie predaja, Marketingové oddelenie, Oddelenie vývoja alebo za nákladové centrum.

Informácie o úlohe
Každá čas� plánu je známa ako uzol. V pripojenom alebo v distribuovanom režime môžete
prevzia� vlastníctvo uzla z ktorejko�vek úrovne.
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Procedúra
1. Otvorte IBM Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications v pripojenom
alebo distribuovanom režime.
2. Kliknite na ikonu Prevzia� vlastníctvo
.
3. Preskúmajte a analyzujte údaje.
4. Zadajte alebo vyberte údaje.
Je možné, že administrátor definoval zoznam hodnôt, z ktorých môžete vybera�.
Tiež je možné, že administrátor poskytol �alšie informácie o zobrazeniach, ktoré sú
zahrnuté v pláne IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Ak chcete zobrazi� tieto
informácie, kliknite na Pomoc a potom na Pomoc pre zobrazenie. Ak administrátor
nepridal žiaden text pomoci v Cognos TM1 Performance Modeler, bude dialógové okno
Pomoc pre zobrazenie prázdne. Ak nie ste pripojení k serveru Cognos TM1, nebude
vo�ba Pomoc pre zobrazenie v ponuke Pomoc dostupná.

Potvrdenie alebo vynulovanie údajov v Cognos TM1
Ak sa o svoj príspevok chcete podeli� s ostatnými užívate�mi a pritom pokračova� vo svojej
práci v IBM Cognos Insight, môžete potvrdi� svoj príspevok. Potvrdenie vám umožňuje vzia�
zmeny, ktoré ste vykonali a sú zvýraznené modrou farbou, a urobi� z nich súčas�
podkladových údajov. Vaši kolegovia, ktorí majú prístup k plánu, uvidia váš príspevok. Ak
chcete naopak zvráti� vykonané zmeny do stavu ostatných potvrdených údajov, môžete
vynulova� všetky údaje.

Procedúra
1. Ak sa o svoj príspevok chcete podeli� s ostatnými užívate�mi a pritom pokračova� vo
svojej práci, kliknite na ikonu Potvrdi�

.

Ikona Potvrdi� je dostupná len ak ste zmenili alebo zadali nejaké údaje.
2. Ak sa chcete vráti� k posledným potvrdeným údajom, kliknite na ikonu Akcie widgetu
a vyberte Vynulova� všetky údaje.

Odoslanie príspevku v prostredí Cognos TM1
Ke� administrátor IBM Cognos TM1 nasadil schva�ovaciu aplikáciu, zadáte údaje v IBM
Cognos Insight a potom odošlete svoj príspevok ako finálnu verziu. Pri odovzdaní sa údaje
uzamknú.

Procedúra
Ke� dokončíte svoj príspevok, kliknite na ikonu Odosla�
.
Ikona Odosla� je k dispozícii, len ak boli potvrdené všetky zmeny.

Výsledky
Posudzovate� môže teraz prevzia� vlastníctvo vášho príspevku a posúdi� ho.

Zamietnutie odovzdaných údajov v prostredí Cognos TM1
Odovzdané údaje sú pripravené na posúdenie. Ako posudzovate� môžete zobrazi� najnovšie
potvrdené zmeny v IBM Cognos Insight. Ak niektoré údaje neschválite, môžete zamietnu� ich
odovzdanie. To znamená, že iný užívate� môže prevzia� vlastníctvo nad odovzdanými údajmi
a vykona� potrebné opravy.
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Procedúra
1. Otvorte odovzdané údaje na posúdenie.
2. Preskúmajte a analyzujte údaje, ktoré vám boli odovzdané.
3. Ak neschválite odovzdané zmeny, kliknite na ikonu Zamietnu�

.

Widgety preh�adu ukazovate�ov výkonu
Widgety preh�adu ukazovate�ov výkonu sú objekty, ktoré je možné vytvori� v IBM Cognos
TM1 Performance Modeler. Ke� sa pripojíte k serveru Cognos TM1, môžete widgety
preh�adu ukazovate�ov výkonu prida� do pracovných priestorov IBM Cognos Insight.
Widgety preh�adu ukazovate�ov výkonu môžu obsahova� nasledujúce objekty, ktoré môžete
prida� do pracovného priestoru aplikácie Cognos Insight: dopadové diagramy, strategické
mapy, volite�né diagramy a grafy historických hodnôt.

Dopadový diagram
Dopadový diagram definuje vz�ahy medzi metrikami troch typov: ovplyvňujúce metriky,
cie�ové metriky a ovplyvnené metriky.
Výkon jednotlivých metrík je znázornený prostredníctvom semaforov. Žlté kosoštvorce
predstavujú neutrálne hodnoty, zelené kruhy predstavujú kladné hodnoty, kým červené
štvorce predstavujú záporné hodnoty. Ved�a každého semaforu je indikátor trendu. Šípky
predstavujú zvýšenie alebo zníženie, kým pomlčka znamená, že nenastala žiadna zmena.
Štýly čiar v dopadovom diagrame označujú, či je dopad kladný, záporný alebo nedefinovaný.
Na nasledujúcom obrázku si môžete pozrie� príklad dopadového diagramu.
v Cie�ová metrika je Prieskum medzi zamestnancami.
v Stav metriky Prieskum medzi zamestnancami je Priemerné a trend je Zlepšuje sa.
v Na cie�ovú metriku majú vplyv nasledujúce dve metriky: Využité dni dovolenky a Dni
školení.
v Metrika Využité dni dovolenky má kladný vplyv na cie�ovú metriku.
v Dopad metriky Dni školení na cie�ovú metriku je nedefinovaný.
v Cie�ová metrika má negatívny vplyv na metriku Výpovede zamestnancov.
Tip: Kliknutím na ikonu Rozvinú� ved�a metriky môžete zobrazi� podrobné informácie. Ak
chcete rozvinú� alebo zvinú� všetky metriky, kliknite na ikonu Rozvinú� všetky alebo
Zvinú� všetky v oblasti preh�adu widgetu.
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Obrázok 11. Príklad dopadového diagramu

Strategické mapy
Strategická mapa zahŕňa obchodné perspektívy a ciele, pričom kladné alebo záporné plnenie
týchto cie�ov je znázornené červeným, žltým a zeleným svetelným indikátorom.
Perspektívy
H�adiská sú oblasti podnikania, na základe ktorých môžete zoskupova� obchodné
ciele. Aplikácia Cognos TM1 Performance Modeler štandardne obsahuje štyri
h�adiská pre vytváranie strategických máp: Finančné, Zákazníci, Interné podnikové
procesy a Učenie sa a rast. Môžete si vytvori� aj svoje vlastné h�adiská.
Ciele

Ciele sú jednotlivé zámery, ktoré chcete dosiahnu� v rámci jednotlivých h�adísk. V
nasledujúcom príklade, finančné h�adisko zahŕňa dva ciele: rast príjmov a zníženie
prevádzkových nákladov.
Tip: Ke� umiestnite kurzor myši nad cie�, zobrazia sa metriky v rámci daného
cie�a. Údaje v pracovnom priestore môžete filtrova� kliknutím na niektorú z tu
uvedených metrík.

Semafory
Semafory sa zobrazujú pri cie�och a h�adiskách, pričom znázorňujú výkonnos� cie�a
alebo h�adiska. Žlté kosoštvorce predstavujú neutrálne hodnoty, zelené kruhy
predstavujú kladné hodnoty, kým červené štvorce predstavujú záporné hodnoty.
V cie�och sú jednotlivé metriky znázornené prostredníctvom semaforov a čísel. V
nasledujúcom príklade, cie� Zníženie prevádzkových nákladov obsahuje tri metriky
so semaformi: jeden zelený kruh predstavuje reklamu, jeden žltý kosoštvorec
predstavuje mzdy a jeden červený štvorec predstavuje režijné výdavky.
Tieto semafory sú zhrnuté do semaforu cie�a, ktorý sa nachádza ved�a nadpisu cie�a
a predstavuje celkovú výkonnos� cie�a. V nasledujúcom príklade, zelený kruh ved�a
cie�a Zníženie prevádzkových nákladov znázorňuje, že celková výkonnos� cie�a je
pozitívna.
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Semafory cie�ov sú potom zhrnuté pre jednotlivé h�adiská, pričom znázorňujú
celkovú výkonnos� celého h�adiska. V nasledujúcom príklade, žltý kosoštvorec
ved�a h�adiska Finančné znázorňuje, že celková výkonnos� h�adiska je neutrálna.
Nasledujúci obrázok obsahuje príklad strategickej mapy. Tento príklad neodráža presne to, čo
sa objaví v Cognos Insight. V príklade sú zobrazené nasledujúce prvky:
v Sú tu štyri perspektívy: 1. Financie, 2. Zákazníci, 3. Interné procesy, 4. Vzdelávanie a
inovácia.
v Stav perspektívy Financie je Priemerný. Perspektíva Financie má nasledujúce ciele:
– Stav cie�a Rastu príjmov je Priemerný s nasledujúcimi metrickými hodnotami:
- Stav metriky Výdavky je Priemerný.
- Stav metriky Zisk je Priemerný.
– Stav cie�a Nižšie prevádzkové náklady je Vynikajúci s nasledujúcimi metrickými
hodnotami:
- Stav metriky Náborový cyklus je Vynikajúci.
- Stav metriky Produktové náklady je Priemerný.
- Stav metriky Administratívne náklady je Slabý.
v Stav perspektívy Zákazníci je Vynikajúci. Perspektíva Zákazníci má nasledujúce ciele:
– Stav cie�a Zlepši� povedomie o značke je Vynikajúci.
– Stav cie�a Nezabudnute�ný nákupný zážitok je Vynikajúci s nasledujúcimi metrickými
hodnotami:
- Stav metriky Náklady na školenie zamestnancov je Vynikajúci.
v Stav perspektívy Interné procesy je Vynikajúci. Perspektíva Interné procesy má
nasledujúce ciele:
– Stav cie�a Zlepši� dodávate�ský proces je Vynikajúci.
– Stav cie�a Zlepši� proces riadenia značky je Vynikajúci.
– Stav cie�a Zlepši� dodávate�ský re�azec je Vynikajúci.
v Stav perspektívy Vzdelávanie a inovácia je Priemerný. Perspektíva Vzdelávanie a inovácia
má nasledujúce ciele:
– Stav cie�a Rast príjmov je Vynikajúci.
– Stav cie�a Rozvoj zamestnancov je Priemerný s nasledujúcimi metrickými hodnotami:
- Stav metriky Produktové náklady je Priemerný.
- Stav metriky Výdavky je Slabý.
v Ciele sú spojené takto:
– Cie� Zlepši� povedomie o značke v perspektíve Zákazníci je prepojený s cie�om Rast
príjmov v perspektíve Financie.
– Cie� Zlepši� povedomie o značke v perspektíve Zákazníci je prepojený s cie�om Rast
príjmov v perspektíve Vzdelávanie a inovácia.
– Cie� Zlepši� proces riadenia značky v perspektíve Interné procesy je prepojený s cie�om
Rozvoj zamestnancov v perspektíve Vzdelávanie a inovácia.
– Cie� Zlepši� dodávate�ský re�azec v perspektíve Interné procesy je prepojený s cie�om
Nezabudnute�ný nákupný zážitok v perspektíve Zákazníci.
– Cie� Rozvoj zamestnancov v perspektíve Vzdelávanie a inovácia je prepojený s cie�om
Zlepši� proces riadenia značky v perspektíve Interné procesy.
– Cie� Nižšie prevádzkové náklady v perspektíve Financie je prepojený s cie�om Rast
príjmov v perspektíve Financie.
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Obrázok 12. Príklad strategickej mapy

Volite�ný diagram
Volite�ný diagram pozostáva z volite�ného obrázka pozadia, do ktorého môžete umiestni�
údajové body pri vytváraní diagramu v aplikácii Cognos TM1 Performance Modeler. Tieto
diagramy zahŕňajú rozmery, semafory a indikátory trendov.
Volite�né diagramy obsahujú aspoň jeden rozmer (nazývaný primárny rozmer) a môžu
obsahova� dva rozmery poskytujúce údajové body predstavujúce prieniky údajov. V
nasledujúcom príklade je primárnym rozmerom rozmer metrík obsahujúci dve metriky: zisky
a príjmy. Sekundárnym rozmerom je geografická oblas�. Volite�ný diagram znázorňuje údaje
predstavujúce prieniky metrík s geografickými oblas�ami.
Volite�né diagramy taktiež obsahujú semafory znázorňujúce výkonnos� prienikov metrík s
rozmermi. Žlté kosoštvorce predstavujú neutrálne hodnoty, zelené kruhy predstavujú kladné
hodnoty, kým červené štvorce predstavujú záporné hodnoty. Indikátory trendov ved�a
semaforov znázorňujú, či sa výkonnos� zvýšila alebo znížila. V nasledujúcom príklade sú
Príjmy v Taliansku pozitívne, ale klesajú.
Nasledujúci obrázok je príkladom volite�ného diagramu. Tento príklad neodráža presne to, čo
sa objaví v Cognos Insight. V príklade sú zobrazené nasledujúce prvky:
v Diagram využíva ako obrázok pozadia svetovú mapu.
v Na diagrame sa nachádza 12 dátových bodov:
– Stav dátového bodu Príjmy - Kanada je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.
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– Stav dátového bodu Príjmy - Francúzsko je Slabý a trend je Zhoršuje sa.
– Stav dátového bodu Príjmy - Spojené štáty je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.
– Stav dátového bodu Príjmy - Taliansko je Vynikajúci a trend je Zhoršuje sa.
– Stav dátového bodu Príjmy - India je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.
– Stav dátového bodu Príjmy - Austrália je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.
– Stav dátového bodu Príjmy - Brazília je Priemerný a trend je Zhoršuje sa.
– Stav dátového bodu Zisk - Severná Amerika je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.
– Stav dátového bodu Zisk - Európa je Priemerný a trend je Zhoršuje sa.
– Stav dátového bodu Zisk - Južná Amerika je Priemerný a trend je Zhoršuje sa.
– Stav dátového bodu Zisk - Austrália je Priemerný a trend je Zlepšuje sa.
– Stav dátového bodu Zisk - Ázia je Vynikajúci a trend je Zlepšuje sa.

Obrázok 13. Príklad volite�ného diagramu

Graf historických hodnôt
Graf historických hodnôt predstavuje pruhový graf údajov pre metriku. Predvolene porovnáva
skutočnú hodnotu s cie�ovou hodnotou v jednotlivých časových úsekoch a znázorňuje, či je
výsledok v rozsahu akceptovanej tolerancie. Posunutím pruhu zmeni� vidite�ný rozsah
časových úsekov a zvýši� alebo zníži� tak úroveň podrobností.
Ke� umiestnite kurzor myši nad pruh, zobrazia sa �alšie informácie o východiskových
hodnotách vrátane semaforov a indikátorov trendov. Semafory uvádzajú stav pod�a vzoru
výkonnosti definovaného pre metriku. Napríklad, ak je vzor výkonnosti nastavený na hodnotu
Priaznivé je nad cie�ovou hodnotou, stav môže by�:
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v Zelené kruhy označujú vynikajúci výkon - skutočná hodnota je rovná cie�ovej hodnote
alebo ju prevyšuje.
v Žlté kosoštvorce označujú priemerný výkon - skutočná hodnota je nižšia ako cie�ová
hodnota, ale stále je v akceptovanom rozsahu.
v Červené štvorce označujú slabý výkon - skutočná hodnota je nižšia ako cie�ová hodnota a
je tiež pod úrovňou akceptovanej tolerancie.
Indikátory trendu značia, či sa výkon zlepšuje, zhoršuje alebo či zostáva nemenný v
porovnaní s predchádzajúcim časovým úsekom. Ak neexistuje predchádzajúci časový úsek,
ako napríklad v prípade prvého pruhu grafu historických hodnôt, nezobrazia sa žiadne
informácie o trende.
Nasledujúci príklad znázorňuje graf historických hodnôt zameriavajúci sa na údaje o príjmoch
za osem mesiacov. V každom mesiaci okrem februára 2013 je celkový výkon príjmov
priemerný. Ke� vyberiete február 2013, zobrazí sa informácia o tom, že výkon je slabý a
trend je klesajúci v porovnaní s januárom 2013.

Obrázok 14. Príklad grafu historických hodnôt

Pridanie preh�adov ukazovate�ov výkonu
Ke� ste pripojení k serveru IBM Cognos TM1 z IBM Cognos Insight, môžete zobrazi� a
použi� preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktoré v IBM Cognos TM1 Performance Modeler
vytvoríte vo vašom pracovnom priestore.

Informácie o úlohe
Preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktoré sú vytvorené v Cognos TM1 Performance Modeler, sa
objavia v paneli obsahu Cognos Insight v adresári Preh�ady ukazovate�ov výkonu, ktorý
má rovnaký obsah, ako adresár Preh�ady ukazovate�ov výkonu v Cognos TM1
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Performance Modeler. Preh�ady ukazovate�ov výkonu môžete vo svojom pracovnom
priestore použi� rovnako, ako by ste použili iné kocky: potiahnite ich na pracovnú plochu a
manipulujte so zobrazenými údajmi.
Objekty, ktoré sa objavia v Cognos Insight sú závislé na tom, ako bol preh�ad ukazovate�ov
výkonu definovaný v Cognos TM1 Performance Modeler. K dispozícii môžu by� nasledujúce
diagramy:
v Dopadový diagram
v Strategická mapa
v Volite�ný diagram
v Graf historických hodnôt
Widgety preh�adu ukazovate�ov výkonu sa vo vašom pracovnom prostredí navzájom
automaticky synchronizujú, takže ak zmeníte údaje v jednom widgete, objavia sa aj údaje v
ostatných widgetoch so zmenami. Napríklad widget kocky metrík, ktorý zobrazuje krížovú
tabu�ku a graf vo vašom pracovnom priestore, zobrazuje príjmy mesačne pod�a metrík. Vo
vašom pracovnom priestore sa nachádza aj strategická mapa, ktorá zobrazuje rovnaké údaje
odlišným spôsobom. Ke� filtrujete údaje vo vašej krížovej tabu�ke a v grafe, aby zobrazovali
len mesiac január, zmení sa aj strategická mapa a zobrazí len údaje za rovnaký mesiac.

Procedúra
1. V paneli obsahu potiahnite objekt z priečinka Kocky alebo priečinka Preh�ady
ukazovate�ov výkonu do pracovného priestoru.
Tip: Objekty môžete do pracovného priestoru prida� aj dvojitým kliknutím na objekt v
paneli obsahu.
2. Ak chcete filtrova� údaje, ktoré sa zobrazujú v objekte preh�adu ukazovate�ov výkonu,
kliknite na iný prvok v zozname vo widgete oblasti preh�adu.
3. Ak chcete zastavi� synchronizáciu údajov niektorého widgetu s ostatnými widgetmi,
rozviňte v paneli obsahu
čas� Synchronizácia a kliknite pravým tlačidlom myši na
widget, aby ste zobrazili jeho vo�by synchronizácie.
4. Podrobnosti o časti widgetu preh�adu ukazovate�ov výkonu zobrazíte kliknutím na ikonu
Priblíži�.
Poznámka: V prípade grafu historických hodnôt ikona Priblíži� nie je k dispozícii.
Priblíži� môžete pomocou pruhu zamerania.

Importovanie externých údajov do plánu
Ke� ku IBM Cognos Insight pristupujete z IBM Cognos TM1 v pripojenom alebo
distribuovanom režime, môžete do plánu importova� údaje zo súboru ASCII umiestneného na
vašom počítači.
Pridaním údajov do plánu vytvoríte lokálne prepojenie na zdrojový súbor na vašom počítači.
Toto prepojenie mapuje stĺpce vo vašom lokálnom súbore na dimenzie v kocke, s ktorou
pracujete v Cognos Insight. Ke� potom spustíte lokálne prepojenie, údaje zo zdrojového
súboru sa objavia v krížovej tabu�ke, s ktorou pracujete v Cognos Insight.
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Touto metódou nemôžete robi� zmeny na štruktúre kocky Cognos Insight. Napríklad, táto
metóda je použitá len na aktualizáciu údajov v existujúcich dimenziách, nie na pridanie alebo
odstránenie dimenzií.
Obmedzenie: Údaje môžete do plánu importova� len ak je tento plán zodpovednostným
typom alebo schva�ovacím typom aplikácie.

Procedúra
1. V ponuke Získa� údaje kliknite na Importova� údaje v bunke.
2. Ak chcete vytvori� nové lokálne prepojenie, kliknite v okne Získa� údaje na Nové.
3. Zadajte názov lokálneho prepojenia, ktoré chcete vytvori�. Názov prepojenia by mal
identifikova� kocku, do ktorej vytvárate prepojenie.
4. Zadajte popis vytváraného prepojenia. Popis prepojenia by mal popisova� obsah kocky,
na ktorý prepájate.
5. V zozname Typ zdroja údajov vyberte ASCII. Zatia� sú súbory ASCII jediným
podporovaným typom súboru pri tejto akcii.
6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
7. V zozname Cie�ové zobrazenie kliknite na kocku, do ktorej chcete importova� údaje, a
potom kliknite na Ďalej.
8. V poli Zdroj kliknite na tlačidlo so znakmi vypustenia (...), prejdite na súbor, ktorý
chcete importova� a otvorte súbor.
9. Ak je to potrebné, upravte podrobnosti o zdrojovom súbore, vrátane toho, ako budú
hodnoty oddelené a textový kvalifikátor. Na paneli Náh�ad sa zobrazia vami
importované údaje.
10. Volite�ný: Zmeňte číslo riadka v poli Importovanie zača� na riadku.
11. Riadok, v ktorom sa nachádzajú hlavičky stĺpcov, môžete identifikova� zadaním čísla
tohto riadka v poli Premenova� stĺpce pomocou riadka.
12. Ak chcete urči�, ktoré stĺpce by mali by� mapované na dimenzie, vyberte stĺpce a
kliknite na Dimenzia. Všetky riadky alebo stĺpce, ktoré nebudú mapované na niektorú z
existujúcich dimenzií v kocke, budú importované ako hodnoty. Názvy stĺpcov sa
zobrazia v zozname Zdrojové dimenzie. Dimenzie, ktoré už v kocke existujú, sú
uvedené v zozname Cie�ové dimenzie.
13. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
14. Mapovanie stĺpcov v súbore ASCII na cie�ové dimenzie v kocke Cognos Insight
vytvoríte nasledovnými spôsobmi:
v Ak chcete mapova� stĺpce na dimenzie manuálne, kliknite na niektorú dimenziu v
zozname Zdrojové dimenzie, kliknite v zozname Cie�ové dimenzie na dimenziu,
ktorú chcete mapova� a potom kliknite na Mapova�.
v Ak chcete mapova� stĺpce na dimenzie automaticky, pomocou názvov dimenzií,
kliknite na Mapova� všetky. Všetky dimenzie, pre ktoré nebola nájdená zhoda,
ostanú v zozname Zdrojové dimenzie alebo Cie�ové dimenzie. Ke� kliknete na
dimenzie v zozname Mapované zdrojové dimenzie alebo Mapované cie�ové
dimenzie, na paneli Náh�ad členov sa zobrazia prvky v cie�ovej a v zdrojovej
dimenzii.
v Ak chcete upravi� existujúce mapovanie, vykonajte nasledujúce akcie:
a. Kliknite na položku v zozname Mapované zdrojové dimenzie a potom kliknite
na Upravi�.
b. Ak chcete manuálne mapova� stĺpce na dimenzie, kliknite na Mapova�
manuálne, kliknite na dimenzie v zozname Zdrojové položky a v zozname
Cie�ové položky a potom kliknite na Prida�.
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c. Ak chcete na mapovanie stĺpcov použi� len čas� ich hlavičky, kliknite na
Podre�azec a identifikujte znaky, ktoré chcete použi�. Ak napríklad zdrojový
súbor obsahuje celé názvy mesiacov, napríklad Január, ale cie�ová kocka obsahuje
trojpísmenkové kódy mesiacov, napríklad Jan, môžete pomocou podre�azca
vybra� v zdrojových položkách len prvé tri písmená z názvu mesiaca.
15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
16. Ak chcete mapova� cie�ové dimenzie, ktoré neboli mapované na žiaden stĺpec, kliknite
na cie�ovú dimenziu v zozname Cie�ové dimenzie bez mapovania a pomocou šípok
preneste ukazovatele zo zoznamu Dostupné do zoznamu Zahrnuté.
17. Kliknite na Dokonči�.
18. V zozname Lokálne prepojenia kliknite na prepojenie, ktoré ste vytvorili, a potom
kliknite na Spusti�.
19. Ak chce uloži� lokálne prepojenie, aby ste ho mohli odosla� iným užívate�om, kliknite v
okne Získa� údaje na Uloži� ako. Napríklad, importovali ste do kocky údaje zo svojho
pracovného výkazu, a viete, že ostatní užívatelia budú musie� tiež importova� údaje zo
svojich pracovných výkazov, preto ste uložili lokálne prepojenie, aby mohli ostatní
zamestnanci použi� rovnaké mapovania na svoje lokálne súbory.

Výsledky
Ak sa zdrojové údaje a cie�ové údaje nezhodujú, zobrazí sa chybová správa s informáciou,
kde sa údaje nezhodujú.
Ak sa údaje zhodujú, v krížovej tabu�ke sa objavia importované údaje a budú označené
modrou farbou. Potom môžete svoje zmeny potvrdi� alebo odvola� import.

Zobrazenie súvisiacich údajov
Ak sú v kocke definované prepojenia a ak v IBM Cognos Insight pracujete v pripojenom
alebo distribuovanom režime, môžete získa� prístup k �alším podrobnostiam v inej kocke.
Administrátori IBM Cognos TM1 vytvárajú v IBM Cognos TM1 Performance Modeler
prepojenia z jednej kocky na druhú. Tieto prepojenia identifikujú súvisiace údaje v inej kocke.
Užívatelia Cognos Insight potom môžu zobrazi� súvisiace údaje v pracovnom priestore
Cognos Insight.
Napríklad, prispievate do plánu v Cognos Insight a krížová tabu�ka zobrazuje Príjmy za
Produktový rad pod�a Dátumu. Produkt A má ve�mi nízke príjmy v štvrtom kvartáli 2012,
preto si vyžiadate podrobnosti o bunke, ktorá leží na prieniku Produkt A a Kvartál 4 2012.
Administrátor vytvoril prepojenie na kocku, s ktorou pracujete, v kocke s údajmi o
školeniach. Ke� si vyžiadate podrobnosti o bunke na prieniku Produkt A a Kvartál 4 2012,
zobrazí sa okno, ktoré obsahuje informácie o počte dní, ktoré každý z obchodných zástupcov
strávil na školení v roku 2012. Zistíte, že všetci obchodní zástupcovi strávili v novembri 2012
dva týždne školením na nový softvérový systém na podporu predaja. To vysvet�uje nižšie
príjmy za tento kvartál.

Procedúra
Ak chcete zobrazi� súvisiace údaje v Cognos Insight, kliknite pravým tlačidlom myši na
bunku v krížovej tabu�ke, vyberte Získa� podrobnosti, a potom kliknite na názov kocky, z
ktorej chcete získa� údaje. Kocky, ktoré máte k dispozícii, sú kocky, na ktoré administrátor
Cognos TM1 zadefinoval prepojenia. Súvisiace údaje sa zobrazia v novom okne.

Kapitola 9. Pre užívate�ov Cognos TM1

169

Práca bez pripojenia k systému Cognos TM1
Ke� v IBM Cognos Insight pracujete v distribuovanom režime, odpojte sa zo systému IBM
Cognos TM1, aby ste mohli urobi� zmeny v pracovnom prostredí na vašom počítači, ktoré
potvrdíte neskôr.

Skôr ako začnete
Pracova� offline môžete len ak ste spustili Cognos Insight v distribuovanom režime z portálu
IBM Cognos TM1 Applications.

Informácie o úlohe
Ke� viete, že nebudete môc� potvrdi� svoje zmeny na serveri Cognos TM1, môžete prevzia�
vlastníctvo nad pracovným priestorom a nastavi� Cognos Insight na prácu offline.
Ak napríklad plánujete pracova� v oblasti bez internetového pripojenia, môžete uloži� lokálnu
kópiu a potom nastavi� Cognos Insight na prácu offline. Kým ste odpojení zo servera, môžete
pracova� vo svojej lokálnej kópii. Potom, ke� sa znova pripojíte, môžete zmeny, ktoré ste
vykonali vo svojom pracovnom prostredí, potvrdi� na serveri Cognos TM1.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom na Práca offline. Ved�a položky ponuky Práca
offline sa zobrazí značka začiarknutia.
2. Ke� sa chcete znova pripoji� k serveru Cognos TM1, kliknite na ikonu Akcie
a
potom na Práca offline. Značka začiarknutia ved�a položky ponuky Práca offline
zmizne, čo indikuje, že ste pripojení.
3. Potvr�te svoje zmeny kliknutím na ikonu Potvrdi�

.

Vaše údaje sa zlúčia s údajmi na serveri.

Odstránenie pracovných priestorov ako užívate� Cognos TM1
Ak už viac nepotrebujete niektorý pracovný priestor IBM Cognos Insight, môžete tento
pracovný priestor a údaje odstráni� z vášho počítača.

Procedúra
Ak ste pracovný priestor uložili na vašom počítači, odstráňte pracovný priestor alebo súbor
CDD z vášho počítača. Súbor CDD obsahuje model a údaje vo vašom pracovnom priestore a
rozloženie vášho pracovného priestoru.
Zapamätajte si: Užívate�ské údaje pracovných priestorov Cognos Insight sú uložené
samostatne mimo pracovných priestorov. Užívate�ské údaje zahŕňajú, logovacie súbory, témy,
súbory PNG aktuálnych pracovných priestorov a kocky Cognos TM1, ktoré sa vytvoria, ke�
vytvoríte alebo zmeníte pracovný priestor. Tieto údaje nemôžete odstráni� len pre jediný
pracovný priestor. Môžete len vymaza� všetky užívate�ské údaje naraz. Ak chcete odstráni�
tieto užívate�ské údaje, napríklad ak chcete odinštalova� Cognos Insight, odstráňte adresár
.CognosInsight vo vašom prostredí:
v V operačnom systéme Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\meno
užívate�a\.CognosInsight
v V operačnom systéme Microsoft Windows 7 C:\Users\meno užívate�a\.CognosInsight

170

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Kapitola 10. Pre administrátorov Cognos TM1
Administrátori serverov IBM Cognos TM1 môžu nasadzova� aplikácie a umožni� užívate�om
prácu s údajmi v pracovných priestoroch IBM Cognos Insight.
Ak modelár definoval zobrazenia v IBM Cognos TM1 Performance Modeler alebo v IBM
Cognos TM1 Architect a vy publikujete upravite�nú aplikáciu, budú ako súčas� aplikácie
zahrnuté všetky zobrazenia na serveri IBM Cognos TM1.
Dôležité: Predvolené zobrazenie "Všetky", ktoré sa vytvorí v aplikácii Cognos TM1
Performance Modeler, nie je k dispozícii v aplikácii Cognos Insight.
Ak aplikácia nie je upravite�ná, môžete meni� len rozloženie.
Bližšie informácie o upravite�ných aplikáciách nájdete v dokumente TM1 Performance
Modeler. Túto dokumentáciu pre príslušný produkt a verziu nájdete v lokalite IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Pripojenie k systému Cognos TM1
Administrátori IBM Cognos TM1 sa môžu pripoji� k systému Cognos TM1 z IBM Cognos
Insight, ke� chcú importova� dimenzie alebo kocky, publikova� pracovný priestor alebo
prispie� do plánu.

Skôr ako začnete
Len administrátori Cognos TM1 sa môžu pripoji� k systému Cognos TM1 z IBM Cognos
Insight.

Informácie o úlohe
Zobrazia sa všetky zobrazenia a aplikácie, ktoré boli vytvorené v Cognos TM1 Architect a v
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Dôležité: Predvolené zobrazenie "Všetky", ktoré sa vytvorí v aplikácii Cognos TM1
Architect, nie je k dispozícii v aplikácii Cognos Insight.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Pripoji� k IBM Cognos TM1.

2. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadajte adresu URL. Adresa URL
rozlišuje ve�kos� písmen.
3. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do určeného systému.
4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
5. Vyberte plánovací server a aplikáciu a rozhodnite sa, či sa chcete pripoji� ako prispievate�
alebo ako posudzovate�.
6. Kliknite na Dokonči�.
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Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos TM1
Pri publikovaní pracovných priestorov z aplikácie IBM Cognos Insight sa skopírujú údaje v
pracovnom priestore na server IBM Cognos TM1 a vytvorí sa aplikácia na portáli IBM
Cognos TM1 Applications.

Skôr ako začnete
Len administrátori Cognos TM1 môžu publikova� obsah pracovného priestoru na Cognos
TM1. Ak opakovane publikujete existujúci pracovný priestor, pripojte sa k serveru Cognos
TM1 a vyberte aplikáciu a zobrazenie, ktoré chcete aktualizova�. Ak sa pokúšate aktualizova�
pracovný priestor tým, že ho znova publikujete bez toho, aby ste sa k nemu najprv pripojili,
vytvoríte druhú aplikáciu za použitia tej istej kocky a dostanete chybovú správu, ktorá
indikuje, že zlyhalo overenie logiky.
Pripojenie k serverom IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 môžete vytvori� a uloži� v
paneli Moje preferencie. Bližšie informácie nájdete v časti “Preferencie aplikácie Cognos
Insight” na strane 13.

Informácie o úlohe
Dôležité: Ak chcete publikova� pracovný priestor na server Cognos TM1 s viacerými
vrstvami, pozrite si tému “Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos TM1 s
viacerými vrstvami” na strane 174.
Ke� publikujete svoje pracovné priestory a kocky, môžu ostatní užívatelia, ktorí majú prístup
k serveru Cognos TM1, pristupova� k týmto pracovným priestorom na portáli IBM Cognos
TM1 Applications a pracova� s nimi v Cognos Insight. Podkladové údaje sú uložené na
serveri Cognos TM1 a Cognos Insight umožňuje pripojenie k tomuto serveru.
Obmedzenie: Cognos Insight predvolene nepublikuje, ak je naraz spustených viac než 10
serverov Cognos TM1. Táto konfigurácia predchádza tomu, aby užívatelia pre�ažili
systémové zdroje.
Na nasledujúcom obrázku môžete vidie� pracovný tok publikovania z Cognos Insight. Ke�
publikujete pracovný priestor z Cognos Insight na Cognos TM1, údaje z pracovného priestoru
sú skopírované na server Cognos TM1 a je pridaná aplikácia na portál IBM Cognos TM1
Applications.
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Obrázok 15. Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos TM1

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom na Publikova�. Ak publikujete nový pracovný
priestor, Cognos Insight vás vyzve, aby ste pred pokračovaním tento pracovný priestor
uložili.
POZOR:
Ke� kliknete na Publikova�, uložia sa všetky zmeny, ktoré boli v existujúcom
pracovnom priestore vykonané.
2. Kliknite na vo�bu Publikova�.
3. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadajte systém Cognos TM1, ktorý
chcete použi�.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do určeného systému. Ak server Cognos TM1
Application využíva Cognos Access Manager, môžete sa prihlási� ako anonymný užívate�
alebo ako iný užívate�.
5. Zadajte názov aplikácie Cognos, ktorú chcete vytvori�.
Upozornenie:

Názov aplikácie musí by� jedinečný.

6. Volite�ný: Ak chcete publikova� zodpovednostný typ aplikácie, vyberte dimenziu, ktorá
riadi prístup k údajom. Ak chcete publikova� centrálny typ aplikácie, nevyberajte žiadnu
dimenziu.
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vašej spoločnosti. Nemá definovaný dátum ukončenia, ako napríklad priebežne
upravované predpovede alebo procesy trvalého plánovania. Túto aplikáciu nemôžete
uzamknú�.
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí zdie�ajú centrálne
plánovanie a analýzu.
Bližšie informácie o typoch aplikácií nájdete v téme Kapitola 10, “Pre administrátorov
Cognos TM1”, na strane 171
7. Kliknite na Ďalej a skontrolujte svoje vo�by.
8. Ke� ste pripravení publikova� pracovný priestor, kliknite na Dokonči�.
Kapitola 10. Pre administrátorov Cognos TM1
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Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos TM1 s
viacerými vrstvami
Vo�by Publikova� a Publikova� a distribuova� v IBM Cognos Insight umiestňujú údaje na
ten istý počítač ako server IBM Cognos TM1 Applications. Ak chcete, aby údaje IBM
Cognos TM1 boli publikované v dátovej vrstve, ktorá je nezávislá od servera Cognos TM1
Applications, použite pri publikovaní pracovného priestoru vo�bu Archív IBM Planning
Service.

Skôr ako začnete
Len administrátori Cognos TM1 môžu publikova� obsah pracovného priestoru na Cognos
TM1.

Informácie o úlohe
Ak nie je server Cognos TM1 na tom istom počítači ako server Cognos TM1 Applications,
ke� použijete vo�bu Publikova� alebo Publikova� a distribuova�, môže sa vám zobrazi�
nasledujúca chybová správa:
Vyskytla sa výnimka na serveri. Kontaktujte administrátora vášho systému.
:java.lang.IllegalArgumentException: Súbor: \bin64\tm1s.exe neexistuje.

Táto chyba je spôsobená tým, že vo�by Publikova� a Publikova� a distribuova� zadajú
požiadavky na server Cognos TM1 Application, aby spustil nový server Cognos TM1 a tieto
požiadavky je možné splni� len ak je server Cognos TM1 na tom istom počítači ako server
Cognos TM1 Applications.
Ak po prvý raz publikujete alebo publikujete a distribuujete pracovný priestor na server
Cognos TM1 s viacerými vrstvami, vykonajte nasledujúce kroky. Ak potrebujete aktualizova�
váš pracovný priestor, pripojte sa k serveru Cognos TM1 a pri publikovaní alebo publikovaní
a distribuovaní neopakujte tieto kroky.
Pripojenie k serverom IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 môžete vytvori� a uloži� v
paneli Moje preferencie. Bližšie informácie nájdete v časti “Preferencie aplikácie Cognos
Insight” na strane 13.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Publikova�.

2. Na prvej stránke sprievodcu kliknite nižšie v�avo na Archív IBM Planning Service.
3. Zadajte požadované informácie, vrátane cie�ového adresára, názvu aplikácie a
informácií o riadiacej dimenzii a dokončite kroky sprievodcu. Cie�ový adresár bude
obsahova� dva súbory ZIP pomenované pod�a vami zadaného názvu aplikácie:
názov_aplikácie.zip a názov_aplikácie.data.zip.
4. Súbor názov_aplikácie.data.zip presuňte na server Cognos TM1.
5. Súbor názov_aplikácie.zip presuňte na server Cognos TM1 Applications.
6. Na serveri Cognos TM1 rozba�te súbor názov_aplikácie.data.zip pomocou
pomocného programu tm1xfer utility. Pokyny k používaniu pomocného programu
tm1xfer nájdete v dokumente Operácie TM1 .
7. Do adresára, ktorý vznikol rozbalením súboru názov_aplikácie.data.zip pridajte
podadresár a pomenujte ho tunit.
8. Nájdite a upravte súbor tm1s.cfg pridaním nasledujúcich vlastností:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Zadajte hodnoty vlastností, ktoré ste práve pridali:
a. ServerName Zadajte názov aplikácie, ktorý ste určili pri publikovaní.
b. AdminHost Zadajte názov počítača administrátora servera Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Zadajte číslo portu servera Cognos TM1. Ke�
inštalujete server Cognos TM1, predvolené číslo portu je 12345. Platné hodnoty
portu sú medzi 000 a 49151.
d. IntegratedSecurityMode Zadajte číslo bezpečnostného režimu.
Ak využívate bezpečnos� CAM, môžete bezpečnostný režim neskôr zmeni�. Potom
môžete zada� hodnoty pre ServerCAMURI a pre ClientCAMURI. Nasledujúce
predvolené hodnoty sú použité pre autentifikáciu CAM:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Pridajte novú inštanciu servera Cognos TM1 v Konfigurácii IBM Cognos a spustite
novú službu.
Tip: Server Cognos TM1 môžete spusti� aj spustením súboru tm1s.exe alebo
tm1sd.exe z adresára Cognos_TM1_installation_location/bin.
11. Použite Cognos TM1 Architect na nastavenie bezpečnosti na novom serveri. Meno
užívate�a pre nový server Cognos TM1 je admin a heslo je prázdne. Čo najskôr by ste
mali zabezpeči� server nastavením nového hesla.
12. Uložte zmeny bezpečnosti.
13. Na portáli Cognos TM1 Applications prejdite na stránku IBM Cognos TM1
Application Configuration a pridajte server Cognos TM1.
14. Kliknutím na Importova� aplikácie vykonajte import aplikácie.
15. Na stránke Importova� aplikáciu zadajte server Cognos TM1, ktorý bol vytvorený, a
preh�adaním umiestnenia nájdite súbor názov_aplikácie.zip.
Tip: Ak využívate Cognos TM1, verzia 10.1 a pri importe aplikácie sa zobrazila sa
chybová správa, a ak v inštalácii servera IBM Cognos TM1 Applications neexistuje
adresár vytvorte adresár webapps/pmpsvc/desktop, vytvorte ho.

Výsledky
Teraz, ke� ste vypublikovali pracovný priestor, pripojte sa k serveru Cognos TM1 z Cognos
Insight a vykonajte aktualizácie.
POZOR:
Ak tieto kroky zopakujete pre ten istý pracovný priestor, vytvoríte na portáli Cognos
TM1 Applications druhú aplikáciu.

Údržba aplikácií v prostredí Cognos TM1
Po publikovaní aplikácie z IBM Cognos Insight na serveri IBM Cognos TM1 máte množstvo
možností, ako ju udržiava�.
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Ak modelár definoval zobrazenia v IBM Cognos TM1 Performance Modeler alebo v IBM
Cognos TM1 Architect a vy publikujete upravite�nú aplikáciu, budú ako súčas� aplikácie
zahrnuté všetky zobrazenia na serveri Cognos TM1. Ak aplikácia nie je upravite�ná, môžete
meni� len rozloženie.
Bližšie informácie o upravite�ných aplikáciách nájdete v dokumente TM1 Performance
Modeler. Túto dokumentáciu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Údržbu publikovanej aplikácie môžete vykonáva� nasledujúcimi akciami:
v Naplánujte proces, ktorý importuje údaje. Bližšie informácie nájdete v témach venovaných
pomocným úlohám v dokumentácii k aplikáciám TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1
Web. Túto dokumentáciu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Pripojte sa k serveru Cognos TM1, ak chcete vykona� zmeny priamo na serveri. Tieto
zmeny sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich možné vzia� spä�. Ak sa pokúšate
aktualizova� pracovný priestor tým, že ho znova publikujete bez toho, aby ste sa k nemu
najprv pripojili, vytvoríte druhú aplikáciu za použitia tej istej kocky a dostanete chybovú
správu, ktorá indikuje, že zlyhalo overenie logiky.
v Pridajte alebo odstráňte kocky, dimenzie, ukazovatele, úrovne alebo atribúty. Tieto zmeny
sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich možné vzia� spä�.
v Pridajte alebo odstráňte údaje. Tieto zmeny sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich
možné vzia� spä�.
v Vykonajte zmeny rozloženia pracovného priestoru. Ak zmeníte rozloženie, musíte
pracovný priestor znova publikova�, pretože zmeny rozloženia nie sú okamžite vykonané
na serveri.

Návrh spôsobu prispievania v prostredí Cognos TM1
Po vytvorení aplikácie v IBM Cognos TM1 Performance Modeler ju môžete v IBM Cognos
Insight ešte vylepši� pre vašich prispievate�ov a posudzovate�ov.
Pozrite si rozličné typy aplikácií a potom pomocou procedúr navrhnite spôsob prispievania.

Typy aplikácií
Pri navrhovaní aplikácie v Cognos TM1 Performance Modeler definuje modelár typ aplikácie.
Zodpovednostný
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vášho obchodu, oddelenia alebo podniku. Zmeny je možné vykona� bez
toho, aby museli by� odovzdané a schválené. Zodpovednostný typ aplikácie je
použitý pre priebežnú úpravu prognóz alebo pre nepretržité plánovacie procesy, pri
ktorých nie je definovaný žiaden koncový dátum.
Centrálny
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí rovnomerne
zdie�ajú úlohu vykonáva� centrálne plánovanie a analýzu. Prevzatie vlastníctva je
vo�bou a nie je vynútené, ako je tomu pri ostatných typoch aplikácií. Zmeny nie je
možné uzamknú�.
Schva�ovací
Schva�ovací typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre schva�ovania alebo vykazovania vášho obchodu, oddelenia alebo podniku.
Po odovzdaní zmeny sa aplikácia uzamkne pre nové zmeny, pokia� schva�ujúca
osoba nezamietla zmenu.
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Aplikácie vytvorené v Cognos Insight môžu by� bu� aplikácie zodpovednostného typu alebo
centrálneho typu. Aplikáciu schva�ovacieho typu v Cognos Insight vytvori� nemôžete, ale
môžete v Cognos Insight vylepši� takú, ktorá bola vytvorená v Cognos TM1 Performance
Modeler.

Postup
1. Pripojte sa k aplikácii IBM Cognos TM1 a prihláste sa ako administrátor.
2. Na prvej karte vysvetlite váš plán a uve�te podrobnosti o zodpovednostiach jednotlivcov,
aby ste im pomohli pri prispievaní do plánu.
Je možné, že administrátor poskytol �alšie informácie o zobrazeniach, ktoré sú zahrnuté v
pláne Cognos TM1 Performance Modeler. Ak chcete zobrazi� tieto informácie, kliknite na
Pomoc a potom na Pomoc pre zobrazenie. Ak administrátor nepridal žiaden text pomoci
v Cognos TM1 Performance Modeler, bude dialógové okno Pomoc pre zobrazenie
prázdne. Ak nie ste pripojení k serveru Cognos TM1, nebude vo�ba Pomoc pre
zobrazenie v ponuke Pomoc dostupná.
3. Prezentujte vaše zistenia ako východiskové body pre hlbšiu analýzu. Doplňte svoje
požiadavky na prispievate�ov, aby ste vysvetlili výnimky, ktoré sú zvýraznené v údajoch.
4. Pridajte �alšie karty potrebné pre váš plán a začleňte tlačidlá akcií, ktoré spustia procesy
alebo prevedú užívate�ov rozličnými kartami.
5. Pridajte texty, obrázky a webové stránky, ktoré poskytnú �alší kontext plánu alebo
analýzy.
Ak budú vaši užívatelia pracova� vo viacerých jazykoch, začleňte tiež widgety textu a
webové stránky v každom jazyku.
6. Aby ste užívate�om zabránili v posúvaní widgetov, ktorým by si mohli zakry� panel
nástrojov, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte Uzamknú�
všetky widgety.
7. Publikujte pracovný priestor.

Výsledky
Vaši užívatelia môžu vo všetkých typoch aplikácií vykona� nasledujúce akcie:
v Analyzova� údaje triedením, prehodi� riadky a stĺpce, potlači� prázdne bunky, zmeni�
ve�kos� buniek a pracova� s grafmi.
v Spúš�a� skripty z tlačidiel akcií, ak ste im tieto tlačidlá poskytli.
v Prispieva� do časti plánu, ku ktorej ste im udelili prístup.
v Analyzova� údaje pomocou bodov prieskumu.
V prípade centrálneho typu aplikácie môžu vaši užívatelia vykona� aj nasledujúce akcie:
v Meni� dizajn pracovného priestoru: pokia� administrátor neuzamkol widgety, môžete
prechádza� widgetmi, ktoré pre vás administrátor pripravil, minimalizova� ich a
maximalizova�, ale nemôžete prida� nový vlastný obsah.
v Importova� údaje.
v Meni� štruktúru údajov.
V prípade schva�ovacieho a zodpovednostného typu aplikácie vaši užívatelia nemôžu
vykona� nasledujúce akcie:
v Meni� dizajn pracovného priestoru: pokia� ste ich neuzamkli, môžu prechádza� widgetmi,
ktoré ste pre nich pripravili, minimalizova� ich a maximalizova�, ale nemôžu prida� nový
vlastný obsah.
v Importova� údaje, pokia� ste im na to poskytli tlačidlo akcie.
v Meni� štruktúru údajov, pokia� ste im na to poskytli tlačidlo akcie.
Kapitola 10. Pre administrátorov Cognos TM1
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Vytvorenie archívu Cognos Planning Service v prostredí Cognos TM1
Môžete vytvori� archív rozloženia a adresára údajov IBM Cognos Insight, ke� sa chcete
presunú� na server IBM Cognos TM1.

Informácie o úlohe
Ke� vytvoríte archív, sú vytvorené tieto dva súbory archívu:
v Súbor adresára údajov, ktorý môže administrátor systému prenies� na iný počítač a spusti�
na ňom proces Cognos TM1. t
v Súbor aplikácie, ktorý je možné importova� na portál Cognos TM1 Applications.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Publikova�.

2. Kliknite na Archív IBM Planning Service.
3. V poli Cie�ový adresár zadajte umiestnenie, kde bude archív uložený.
4. Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vytvori�.
5. Ak chcete archivova� zodpovednostný typ aplikácie, vyberte dimenziu, ktorá bude riadi�
prístup k údajom. Ak chcete archivova� centrálny typ aplikácie, nevyberajte dimenziu.
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vašej spoločnosti. Nemá definovaný dátum ukončenia, ako napríklad priebežne
upravované predpovede alebo procesy trvalého plánovania. Túto aplikáciu nemôžete
uzamknú�.
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí rovnomerne zdie�ajú
úlohu vykonáva� centrálne plánovanie a analýzu.
Bližšie informácie o typoch aplikácií nájdete v téme Kapitola 10, “Pre administrátorov
Cognos TM1”, na strane 171.
6. Kliknite na Ďalej a skontrolujte, čo bude archivované.
7. Ke� ste pripravení vytvori� dva archívne súbory, kliknite na Dokonči�.

Odstránenie pracovných priestorov ako administrátor Cognos TM1
Ak už viac nepotrebujete niektorý pracovný priestor IBM Cognos Insight, môžete odstráni�
aplikáciu z IBM Cognos TM1.

Procedúra
Vykonajte všetky nasledujúce akcie, ktoré sa vz�ahujú na vašu situáciu:
v Ak ste pracovný priestor uložili na vašom počítači, odstráňte pracovný priestor alebo súbor
CDD z vášho počítača. Súbor CDD obsahuje model a údaje vo vašom pracovnom priestore
a rozloženie vášho pracovného priestoru.
v Ak ste publikovali pracovný priestor na IBM Cognos TM1, odstráňte aplikáciu a inštanciu
servera z Cognos TM1.
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii pre váš produkt a verziu v lokalite IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Zapamätajte si: Užívate�ské údaje pracovných priestorov Cognos Insight sú uložené
samostatne mimo pracovných priestorov. Užívate�ské údaje zahŕňajú, logovacie súbory, témy,
súbory PNG aktuálnych pracovných priestorov a kocky Cognos TM1, ktoré sa vytvoria, ke�
vytvoríte alebo zmeníte pracovný priestor. Tieto údaje nemôžete odstráni� len pre jediný
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pracovný priestor. Môžete len vymaza� všetky užívate�ské údaje naraz. Ak chcete odstráni�
tieto užívate�ské údaje, napríklad ak chcete odinštalova� Cognos Insight, odstráňte adresár
.CognosInsight vo vašom prostredí:
v V operačnom systéme Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\meno
užívate�a\.CognosInsight
v V operačnom systéme Microsoft Windows 7 C:\Users\meno užívate�a\.CognosInsight

Vytvorenie zostavy o modeli
Môžete vytvori� zostavu obsahujúcu vlastnosti jednotlivých objektov v modeli. Zostava sa
uloží ako tabu�kový dokument aplikácie Microsoft Excel.

Informácie o úlohe
Ak ste pripojený k serveru IBM Cognos TM1 obsahujúcemu nasadené aplikácie, zostava bude
obsahova� aj objekty z jednotlivých aplikácií.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na položku Vygenerova� zostavu.

2. Uve�te názov zostavy a potom kliknutím na tlačidlo Uloži� vytvorte zostavu.

Kapitola 10. Pre administrátorov Cognos TM1
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Kapitola 11. Pre užívate�ov Cognos Express
Pracovné priestory, ktoré vytvoríte v IBM Cognos Insight, môžete zdie�a� na serveri IBM
Cognos Express a podeli� sa o ne s �alšími �u�mi.

Plány na serveroch Cognos Express
Ke� administrátor vášho servera IBM Cognos Express distribuuje celopodnikový plán v
pracovnom priestore IBM Cognos Insight, môžete prezera�, analyzova� a aktualizova� čas�
plánu, ktorá vám bola priradená.

Pridanie príspevku v prostredí Cognos Express
Potrebujete prispieva� údajmi do vašej časti plánu v IBM Cognos Insight, napríklad za
Oddelenie predaja, Marketingové oddelenie, Oddelenie vývoja alebo za nákladové centrum.

Informácie o úlohe
Každá čas� plánu je známa ako uzol. V pripojenom alebo v distribuovanom režime môžete
prevzia� vlastníctvo uzla z ktorejko�vek úrovne.

Procedúra
1. Otvorte IBM Cognos Insight z portálu IBM Cognos TM1 Applications v pripojenom
alebo distribuovanom režime.
2. Kliknite na ikonu Prevzia� vlastníctvo

.

3. Preskúmajte a analyzujte údaje.
4. Zadajte alebo vyberte údaje.
Je možné, že administrátor definoval zoznam hodnôt, z ktorých môžete vybera�.
Tiež je možné, že administrátor poskytol �alšie informácie o zobrazeniach, ktoré sú
zahrnuté v pláne IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Ak chcete zobrazi� tieto
informácie, kliknite na Pomoc a potom na Pomoc pre zobrazenie. Ak administrátor
nepridal žiaden text pomoci v Cognos TM1 Performance Modeler, bude dialógové okno
Pomoc pre zobrazenie prázdne. Ak nie ste pripojení k serveru Cognos TM1, nebude
vo�ba Pomoc pre zobrazenie v ponuke Pomoc dostupná.

Potvrdenie alebo vynulovanie údajov v prostredí Cognos
Express
Ak sa o svoj príspevok chcete podeli� s ostatnými užívate�mi a pritom pokračova� vo svojej
práci v IBM Cognos Insight, môžete potvrdi� svoj príspevok. Potvrdenie vám umožňuje vzia�
zmeny, ktoré ste vykonali a sú zvýraznené modrou farbou, a urobi� z nich súčas�
podkladových údajov. Vaši kolegovia, ktorí majú prístup k plánu, uvidia váš príspevok. Ak
chcete naopak zvráti� vykonané zmeny do stavu ostatných potvrdených údajov, môžete
vynulova� všetky údaje.

Procedúra
1. Ak sa o svoj príspevok chcete podeli� s ostatnými užívate�mi a pritom pokračova� vo
svojej práci, kliknite na ikonu Potvrdi�

.

Ikona Potvrdi� je dostupná len ak ste zmenili alebo zadali nejaké údaje.
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2. Ak sa chcete vráti� k posledným potvrdeným údajom, kliknite na ikonu Akcie widgetu
a vyberte Vynulova� všetky údaje.

Odoslanie vášho príspevku v prostredí Cognos Express
Ke� administrátor IBM Cognos Express nasadil schva�ovaciu aplikáciu, zadáte údaje v IBM
Cognos Insight a potom odošlete svoj príspevok ako finálnu verziu. Odovzdanie uzamkne
údaje.

Procedúra
Kliknite na ikonu Odosla�
.
Ikona Odosla� je k dispozícii, len ak boli potvrdené všetky zmeny.

Výsledky
Posudzovate� môže teraz prevzia� vlastníctvo vášho príspevku a posúdi� ho.

Zamietnutie odovzdaných údajov v prostredí Cognos Express
Odovzdané údaje sú pripravené na posúdenie. Ako posudzovate� môžete zobrazi� najnovšie
potvrdené zmeny v IBM Cognos Insight. Ak niektoré údaje neschválite, môžete zamietnu� ich
odovzdanie. To znamená, že iný užívate� môže prevzia� vlastníctvo nad odovzdanými údajmi
a vykona� potrebné opravy.

Procedúra
1. Otvorte odovzdané údaje na posúdenie.
2. Preskúmajte a analyzujte údaje, ktoré vám boli odovzdané.
3. Ak neschválite odovzdané zmeny, kliknite na ikonu Zamietnu�

.

Práca bez pripojenia k systému Cognos Express
Ke� v IBM Cognos Insight pracujete v distribuovanom režime, odpojte sa zo systému IBM
Cognos Express, aby ste mohli urobi� zmeny v pracovnom prostredí na vašom počítači, ktoré
potvrdíte neskôr.

Skôr ako začnete
Pracova� offline môžete len ak ste spustili Cognos Insight v distribuovanom režime z portálu
IBM Cognos TM1 Applications.

Informácie o úlohe
Ke� viete, že nebudete môc� potvrdi� svoje zmeny na serveri Cognos Express, môžete
prevzia� vlastníctvo nad pracovným priestorom a nastavi� Cognos Insight na prácu offline.
Ak napríklad plánujete pracova� v oblasti bez internetového pripojenia, môžete uloži� lokálnu
kópiu a potom nastavi� Cognos Insight na prácu offline. Kým ste odpojení zo servera, môžete
pracova� vo svojej lokálnej kópii. Potom, ke� sa znova pripojíte, môžete zmeny, ktoré ste
vykonali vo svojom pracovnom prostredí, potvrdi� na serveri Cognos Express.
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Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom na Práca offline. Ved�a položky ponuky Práca
offline sa zobrazí značka začiarknutia.
2. Ke� sa chcete znova pripoji� k serveru Cognos Express, kliknite na ikonu Akcie
potom na Práca offline. Značka začiarknutia ved�a položky ponuky Práca offline
zmizne, čo indikuje, že ste pripojení.
3. Potvr�te svoje zmeny kliknutím na ikonu Potvrdi�

a

.

Vaše údaje sa zlúčia s údajmi na serveri.

Odstránenie pracovných priestorov ako užívate� Cognos Express
Ak už viac nepotrebujete niektorý pracovný priestor IBM Cognos Insight, môžete tento
pracovný priestor odstráni� z IBM Cognos Express.

Procedúra
Vykonajte všetky nasledujúce akcie, ktoré sa vz�ahujú na vašu situáciu: Ak ste pracovný
priestor uložili na vašom počítači, odstráňte pracovný priestor alebo súbor CDD z vášho
počítača. Súbor CDD obsahuje model a údaje vo vašom pracovnom priestore a rozloženie
vášho pracovného priestoru.
Zapamätajte si: Užívate�ské údaje pracovných priestorov Cognos Insight sú uložené
samostatne mimo pracovných priestorov. Užívate�ské údaje zahŕňajú, logovacie súbory, témy,
súbory PNG aktuálnych pracovných priestorov a kocky Cognos TM1, ktoré sa vytvoria, ke�
vytvoríte alebo zmeníte pracovný priestor. Tieto údaje nemôžete odstráni� len pre jediný
pracovný priestor. Môžete len vymaza� všetky užívate�ské údaje naraz. Ak chcete odstráni�
tieto užívate�ské údaje, napríklad ak chcete odinštalova� Cognos Insight, odstráňte adresár
.CognosInsight vo vašom prostredí:
v V operačnom systéme Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\meno
užívate�a\.CognosInsight
v V operačnom systéme Microsoft Windows 7 C:\Users\meno užívate�a\.CognosInsight

Kapitola 11. Pre užívate�ov Cognos Express
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Kapitola 12. Pre administrátorov Cognos Express
Administrátori IBM Cognos Express môžu pracovné priestory, ktoré boli vytvorené v IBM
Cognos Insight, publikova� a distribuova� na serveri Cognos Express a sprístupni� ich
užívate�om Cognos Express.

Pripojenie k systému Cognos Express
Administrátori IBM Cognos Express sa môžu pripoji� k systému Cognos Express z IBM
Cognos Insight, ke� chcú importova� dimenzie alebo kocky, publikova� pracovný priestor
alebo prispie� do plánu.

Skôr ako začnete
Len administrátori Cognos Express sa môžu pripoji� k systému Cognos Express z IBM
Cognos Insight.

Informácie o úlohe
Zobrazia sa všetky zobrazenia a aplikácie, ktoré boli vytvorené v IBM Cognos TM1 Architect
a v IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Pripoji� k IBM Cognos TM1.

2. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadajte adresu URL servera Cognos
Express. Adresa URL rozlišuje ve�kos� písmen.
3. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do určeného systému.
4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
5. Vyberte plánovací server a aplikáciu a rozhodnite sa, či sa chcete pripoji� ako prispievate�
alebo ako posudzovate�.
6. Kliknite na Dokonči�.

Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos Express
Pri publikovaní pracovných priestorov z aplikácie IBM Cognos Insight sa skopírujú údaje v
pracovnom priestore na server Cognos Express a vytvorí sa aplikácia na portáli IBM Cognos
TM1 Applications.

Skôr ako začnete
Len administrátori Cognos Express môžu publikova� obsah pracovného priestoru na Cognos
Express.
Pripojenie k serverom IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 môžete vytvori� a uloži� v
paneli Moje preferencie. Bližšie informácie nájdete v časti “Preferencie aplikácie Cognos
Insight” na strane 13.
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Informácie o úlohe
Ke� publikujete svoje pracovné priestory a kocky, môžu ostatní užívatelia, ktorí majú prístup
k serveru Cognos Express, pristupova� k týmto pracovným priestorom na portáli IBM Cognos
TM1 Applications a pracova� s nimi v Cognos Insight. Podkladové údaje sú uložené na
serveri Cognos Express a Cognos Insight umožňuje pripojenie k tomuto serveru.
Obmedzenie: Cognos Insight predvolene nepublikuje, ak je naraz spustených viac než 10
serverov Cognos TM1. Táto konfigurácia predchádza tomu, aby užívatelia pre�ažili
systémové zdroje.
Na nasledujúcom obrázku môžete vidie� pracovný tok publikovania z Cognos Insight. Ke�
publikujete pracovný priestor z Cognos Insight na Cognos Express, údaje z pracovného
priestoru sú skopírované na server Cognos Express a je pridaná aplikácia na portál IBM
Cognos TM1 Applications.

Obrázok 16. Publikovanie pracovných priestorov na serveri Cognos Express

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie
a potom na Publikova�. Ak publikujete nový pracovný
priestor, Cognos Insight vás vyzve, aby ste pred pokračovaním tento pracovný priestor
uložili.
POZOR:
Ke� kliknete na Publikova�, uložia sa všetky zmeny, ktoré boli v existujúcom
pracovnom priestore vykonané.
2. Kliknite na vo�bu Publikova�.
3. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadajte systém Cognos Express, ktorý
chcete použi�.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do určeného systému. Ak server Cognos TM1
Application využíva Cognos Access Manager, môžete sa prihlási� ako anonymný užívate�
alebo ako iný užívate�.
5. Zadajte názov aplikácie Cognos, ktorú chcete vytvori�.
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Upozornenie: Názov aplikácie musí by� jedinečný.
6. Volite�ný: Ak chcete publikova� zodpovednostný typ aplikácie, vyberte dimenziu, ktorá
riadi prístup k údajom. Ak chcete publikova� centrálny typ aplikácie, nevyberajte žiadnu
dimenziu.
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vašej spoločnosti. Nemá definovaný dátum ukončenia, ako napríklad priebežne
upravované predpovede alebo procesy trvalého plánovania. Túto aplikáciu nemôžete
uzamknú�.
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí zdie�ajú centrálne
plánovanie a analýzu.
Bližšie informácie o typoch aplikácií nájdete v téme Kapitola 12, “Pre administrátorov
Cognos Express”, na strane 185
7. Kliknite na Ďalej a skontrolujte svoje vo�by.
8. Kliknutím na Dokonči� vypublikujete pracovný priestor.

Publikovanie a distribuovanie pracovných priestorov do Cognos
Express
Pri publikovaní a distribuovaní pracovných priestorov z aplikácie IBM Cognos Insight sa
skopírujú údaje v pracovnom priestore na server IBM Cognos Express a vytvorí sa aplikácia
na portáli IBM Cognos TM1 Applications.

Skôr ako začnete
Ak chcete publikova� a distribuova� pracovný priestor, musíte ma� oprávnenia administrátora
na serveri Cognos Express.
Pripojenie k serverom IBM Cognos Express a IBM Cognos TM1 môžete vytvori� a uloži� v
paneli Moje preferencie. Bližšie informácie nájdete v časti “Preferencie aplikácie Cognos
Insight” na strane 13.

Informácie o úlohe
Ke� publikujete a distribuujete pracovný priestor, užívatelia na serveri Cognos Express
získajú prístup k vašim údajom ako k aplikácii na portáli Cognos TM1 Applications a
užívatelia na serveri Cognos môžu otvára� pracovné priestory v IBM Cognos Workspace
alebo v IBM Cognos Workspace Advanced a zostavy v IBM Cognos Report Studio.
Na nasledujúcom obrázku môžete vidie� pracovný tok publikovania a distribuovania z
Cognos Insight. Pri publikovaní a distribúcii pracovného priestoru zo servera Cognos Insight
na server Cognos Express, sa údaje v pracovnom priestore skopírujú na server Cognos
Express a do portálu IBM Cognos TM1 Applications sa pridá nová aplikácia.

Kapitola 12. Pre administrátorov Cognos Express
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Obrázok 17. Publikovanie a distribuovanie pracovných priestorov na serveri Cognos Express

Zakaždým, ke� publikujete a distribuujete pracovný priestor, Cognos Insight vytvorí
serverovú službu Cognos TM1. Každá nová serverová služba Cognos TM1 ovplyvní výkon
servera Cognos TM1. Problému s výkonnos�ou sa môžete vyhnú� tým, že pracujete v
pripojenom režime, čo znamená, že ste pripojení k serveru Cognos TM1 a môžete svoje
zmeny potvrdi� priamo na serveri a nemusíte ich znova publikova�. Informácie o práci v
pripojenom režime nájdete v téme “Plány na serveroch Cognos Express” na strane 181.
Cognos Insight predvolene nepublikuje, ak je naraz spustených viac než 10 serverov Cognos
TM1. Táto konfigurácia predchádza tomu, aby užívatelia pre�ažili systémové zdroje.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Publikova�.

POZOR:
Ke� kliknete na Publikova�, uložia sa všetky zmeny, ktoré boli v existujúcom
pracovnom priestore vykonané.
2. Kliknite na vo�bu Publikova� a distribuova�.
3. V poli Adresa URL systému IBM Cognos TM1 zadajte systém Cognos Express, ktorý
chcete použi�.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje do určeného systému.
Ak služba plánovania Cognos TM1 využíva Cognos Access Manager, môžete sa
prihlási� ako anonymný užívate� alebo ako iný užívate�.
5. Zadajte názov aplikácie Cognos, ktorú chcete vytvori�.
Upozornenie:
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6. Ak chcete publikova� zodpovednostný typ aplikácie, vyberte dimenziu, ktorá riadi
prístup k údajom. Ak chcete publikova� centrálny typ aplikácie, nevyberajte žiadnu
dimenziu.
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vašej spoločnosti. Nemá definovaný dátum ukončenia, ako napríklad priebežne
upravované predpovede alebo procesy trvalého plánovania. Túto aplikáciu nemôžete
uzamknú�.
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí zdie�ajú centrálne
plánovanie a analýzu.
Bližšie informácie o typoch aplikácií nájdete v téme Kapitola 12, “Pre administrátorov
Cognos Express”, na strane 185.
7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
8. V poli Adresa URL systému IBM Cognos zadajte server Cognos Express, ktorý chcete
použi�.
9. Prihláste sa ako Anonymous alebo ako iný užívate�.
10. Kliknite na Ďalej a skontrolujte svoje vo�by:
v Môžete zmeni� názvy zostáv.
v Môžete zmeni� názov umiestnenia balíka, ktorý obsahuje zostavy.
POZOR:
Ak zvolíte názov balíka, ktorý už na serveri existuje, bude pôvodný balík
prepísaný.
11. Kliknutím na Dokonči� vypublikujete pracovný priestor.

Údržba aplikácií v prostredí Cognos Express
Po publikovaní aplikácie z IBM Cognos Insight na serveri IBM Cognos Express máte
množstvo možností, ako ju udržiava�.
Ak modelár definoval zobrazenia v IBM Cognos TM1 Performance Modeler alebo v IBM
Cognos TM1 Architect a vy publikujete upravite�nú aplikáciu, budú ako súčas� aplikácie
zahrnuté všetky zobrazenia na serveri Cognos Express. Ak aplikácia nie je upravite�ná,
môžete meni� len rozloženie.
Bližšie informácie o upravite�ných aplikáciách nájdete v dokumente TM1 Performance
Modeler. Túto dokumentáciu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Údržbu publikovanej aplikácie môžete vykonáva� nasledujúcimi akciami:
v Naplánujte proces, ktorý importuje údaje. Bližšie informácie nájdete v témach venovaných
pomocným úlohám v dokumentácii k aplikáciám TM1 Perspectives, TM1 Architect a TM1
Web. Túto dokumentáciu nájdete v lokalite IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Pripojte sa k serveru Cognos Express, ak chcete vykona� zmeny priamo na serveri. Tieto
zmeny sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich možné vzia� spä�. Ak sa pokúšate
aktualizova� pracovný priestor tým, že ho znova publikujete bez toho, aby ste sa k nemu
najprv pripojili, vytvoríte druhú aplikáciu za použitia tej istej kocky a dostanete chybovú
správu, ktorá indikuje, že zlyhalo overenie logiky.
v Pridajte alebo odstráňte kocky, dimenzie, ukazovatele, úrovne alebo atribúty. Tieto zmeny
sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich možné vzia� spä�.
v Pridajte alebo odstráňte údaje. Tieto zmeny sú na serveri vykonané okamžite a nie je ich
možné vzia� spä�.
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v Vykonajte zmeny rozloženia pracovného priestoru. Ak zmeníte rozloženie, musíte
pracovný priestor znova publikova�, pretože zmeny rozloženia nie sú okamžite vykonané
na serveri.

Návrh spôsobu prispievania v prostredí Cognos Express
Po vytvorení aplikácie v IBM Cognos TM1 Performance Modeler, ju môžete v IBM Cognos
Insight ešte vylepši� pre vašich prispievate�ov a posudzovate�ov.
Pozrite si rozličné typy aplikácií a potom pomocou procedúr navrhnite spôsob prispievania.

Typy aplikácií
Pri navrhovaní aplikácie v Cognos TM1 Performance Modeler definuje modelár typ aplikácie.
Zodpovednostný
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vášho obchodu, oddelenia alebo podniku. Zmeny je možné vykona� bez
toho, aby museli by� odovzdané a schválené. Zodpovednostný typ aplikácie je
použitý pre priebežnú úpravu prognóz alebo pre nepretržité plánovacie procesy, pri
ktorých nie je definovaný žiaden koncový dátum.
Centrálny
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí rovnomerne
zdie�ajú úlohu vykonáva� centrálne plánovanie a analýzu. Prevzatie vlastníctva je
vo�bou, nie je vynútené, ako je tomu pri ostatných typoch aplikácií. Zmeny nie je
možné uzamknú�.
Schva�ovací
Schva�ovací typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre schva�ovania alebo vykazovania vášho obchodu, oddelenia alebo podniku.
Po odovzdaní zmeny sa aplikácia uzamkne pre nové zmeny, pokia� schva�ujúca
osoba nezamietla zmenu.
Aplikácie vytvorené v Cognos Insight môžu by� bu� aplikácie zodpovednostného typu alebo
centrálneho typu. Aplikáciu schva�ovacieho typu v Cognos Insight vytvori� nemôžete, ale
môžete v Cognos Insight vylepši� takú, ktorá bola vytvorená v Cognos TM1 Performance
Modeler.

Postup
1. Pripojte sa k aplikácii IBM Cognos TM1 a prihláste sa ako administrátor.
2. Na prvej karte vysvetlite váš plán a uve�te podrobnosti o zodpovednostiach jednotlivcov,
aby ste im pomohli pri prispievaní do plánu.
Je možné, že administrátor poskytol �alšie informácie o zobrazeniach, ktoré sú zahrnuté v
pláne Cognos TM1 Performance Modeler. Ak chcete zobrazi� tieto informácie, kliknite na
Pomoc a potom na Pomoc pre zobrazenie. Ak administrátor nepridal žiaden text pomoci
v Cognos TM1 Performance Modeler, bude dialógové okno Pomoc pre zobrazenie
prázdne. Ak nie ste pripojení k serveru Cognos Express, nebude vo�ba Pomoc pre
zobrazenie v ponuke Pomoc dostupná.
3. Prezentujte vaše zistenia ako východiskové body pre hlbšiu analýzu. Doplňte svoje
požiadavky na prispievate�ov, aby ste vysvetlili výnimky, ktoré sú zvýraznené v údajoch.
4. Pridajte �alšie karty potrebné pre váš plán a začleňte tlačidlá akcií, ktoré spustia procesy
alebo prevedú užívate�ov rozličnými kartami.
5. Pridajte texty, obrázky a webové stránky, ktoré poskytnú �alší kontext plánu alebo
analýzy.
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Ak budú vaši užívatelia pracova� vo viacerých jazykoch, začleňte tiež widgety textu a
webové stránky v každom jazyku.
6. Aby ste užívate�om zabránili v posúvaní widgetov, ktorým by si mohli zakry� panel
nástrojov, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte Uzamknú�
všetky widgety.
7. Publikujte pracovný priestor.

Výsledky
Vaši užívatelia môžu vo všetkých typoch aplikácií vykona� nasledujúce akcie:
v Analyzova� údaje triedením, prehodi� riadky a stĺpce, potlači� prázdne bunky, zmeni�
ve�kos� buniek a pracova� s grafmi.
v Spúš�a� skripty z tlačidiel akcií, ak ste im tieto tlačidlá poskytli.
v Prispieva� do časti plánu, ku ktorej ste im udelili prístup.
v Analyzova� údaje pomocou bodov prieskumu.
V prípade centrálneho typu aplikácie môžu vaši užívatelia vykona� aj nasledujúce akcie:
v Meni� dizajn pracovného priestoru: pokia� administrátor neuzamkol widgety, môžete
prechádza� widgetmi, ktoré pre vás administrátor pripravil, minimalizova� ich a
maximalizova�, ale nemôžete prida� nový vlastný obsah.
v Importova� údaje.
v Meni� štruktúru údajov.
V prípade schva�ovacieho a zodpovednostného typu aplikácie vaši užívatelia nemôžu
vykona� nasledujúce akcie:
v Meni� dizajn pracovného priestoru: pokia� ste ich neuzamkli, môžu prechádza� widgetmi,
ktoré ste pre nich pripravili, minimalizova� ich a maximalizova�, ale nemôžu prida� nový
vlastný obsah.
v Importova� údaje, pokia� ste im na to poskytli tlačidlo akcie.
v Meni� štruktúru údajov, pokia� ste im na to poskytli tlačidlo akcie.

Vytvorenie archívu Cognos Planning Service v prostredí Cognos
Express
Môžete vytvori� archív rozloženia a adresára údajov IBM Cognos Insight, ke� sa chcete
presunú� na server IBM Cognos Express.

Informácie o úlohe
Ke� vytvoríte archív, sú vytvorené tieto dva súbory archívu:
v Súbor adresára údajov, ktorý môže administrátor systému prenies� na iný počítač a spusti�
na ňom proces Cognos TM1. t
v Súbor aplikácie, ktorý je možné importova� na portál Cognos TM1 Applications.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom na Publikova�.

2. Kliknite na Archív IBM Planning Service.
3. V poli Cie�ový adresár zadajte umiestnenie, kde bude archív uložený.
4. Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vytvori�.
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5. Ak chcete archivova� zodpovednostný typ aplikácie, vyberte dimenziu, ktorá bude riadi�
prístup k údajom. Ak chcete archivova� centrálny typ aplikácie, nevyberajte dimenziu.
Zodpovednostný typ aplikácie je založený na štruktúre vykazovania, napríklad na
štruktúre vašej spoločnosti. Nemá definovaný dátum ukončenia, ako napríklad priebežne
upravované predpovede alebo procesy trvalého plánovania. Túto aplikáciu nemôžete
uzamknú�.
Centrálny typ aplikácie je použitý pre malé skupiny užívate�ov, ktorí rovnomerne zdie�ajú
úlohu vykonáva� centrálne plánovanie a analýzu.
Bližšie informácie o typoch aplikácií nájdete v téme Kapitola 12, “Pre administrátorov
Cognos Express”, na strane 185.
6. Kliknite na Ďalej a skontrolujte, čo bude archivované.
7. Kliknutím na Dokonči� vytvoríte dva archívne súbory.

Odstránenie pracovných priestorov ako administrátor Cognos Express
Ak už viac nepotrebujete niektorý pracovný priestor IBM Cognos Insight, môžete zo servera
IBM Cognos Express odstráni� pracovný priestor, aplikáciu, server, zdroj údajov, balík a
zostavu.

Procedúra
Vykonajte všetky nasledujúce akcie, ktoré sa vz�ahujú na vašu situáciu:
v Ak ste pracovný priestor uložili na vašom počítači, odstráňte pracovný priestor alebo súbor
CDD z vášho počítača. Súbor CDD obsahuje model a údaje vo vašom pracovnom priestore
a rozloženie vášho pracovného priestoru.
v Ak ste už publikovali a distribuovali svoj pracovný priestor, odstráňte aplikáciu z portálu
Cognos TM1 Applications a potom odstráňte inštanciu servera zo servera Cognos Express
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii pre váš produkt a verziu v lokalite IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Zapamätajte si: Užívate�ské údaje pracovných priestorov Cognos Insight sú uložené
samostatne mimo pracovných priestorov. Užívate�ské údaje zahŕňajú, logovacie súbory, témy,
súbory PNG aktuálnych pracovných priestorov a kocky Cognos TM1, ktoré sa vytvoria, ke�
vytvoríte alebo zmeníte pracovný priestor. Tieto údaje nemôžete odstráni� len pre jediný
pracovný priestor. Môžete len vymaza� všetky užívate�ské údaje naraz. Ak chcete odstráni�
tieto užívate�ské údaje, napríklad ak chcete odinštalova� Cognos Insight, odstráňte adresár
.CognosInsight vo vašom prostredí:
v V operačnom systéme Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\meno
užívate�a\.CognosInsight
v V operačnom systéme Microsoft Windows 7 C:\Users\meno užívate�a\.CognosInsight
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Príloha A. Funkcie na zjednodušenie ovládania
Funkcie na zjednodušenie ovládania produktu IBM Cognos Insight pomáhajú užívate�om s
telesným postihnutím, napríklad s obmedzenou mobilitou alebo slabým zrakom, využíva�
produkty informačných technológií.
Najlepšie výsledky pri zjednodušení ovládania v produkte IBM Cognos Insight dosiahnete v
nasledujúcich prostrediach:
v operačný systém Microsoft Windows 7 alebo novší,
v webový prehliadač Internet Explorer 9 alebo novší,
v program na čítanie obrazovky JAWS 14 alebo novší.

Klávesové skratky
IBM Cognos Insight obsahuje klávesové skratky, ktoré vám umožňujú prechádza� aplikáciou
Cognos Insight a vykonáva� úlohy výhradne pomocou klávesnice.
Možno by ste tiež mali vo svojom operačnom systéme zapnú� vyšší kontrast, aby boli
vidite�nejšie riadky v diagramoch a grafoch.
Nasledujúce klávesové skratky sú založené na štandardnej klávesnici používanej v USA.
v

“Importovanie údajov”

v

“Všeobecné” na strane 194

v

“Karty” na strane 196

v

“Pracovná plocha” na strane 196

v

“Panel aplikácie” na strane 197

v

“panel Obsah” na strane 198

v

“Widgety krížových tabuliek a grafov” na strane 199

v

“widgety Preh�adov ukazovate�ov výkonu” na strane 202

v
v

“Body prieskumu” na strane 202
“widgety tlačidiel akcií” na strane 203

v

“Widgety textu” na strane 203

v

“Editor dimenzie” na strane 204

v

“Zostavovate� dotazov” na strane 204

Importovanie údajov
Tabu�ka 18. Klávesové skratky pre sprievodcu importovaním
Vz�ahuje sa
na
Krok
Mapovanie
údajov

Akcia

Klávesové skratky

Mapovanie prvku na dimenziu.

Mapovanie prvku na dimenziu zahŕňa
nieko�ko krokov:
1. Tabulátorom vyberte Rozmer.
2. Šípkou doprava vyberte Úroveň a
potom rýchlo stlačte šípku do�ava a
vyberte Rozmer.
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Tabu�ka 18. Klávesové skratky pre sprievodcu importovaním (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na
Krok
Mapovanie
údajov

Akcia

Klávesové skratky

Mapovanie prvku na úroveň.

Mapovanie prvku na úroveň zahŕňa
nieko�ko krokov:
1. Tabulátorom vyberte Rozmer.
2. Šípkou doprava vyberte Úroveň.

Krok
Mapovanie
údajov

Mapovanie prvku na ukazovate�.

Krok
Mapovanie
údajov

Mapovanie prvku na atribút.

Mapovanie prvku na ukazovate� zahŕňa
nieko�ko krokov:
1. Tabulátorom vyberte Rozmer a potom
rýchlo stlačte šípku doprava a vyberte
Ukazovate�.
Mapovanie prvku na atribút zahŕňa
nieko�ko krokov:
1. Tabulátorom prejdite do po�a Názov
atribútu.
2. Stlačte Shift+Tabulátor a vyberte
Atribút.
3. Šípkou do�ava vyberte Ukazovate� a
potom rýchlo stlačte šípku doprava a
vyberte Atribút.

Všeobecné
Tabu�ka 19. Všeobecné klávesové skratky
Vz�ahuje sa
na
Všeobecné

Akcia

Klávesové skratky

Vykona� príkaz aktívneho príkazového
tlačidla.

Kláves Enter
Medzerník
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Všeobecné

Presunú� sa dopredu na �alšiu položku v
poradí indexu kariet. Na konci indexu
kariet prejs� na prvú položku.

Tabulátor

Všeobecné

Presunú� sa spä� na predchádzajúcu
položku v poradí indexu kariet. Na
začiatku indexu kariet prejs� na poslednú
položku.

Shift+Tabulátor
Ak skratka Shift+Tabulátor nefunguje,
posúvajte sa Tabulátorom vpred, kým sa
nepresuniete na požadovanú položku.

Začiarkovacie Označi� alebo zruši� označenie
políčka
začiarkavacieho políčka.

Medzerník

Prepínače

Presunutie na �alší prepínač a jeho výber.

Šípka doprava a potom šípka nadol

Prepínače

Presunutie na predchádzajúci prepínač a
jeho výber.

Šípka nahor a potom šípka do�ava

Ovládacie
prvky stromu

Presun na nasledujúci uzol v strome.

Šípka nadol

Ovládacie
prvky stromu

Presun na predchádzajúci uzol v strome.

Šípka nahor

Ovládacie
prvky stromu

Rozvinú� aktuálny uzol stromu.

Šípka doprava

Ovládacie
prvky stromu

Zvinú� aktuálny uzol stromu.

Šípka do�ava
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Tabu�ka 19. Všeobecné klávesové skratky (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Ovládacie
prvky stromu

Prejs� na prvý uzol v stromovom
ovládacom prvku.

Kláves Home

Ovládacie
prvky stromu

Prejs� na posledný uzol v stromovom
ovládacom prvku.

Kláves End

Ponuky

Presunú� sa nadol v ponuke a vybra�
položku ponuky.

Šípka nadol a potom kláves Enter

Ponuky

Presunú� sa nahor v ponuke a vybra�
položku ponuky.

Šípka nahor a potom kláves Enter

Ponuky

Otvori� ponuku.

Shift+F10

Ponuky

Zatvori� otvorenú ponuku.

Kláves Esc

Rolovanie

Rolovanie nadol.

Šípka nadol
Kláves Page down

Rolovanie

Rolovanie nahor.

Šípka nahor alebo kláves Page up

Panel
aplikácie

Nastavi� zameranie na panel aplikácie.

F6

Panel
aplikácie

Prechádza� medzi položkami v paneli
aplikácie.

Tabulátor alebo Shift+Tabulátor

Panel
aplikácie

Otvori� ponuku položky panela aplikácie.

Medzerník

Panel
aplikácie

Zatvori� ponuku položky panela aplikácie. Kláves Esc

Panel obsahu

Otvori� alebo zatvori� panel obsahu.

Ctrl+F4

Panel
prieskumu

Otvori� alebo zatvori� panel prieskumu.

Ctrl+F3

Ponuka

Zobrazi� ponuku okna.

Alt+Medzerník

Okno
aplikácie

Posunú� okno aplikácie.

Posun okna aplikácie zahŕňa nieko�ko
krokov:
1. Ponuku okna otvoríte stlačením
klávesovej skratky Alt+Medzerník.
2. Vyberte Presunú� a stlačte kláves
Enter.
3. Posúvajte okno šípkami a Ctrl+šípky.
4. Posúvanie okna ukončíte stlačením
klávesu Enter.

Okno
aplikácie

Zmeni� ve�kos� okna aplikácie.

Zmena ve�kosti okna aplikácie zahŕňa
nieko�ko krokov:
1. Ponuku okna otvoríte stlačením
klávesovej skratky Alt+Medzerník.
2. Vyberte Ve�kos� a stlačte kláves
Enter.
3. Ve�kos� okna zmeníte šípkami a
Ctrl+šípky.
4. Po nastavení požadovanej ve�kosti
stlačte kláves Enter.
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Karty
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pri zameraní na
karty.
Tabu�ka 20. Klávesové skratky pre karty
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Navigova�

Posun vpred na nasledujúcu kartu.

Ctrl+Shift+šípka doprava

Navigova�

Posun spä� na predchádzajúce karty.

Ctrl+Shift+šípka do�ava

Navigova�

Prechod na �avú kartu alebo na pravú
kartu.

Šípka do�ava alebo šípka doprava

Zmeni�
pozíciu

Presunú� aktuálnu kartu o jednu kartu
doprava.

Shift+Page up

Zmeni�
pozíciu

Presunú� aktuálnu kartu o jednu kartu
do�ava.

Shift+Page down

Premenovanie Premenova� aktuálnu kartu.

F2

Pracovná plocha
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pri zameraní na
pracovnú plochu.
Tabu�ka 21. Klávesové skratky pre pracovnú plochu
Vz�ahuje sa
na
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Akcia

Klávesové skratky

Navigácia po
widgetoch

Posun vpred na nasledujúci widget na tej
istej úrovni a v rámci pracovnej plochy,
pod�a poradia indexu kariet.

Šípka doprava

Navigácia po
widgetoch

Posun spä� na predchádzajúci widget na
Šípka do�ava
tej istej úrovni a v rámci pracovnej plochy,
pod�a poradia indexu kariet.

Navigácia po
widgetoch

Presun na úroveň potomka aktuálneho
widgetu (obsah widgetu).

Panel
nástrojov
kontextu
widgetu

Presunú� zameranie na panel nástrojov On F10
Demand pre vybratý widget.

Režim
widgetu

Zobrazi� položky ponuky widgetu.
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Karta

Shift+F10

Tabu�ka 21. Klávesové skratky pre pracovnú plochu (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na
Režim
widgetu

Akcia

Klávesové skratky

Presunú� vybratý widget.

Presun widgetu zahŕňa nieko�ko krokov:
1. Ponuku widgetu otvoríte stlačením
klávesovej skratky Alt+Medzerník.
2. Vyberte Presunú� a stlačte kláves
Enter.
3. Posúvajte widget šípkami a
Ctrl+šípky.
4. Posúvanie widgetu ukončíte stlačením
klávesu Enter.
Tip: Ak chcete widget presunú� bez
automatického zarovnania s ostatnými
widgetmi:
1. Kliknite na ikonu Akcie widgetu a
potom kliknite na Presunú�.
2. Presuňte widget pomocou
kurzorových kláves na klávesnici.
3. Polohu widgetu nastavíte stlačením
klávesovej skratky Ctrl+Enter.

Režim
widgetu

Zmeni� ve�kos� vybratého widgetu.

Zmena ve�kosti widgetu zahŕňa nieko�ko
krokov:
1. Ponuku widgetu otvoríte stlačením
klávesovej skratky Alt+Medzerník.
2. Vyberte Ve�kos� a stlačte kláves
Enter.
3. Ve�kos� widgetu zmeníte šípkami a
Ctrl+šípky.
4. Po nastavení požadovanej ve�kosti
widgetu stlačte kláves Enter.

Režim
widgetu

Ukončenie režimu presunutia alebo zmeny Kláves Esc
ve�kosti.

Panel aplikácie
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pri zameraní na
panel aplikácie.
Tabu�ka 22. Klávesové skratky pre panel aplikácie
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Panel
aplikácie

Vytvori� pracovný priestor.

Ctrl+N

Panel
aplikácie

Otvorenie pracovného priestoru.

Ctrl+O

Panel
aplikácie

Zatvori� pracovný priestor.

Ctrl+F4

Panel
aplikácie

Uloženie pracovného priestoru.

Ctrl+S
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Tabu�ka 22. Klávesové skratky pre panel aplikácie (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Panel
aplikácie

Uloži� pracovný priestor pod iným
názvom alebo do iného umiestnenia.

Ctrl+Shift+S

Panel
aplikácie

Vráti� spa� ostatnú akciu.

Ctrl+Z

Panel
aplikácie

Znova vykona� ostatnú akciu.

Ctrl+Y

Panel
aplikácie

Otvori� dokumentáciu k aplikácii Cognos
Insight.

F1

Panel
aplikácie

Aktivova� ponuku Pomoc.

Alt+H

Panel
aplikácie

Presunutie vpred na �alší ovládací prvok
v paneli aplikácie.

Karta

Panel
aplikácie

Presunú� sa spä� na predchádzajúci
ovládací prvok v paneli aplikácie.

Shift+Tabulátor

panel Obsah
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pri zameraní na
panel obsahu.
Tabu�ka 23. Klávesové skratky pre panel obsahu
Vz�ahuje sa
na
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Akcia

Klávesové skratky

Navigácia

Ke� je zameranie nastavené na tlačidlo
panela obsahu v paneli nástrojov
aplikácie, otvori� alebo zatvori� panel
obsahu.

kláves Enter

Panel
nástrojov

Presun medzi panelmi Údaje a Nástroje v Tabulátor alebo Shift+Tabulátor
paneli obsahu.

Panel
nástrojov

Presun vpred na nasledujúci ovládací
prvok panela nástrojov.

Šípka doprava

Panel
nástrojov

Presun spä� na predchádzajúci ovládací
prvok panela nástrojov.

Šípka do�ava

Panel
nástrojov

Zobrazi� položky ponuky pre ovládacie
prvky panela nástrojov.

Šípka nadol

Stromový
ovládací
prvok

Presun vpred na nasledujúci uzol v
strome.

Šípka nadol

Stromový
ovládací
prvok

Presun spä� na predchádzajúci uzol v
strome.

Šípka nahor

Stromový
ovládací
prvok

Rozvinú� aktuálny uzol stromu.

Šípka doprava

Stromový
ovládací
prvok

Zvinú� aktuálny uzol stromu.

Šípka do�ava
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Tabu�ka 23. Klávesové skratky pre panel obsahu (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Stromový
ovládací
prvok

Prejs� na prvý uzol v stromovom
ovládacom prvku.

Kláves Home

Stromový
ovládací
prvok

Prejs� na posledný uzol v stromovom
ovládacom prvku.

Kláves End

Položky
ponuky

Vypísa� zoznam položiek ponuky pre
položky v paneli obsahu.

Shift+F10

Položky
ponuky

Vloži� bod prieskumu na pracovnú
plochu.

Vloženie bodu prieskumu zahŕňa nieko�ko
krokov:
1. Prejdite v paneli obsahu do dimenzie
pomocou šípok nahor a nadol.
2. Ak chcete vloži� dimenziu ako bod
prieskumu, stlačte Shift+F10 a potom
kláves Enter.

Položky
ponuky

Vloži� vybratú položku na pracovnú
plochu.

Vloženie položky pozostáva z nieko�kých
krokov:
1. Ke� je zameranie nastavené na
položku, otvorte ponuku stlačením
Shift+F10.
2. Vložte položku stlačením klávesu
Insert.

Widgety krížových tabuliek a grafov
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii, ke� pracujete s
widgetom krížových tabuliek alebo grafov.
Tabu�ka 24. Klávesové skratky pre widgety krížových tabuliek a grafov
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Zobrazi� karty Prechod medzi kartami vo widgete
krížových tabuliek.

Šípka do�ava alebo šípka doprava
Tabulátor alebo Shift+Tabulátor

Panel
nástrojov On
Demand

Presunú� zameranie na panel nástrojov On F10
Demand.

Oblas�
preh�adu

Presun z panela nástrojov On Demand do
oblasti preh�adu.

Karta

Oblas�
preh�adu

Navigácia v dimenzii v oblasti preh�adu.

Šípka do�ava alebo šípka doprava

Oblas�
preh�adu

Vypísa� zoznam členov dimenzie, na
Alt+šípka nadol
ktorú je nastavené zameranie v oblasti
preh�adu. Zoznam sa zobrazí ako roletový
zoznam.

Oblas�
preh�adu

Zatvori� roletový zoznam s členmi
dimenzie v oblasti preh�adu.

Kláves Esc

Oblas�
preh�adu

Prepnú� kontext dimenzie, na ktorú je
nastavené zameranie v oblasti preh�adu.

Šípky nahor a nadol a potom kláves Enter
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Tabu�ka 24. Klávesové skratky pre widgety krížových tabuliek a grafov (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Oblas�
preh�adu

Presunú� dimenziu, na ktorú je nastavené
zameranie v oblasti preh�adu, do stĺpcov.

Ctrl+C

Oblas�
preh�adu

Presunú� dimenziu, na ktorú je nastavené
zameranie v oblasti preh�adu, do riadkov.

Ctrl+R

Oblas�
preh�adu

Presunú� dimenziu, na ktorú je nastavené
zameranie v oblasti preh�adu, do
kontextu.

Ctrl+T

Oblas�
preh�adu

Presunú� vybratú dimenziu do�ava.

Ctrl+šípka do�ava

Oblas�
preh�adu

Presunú� vybratú dimenziu doprava.

Ctrl+šípka doprava

Krížová
tabu�ka

Presun z oblasti preh�adu do krížovej
tabu�ky.

Karta

Krížová
tabu�ka

Zobrazi� položky ponuky pre hlavičky
stĺpcov a záhlavia riadkov.

Shift+F10

Krížová
tabu�ka

Prida� zlom riadka v bunke.

Alt+Enter

Krížová
tabu�ka

Zobrazi� položky ponuky pre bunky.

Shift+F10

Krížová
tabu�ka

Rozšíri� stĺpec v krížovej tabu�ke.

Prispôsobenie šírky stĺpca pozostáva z
viacerých krokov:
1. Ke� je zameranie nastavené na
hlavičku stĺpca, stlačte Shift+F10.
2. Pomocou šípok nahor a nadol vyberte
Rozvinú� na.
3. Stlačte kláves Enter.
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Krížová
tabu�ka

Rozvinú� alebo zvinú� uzol v hlavičke
stĺpca alebo záhlaví riadka.

kláves Enter

Krížová
tabu�ka

Prechod bunkami v krížovej tabu�ke.

Šípky alebo Tabulátor a Shift+Tabulátor

Krížová
tabu�ka

Upravi� hlavičky členov (hlavičky stĺpcov F2
a riadkov).

Graf

Presunú� sa z krížovej tabu�ky na graf.
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Ctrl+Tabulátor

Tabu�ka 24. Klávesové skratky pre widgety krížových tabuliek a grafov (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Graf

Zmeni� typ grafu.

Zmena typu grafu pozostáva z viacerých
krokov:
1. Stlačením klávesu F10 otvorte
ponuku Akcie widgetu.
2. Stlačením šípky doprava prejdite na
ikonu Zmeni� graf.
3. Šípkou nadol otvorte ponuku typov
grafu.
4. Šípkou nadol vyberte typ grafu.
5. Medzi typmi grafu môžete
prechádza� šípkami nadol a nahor.
6. Ak chcete vybra� niektorý typ grafu,
stlačte kláves Enter.
7. Ak chcete zobrazi� zoznam grafov
pre daný typ grafu, stlačte Tabulátor.
8. Medzi položkami v zozname grafov
môžete prechádza� Medzerníkom.
9. Graf vyberiete klávesom Enter.
10. Zoznam volieb grafu zobrazíte
klávesom Tabulátor.
11. Ak chcete opusti� ponuku typov
grafu, stlačte kláves Esc.

Bunka

Zada� novú hodnotu bunky.

Napíšte hodnotu a stlačte kláves Enter.

Bunka

Zada� hodnotu ako tisícky.

K
Ak napríklad zadáte 5K, zadáte v bunke 5
000.

Bunka

Zada� hodnotu ako milióny.

M
Ak napríklad zadáte 10M, zadáte v bunke
10 000 000.

Bunka

Priráta� nejaké číslo k hodnote v bunke.

+, číslo
Ak napríklad zadáte +50, bude hodnota v
bunke navýšená o 50.

Bunka

Odráta� nejaké číslo od hodnoty v bunke.

-, Sub
Ak napríklad zadáte Sub50, bude hodnota
v bunke znížená o 50.

Bunka

Zvýšenie hodnoty o určité percento.

Inc, navýšenie
Ak napríklad zadáte Inc6, zvýši sa
hodnota v bunke o 6 %.

Bunka

Zníženie hodnoty o určité percento.

Dec, zníženie
Ak napríklad zadáte Dec6, zníži sa
hodnota v bunke o 6 %.
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Tabu�ka 24. Klávesové skratky pre widgety krížových tabuliek a grafov (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Bunka

Rozloži� hodnotu doprava.

>
Ak napríklad zadáte 1000>, rozložíte
hodnotu 1 000 do všetkých stĺpcov
napravo.

Bunka

Rozloži� hodnotu nadol.

|
Ak napríklad zadáte 1000|, rozložíte
hodnotu 1 000 do všetkých riadkov nadol.

Bunka

Pozastavi� zmenu hodnoty bunky pri
rozložení údajov.

Hold, Hol

Bunka

Uvo�ni� pozastavené bunky.

Release, Rel

widgety Preh�adov ukazovate�ov výkonu
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii, ke� pracujete s
widgetom preh�adov ukazovate�ov výkonu.
Tabu�ka 25. Klávesové skratky pre widgety metrík
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Panel
nástrojov On
Demand

Presunú� zameranie na panel nástrojov On F10
Demand.

Oblas�
preh�adu

Presun z panela nástrojov On Demand do
oblasti preh�adu.

Karta

Oblas�
preh�adu

Navigácia v dimenzii v oblasti preh�adu.

Šípka do�ava alebo šípka doprava

Oblas�
preh�adu

Vypísa� zoznam členov dimenzie, na
Medzerník
ktorú je nastavené zameranie v oblasti
preh�adu. Zoznam sa zobrazí ako roletový
zoznam.

Oblas�
preh�adu

Zatvori� roletový zoznam s členmi
dimenzie v oblasti preh�adu.

Kláves Esc

Oblas�
preh�adu

Prepnú� kontext dimenzie, na ktorú je
nastavené zameranie v oblasti preh�adu.

Šípky nahor a nadol a potom Medzerník.

Oblas�
preh�adu

Rozvinú� aktuálne vybratú položku v
roletovom zozname.

Šípka doprava

Oblas�
preh�adu

Zvinú� aktuálne vybratú položku v
roletovom zozname.

Šípka do�ava

Oblas�
preh�adu

Presunú� oblas� preh�adu na grafickú
oblas� interaktívneho grafu.

Karta

Body prieskumu
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii, ke� pracujete s
bodmi prieskumu.
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Tabu�ka 26. Klávesové skratky pre body prieskumu
Vz�ahuje sa
na
panel Obsah

Akcia

Klávesové skratky

Vloži� bod prieskumu na pracovnú plochu Vloženie bodu prieskumu zahŕňa nieko�ko
tým, že vyberiete dimenziu v paneli
krokov:
obsahu.
1. Vyberte v paneli obsahu dimenziu
pomocou šípok nahor a nadol.
2. Otvorte ponuku klávesovou skratkou
Shift+F10.
3. Stlačte kláves Insert.

Položky
ponuky

Zobrazi� položky ponuky pre aspekt.

Shift+F10

Bod
prieskumu

Pohyb v zozname členov pre bod
prieskumu.

Šípky nahor a nadol

Bod
prieskumu

Výber alebo zrušenie výberu člena v bode Ctrl+Medzerník
prieskumu.

Bod
prieskumu

Výber �alšieho člena v bode prieskumu.

Šípky nahor a nadol a potom
Ctrl+Medzerník.

Bod
prieskumu

Výber člena v bode prieskumu a zrušenie
všetkých predchádzajúcich výberov.

Medzerník

Bod
prieskumu

Zobrazi� členov bodu prieskumu v
hierarchickom režime.

Stlačte Shift+F10 a zvo�te Zobrazi�
hierarchiu

Bod
prieskumu

Pri zobrazení v hierarchickom režime
zvinú� alebo rozvinú� uzol v aspekte.

kláves Enter

widgety tlačidiel akcií
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii pri zameraní na
widget tlačidla akcie.
Tabu�ka 27. Klávesové skratky pre widgety tlačidiel akcií
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Tlačidlo akcie Vyvola� akciu.

Klávesové skratky
Medzerník

Widgety textu
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré sú k dispozícii, ke� pracujete s
widgetmi textu.
Tabu�ka 28. Klávesové skratky pre widgety textu
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Text

Zvýrazni� text pre formátovanie.

Shift+šípka doprava

Panel
nástrojov

Ke� je zvýraznený text, nastavi�
zameranie na panel nástrojov widget
textu.

F10

Panel
nástrojov

Prejs� na hlavné oblasti prechodu v paneli Karta
nástrojov.
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Tabu�ka 28. Klávesové skratky pre widgety textu (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Panel
nástrojov

Prejs� z hlavnej oblasti prechodu na
položky v paneli nástrojov.

Šípka do�ava alebo šípka doprava

Panel
nástrojov

Vybra� vo�bu v zozname ve�kosti písma
alebo typu písma v paneli nástrojov
widgetu textu.

Šípka nahor alebo nadol

Panel
nástrojov

Vybra� nastavenie písma v zozname
ve�kosti písma alebo typu písma.

kláves Enter

Editor dimenzie
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré máte k dispozícii, ke� pracujete v
Editore dimenzie.
Tabu�ka 29. Klávesové skratky pre Editor dimenzie
Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Stromový
ovládací
prvok

Otvori� uzol v hierarchii stromu Editora
dimenzie.

Ctrl+šípka doprava

Stromový
ovládací
prvok

Zatvori� uzol v hierarchii stromu Editora
dimenzie.

Ctrl+šípka do�ava

Spusti�

Otvori� Editor dimenzie, ke� je v paneli
obsahu nastavené zameranie na hlavičku
položky alebo riadka.

Shift+F10 a potom vyberte Upravi�

Upravi�

Otvori� menu pre položku v strome.

Shift+F10

Upravi�

Nastavi� položku ako potomka inej
položky.

Shift+F10 a potom vyberte Zníži� úroveň
vybratých členov

Upravi�

Nastavi� položku ako rodiča inej položky. Shift+F10 a potom vyberte Zvýši�
úroveň vybratých členov

Zostavovate� dotazov
V nasledujúcej tabu�ke sú uvedené klávesové skratky, ktoré máte k dispozícii, ke� pracujete
so Zostavovate�om dotazov.
Tabu�ka 30. Klávesové skratky pre nástroj Zostavovate� dotazov
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Vz�ahuje sa
na

Akcia

Klávesové skratky

Položky
ponuky

Otvori� ponuku na prechod medzi
hlavnými oblas�ami.

Ctrl+;

Položky
ponuky

Nastavi� z hlavnej oblasti prechodu
zameranie na oblas� prechodu Diagram
dotazu.

Ctrl+;

Zobrazenie
údajov

Obnovi� obsah v Zobrazení údajov.

Prejdite Tabulátorom na tlačidlo obnovy a
potom stlačte kláves Enter.

IBM Planning Analytics Verzia 2.0.0: Cognos Insight

Tabu�ka 30. Klávesové skratky pre nástroj Zostavovate� dotazov (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na
Zostavovate�
dotazov

Akcia

Klávesové skratky

Prida� tabu�ku do dotazu.

Pridanie tabu�ky do dotazu pozostáva z
viacerých krokov:
1. Stlačte klávesovú skratku Ctrl+; a
zvo�te Metadata Explorer.
2. Prejdite šípkami na tabu�ku.
3. Stlačte Shift+F10, čím zobrazíte
zoznam položiek ponuky pre túto
tabu�ku.
4. Vyberte Prida� do dotazu.
5. Ak chcete obnovi� obsah, prejdete
Tabulátorom na tlačidlo obnovy a
stlačte kláves Enter.

Diagram
dotazu

Otvori� ponuku.

Shift+F10

Diagram
dotazu

Nastavi� zameranie na tabu�ku.

Nastavenie zamerania na tabu�ku
pozostáva z viacerých krokov:
1. Otvorte ponuku klávesovou skratkou
Shift+F10.
2. Zvo�te Vybra� na diagrame a potom
zvo�te Vybra� tabu�ku.

Tabu�ka

Výber vlastností spájania tabu�ky.

Výber vlastností spájania tabu�ky
pozostáva z viacerých krokov:
1. Otvorte ponuku klávesovou skratkou
Shift+F10.
2. Zvo�te Vybra� na diagrame a potom
zvo�te Vybra� tabu�ku.
3. Prejdite Tabulátorom na Stĺpec
hlavičky tabu�ky
4. Pomocou šípok nahor a nadol nastavte
zameranie na riadok vlastností
spájania.
5. Pomocou šípok do�ava a doprava
nastavte zameranie na vlastnos�
spájania.
6. Ak chcete upravi� vlastnosti spájania
tabu�ky, použite Medzerník.
7. Ak chcete zobrazi� zoznam volieb,
stlačte kláves Enter.
8. V zozname môžete prechádza�
šípkami nahor a nadol.
9. Ak chcete vybra� vo�bu v zozname,
stlačte kláves Enter.
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Tabu�ka 30. Klávesové skratky pre nástroj Zostavovate� dotazov (pokračovanie)
Vz�ahuje sa
na
Vlastnosti
spájania

Akcia

Klávesové skratky

Upravi� vz�ahy medzi stĺpcami.

Úprava vz�ahov medzi stĺpcami pozostáva
z viacerých krokov:
1. Prejdite Tabulátorom na Špecifikova�
vz�ah medzi stĺpcami.
2. Pomocou šípok nahor a nadol nastavte
zameranie na vlastnosti vz�ahu.
3. Pomocou šípok do�ava a doprava
nastavte zameranie na niektorú
vlastnos� vz�ahu.
4. Ak chcete upravi� vlastnosti vz�ahu,
použite Medzerník.
5. Ak chcete otvori� zoznam volieb,
stlačte kláves Enter.
6. V zozname môžete prechádza�
šípkami nahor a nadol.
7. Ak chcete vybra� vo�bu v zozname,
stlačte kláves Enter.

Povolenie dodatočných značiek pre programy na čítanie obrazovky
Ke� v produkte IBM Cognos Insight zmeníte obsah buniek v krížovej tabu�ke, zobrazia sa
tieto bunky v inej farbe. Môžete urči�, aby sa tento farebný text zobrazil s vizuálnymi
značkami a aby program na čítanie obrazovky tieto značky ohlasoval.

Procedúra
1. Kliknite na ikonu Akcie

a potom kliknite na Moje preferencie.

2. Ak chcete urči�, aby bol farebný text v krížovej tabu�ke zvýraznený, ke� využívate
program na čítanie obrazovky, označte začiarkavacie políčko Prida� vizuálne značky k
farebnému textu.
3. Kliknite na tlačidlo OK.

Problémy s programom na čítanie obrazovky JAWS
IBM Cognos Insight obsahuje klávesové skratky, ktoré vám umožňujú prechádza� aplikáciou
Cognos Insight a vykonáva� úlohy výhradne pomocou klávesnice. Je však možné, že niektoré
programy na čítanie obrazovky nepracujú s niektorými z týchto klávesových skratiek. Tu sú
zdokumentované známe problémy a ich riešenie.

Program JAWS ohlási neaktuálnu hodnotu alebo stav bunky
Vo widgete krížovej tabu�ky, po zmene stavu alebo formátu bunky pomocou položiek ponuky
pre bunku, ohlási program JAWS, že je starý stav bunky alebo formátovaná hodnota bunky.
Stav bunky môžete zmeni� vo�bou Pozastavi� alebo Uvo�ni�, ktoré nájdete v ponuke pre
bunku. A formát hodnoty bunky môžete zmeni� výberom iného formátu údajov v ponuke
bunky, napríklad percento z celku alebo rollup maxima.
Aby program JAWS ohlásil nový stav alebo formátovanú hodnotu bunky, odí�te šípkou zo
zmenenej bunky a znova sa do nej vrá�te. Program JAWS teraz ohlási aktualizovaný stav
alebo formátovanú hodnotu bunky.
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Program JAWS nesprávne ohlási tlačidlo OK v niektorých oknách
Zostavovate�a dotazov
Občas sa stáva, že pri práci v okne Zostavovate�a dotazov program JAWS ohlási tlačidlo OK
a potom ohlási iný riadiaci prvok. Ak sa to stane, môžete pokojne ignorova� ohlásenie tlačidla
OK a vypoču� si len nasledujúcu čas� ohlásenia.

JAWS neohlási nové hodnoty buniek
Ke� pomocou programu JAWS zadáte novú hodnotu v bunke v krížovej tabu�ke a stlačíte
kláves Enter, program JAWS neohlási túto novú hodnotu. Navyše neohlasuje žiadne hodnoty
buniek, ke� po zadaní novej hodnoty prechádzate medzi bunkami pomocou šípok.
Aby ste program JAWS donútili ohlasova� hodnoty v bunkách, stlačte Ctrl+Tabulátor, čím
opustíte krížovú tabu�ku, a potom Ctrl+Shift+Tabulátor, čím sa vrátite spä� do krížovej
tabu�ky. Pri prechádzaní medzi bunkami pomocou šípok alebo Tabulátora bude JAWS
ohlasova� jednotlivé bunky.

JAWS neohlasuje prvky v relatívnom proporčnom rozložení
Ke� v okne Rozloženie údajov prezeráte prvky, na ktorých je proporčné rozloženie založené,
a prechádzate nimi pomocou šípok, program JAWS neohlasuje názvy týchto prvkov.
Ak na prechod medzi prvkami použijete Medzerník, program JAWS bude ohlasova� názvy
prvkov. Môžete tiež kliknú� na prepojenie Náh�ad a pozrie� si súhrn dimenzií a prvkov.
Tento súhrn je však určený len na čítanie. Prvky môžete upravova� len v okne Rozloženie
údajov.

JAWS neohlasuje dátumy a navigačné ovládacie prvky v kalendári
V okne Časové zhrnutia a v bunkách krížovej tabu�ky program JAWS neohlasuje dátumy a
navigačné ovládacie prvky v kalendároch.
Úprava dátumu v časovom zhrnutí:
1. V okne Časové zhrnutia Tabulátorom vyberte vo�bu pevného dátumu.
2. Stlačte šípku nadol, čím otvoríte kalendár.
3. Pomocou šípky doprava postupujte deň po dni (program JAWS ohlási prechod do nového
mesiaca) a potom stlačte kláves Enter, čím vyberiete dátum. JAWS prečíta nový vybratý
dátum a rozsahov dátumov bude aktualizovaný na základe nového výberu referenčného
dátumu.
Dátum v bunke krížovej tabu�ky upravíte zadaním nového dátumu v bunke. Formát nového
dátumu sa musí zhodova� s formátom existujúcich dátumov.

JAWS neohlási stromový ovládací prvok Definícia dotazu
Ke� importujete balík do Cognos Insight, v kroku Vybra� zdroj údajov v sprievodcovi
importovaním program JAWS neidentifikuje čas� Definícia dotazu ako riadiaci prvok stromu.
Ak chcete použi� stromový ovládací prvok, vykonajte nasledujúce akcie:
v Pri prechode stromom použite šípky nahor a nadol.
v Pri zvinutí a rozvinutí položiek stromu použite šípky doprava a do�ava.
v Jednu alebo viaceré položky stromu vyberajte Medzerníkom. Ke� je položka vybratá,
tabu�ka vybratých položiek sa automaticky zaplní.
Príloha A. Funkcie na zjednodušenie ovládania
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JAWS 13 neohlasuje položky, ktorých označenie bolo zrušené a
ktoré boli zatvorené v strome Definícia dotazu
Ke� importujete balík do Cognos Insight, v kroku Vybra� zdroj údajov v sprievodcovi
importovaním, v strome Definícia dotazu, môžete položky v strome označi� Medzerníkom.
JAWS 13 ohlasuje, či sú otvorené položky stromu vybraté, alebo bolo ich označenie bolo
zrušené. JAWS 13 tiež ohlasuje, či sú zatvorené listové položky vybraté, alebo bolo ich
označenie zrušené. Pri zatvorení položky a zrušení jej označenia však JAWS 13 ohlasuje len
to, že položka je zatvorená a neohlasuje, že bolo označenie tejto položky zrušené.

IBM a zjednodušenie ovládania
Bližšie informácie o záväzku, ktorý spoločnos� IBM prijala v zjednodušení ovládania, nájdete
v IBM Accessibility Center.
IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) je dostupné online.
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Príloha B. Informácie o riešení problémov
Riešenie problémov je systematickým prístupom k riešeniu problému. Cie�om riešenia
problémov je urči� prečo niečo nefunguje pod�a očakávaní a ako tento problém vyrieši�.
Informácie uvedené v nasledujúcej tabu�ke pomôžu vám alebo vašej podpore zákazníkov
rieši� problémy v IBM Cognos Insight.
Tabu�ka 31. Akcie a popisy riešenia problémov
Úkony

Popis

Pre riešenie vášho problému môže by� k dispozícii Použite všetky známe balíky opráv alebo úrovne
oprava produktu.
služieb alebo dočasné opravy programov (PTF).
Ubezpečte sa, či je konfigurácia podporovaná.

Pozeite si informácie o systémových
požiadavkách aplikácie Cognos Insight na stránke
Softvérové prostredia pre riešenie IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Pozrite si chybové správy výberom produktu v
portáli IBM Support Portal a následným zadaním
kódu chybovej správy v poli Search support v
pravom zvislom paneli ponuky
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/).

Chybová správa vám poskytne mnoho dôležitých
informácií a pomôžu vám identifikova�
komponent, ktorý je príčinou problému.

Reprodukujte problém, aby ste sa ubezpečili, či
nejde len o jednoduchú chybu.

Ak boli s produktom dodané aj vzory, môžete sa
pokúsi� reprodukova� problém na vzorových
údajoch.

Ubezpečte sa, či bola inštalácia úspešne
dokončená.

Umiestnenie inštalácie musí obsahova� príslušnú
súborovú štruktúru a oprávnenia na súbory.
Napríklad, ak produkt vyžaduje prístup s
oprávnením na zápis do protokolových súborov,
ubezpečte sa, či má adresár správne povolenie.

Pozrite si všetku relevantnú dokumentáciu,
vrátane poznámok k vydaniu, technických
poznámok a prevádzkových predpisov.

Vyh�adajte informácie v bázach znalostí IBM a
zistite, či je váš problém známy, má popísané
obídenie problému alebo už bol vyriešený a
zdokumentovaný.

Skontrolujte aktuálne zmeny vo vašom
výpočtovom prostredí.

Niekedy môže inštalácia nového softvéru spôsobi�
problémy s kompatibilitou.

Ak vás položky na našom kontrolnom zozname nepriviedli k vyriešeniu problému, je možné,
že budete potrebova� zhromaždi� údaje diagnostiky. Tieto údaje sú nevyhnutné, aby mohol
zástupca technickej podpory IBM účinne vyh�ada� príčinu vášho problému a pomohol vám
ho vyrieši�. Taktiež môžete údaje diagnostiky zhromaždi� a analyzova� ich svojpomocne.

Viacnásobný výber v bode prieskumu zobrazí v niektorých bunkách
#N/A
Pri výbere dvoch alebo viac členov v bode prieskumu v IBM Cognos Insight, bunky vo
widgetoch s krížovou tabu�kou niekedy zobrazia vypočítané hodnoty a niekedy zobrazia
#N/A.
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Ke� vo bode prieskumu vyberiete viac než jednu položku, pokúsia sa krížové tabu�ky vo
vašom pracovnom priestore v bunkách zobrazi� hodnoty, ktoré sú vypočítané na základe vami
vybratých položiek.

V bunkách sú správne zobrazené vypočítané hodnoty
Vypočítané hodnoty je možné zobrazi�, ak platia obe z nasledujúcich vyjadrení:
v Všetky členy v riadkoch, stĺpcoch a v kontexte nemajú žiadne výpočty, alebo majú
jednoduché výpočty ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie alebo priemer.
v Ak riadky, stĺpce alebo kontext majú vypočítané členy, neexistuje žiaden prienik týchto
vypočítaných členov. Ak majú, napríklad, riadky nejaký vypočítaný člen, nie je možné
vypočíta� žiaden člen v žiadnych stĺpcoch.
Vaša krížová tabu�ka napríklad zobrazuje dimenziu Produktové rady s členmi ako Mikrovlnné
rúry a Sporáky, ukazovate� Obrat a dimenziu Značka v kontexte a ako bod prieskumu. Ke�
kliknete na niektorú značku, zmenia sa údaje vo vašej krížovej tabu�ke tak, aby bol zobrazený
obrat len za danú značku.

V bunke sa zobrazí #N/A
V bunke sa zobrazí text #N/A, ak za nasledujúcich okolností vyberiete v bode prieskumu viac
než jednu položku:
v Vaša krížová tabu�ka obsahuje minimálne jeden vypočítaný člen založený na komplexnom
výpočte.
v Vybrali ste viac než jednu položku v bode prieskumu a krížová tabu�ka obsahuje prienik
vypočítaných členov v stĺpcoch, riadkoch alebo v kontexte.
V bunkách sa zobrazí #N/A, ak v bode prieskumu vyberiete viac než jednu položku a ak
krížová tabu�ka obsahuje minimálne jeden vypočítaný člen založený na komplexnom
výpočte. Komplexné výpočty sú minimum, maximum, porovna� alebo odkazy na databázu.
Pokračujme v našom predchádzajúcom príklade. Do tejto krížovej tabu�ky pridáte súhrnný
riadok, ktorý zobrazuje minimálnu hodnotu v stĺpci. Minimum je komplexný vypočítaný člen.
Ak teraz v bode prieskumu vyberiete viac než jednu značku, zmenia sa hodnoty v krížovej
tabu�ke na #N/A.
V bunke sa zobrazí #N/A, ak ste v bode prieskumu vybrali viac než jednu položku a krížová
tabu�ka obsahuje prienik vypočítaných členov v stĺpcoch, riadkoch alebo v kontexte.
Pokračujúc �alej v našom príklade, pridáte výpočet Priemer ako nový stĺpec a tiež pridáte
výpočet Priemer ako nový riadok. Ak teraz v bode prieskumu vyberiete viac než jednu
značku, zmenia sa hodnoty v krížovej tabu�ke na #N/A.
Súvisiace úlohy:
“Filtrovanie pod�a dimenzií a atribútov” na strane 51
Pomocou bodov prieskumu na paneli prieskumu môžete filtrova� údaje, ktoré sú zobrazené v
krížových tabu�kách alebo v grafoch vo vašom pracovnom priestore IBM Cognos Insight.
Body prieskumu a panel prieskumu tiež identifikujú, ako navzájom súvisia dimenzie a
atribúty a kde sú prepojené.

Zdroje pre riešenie problémov
Zdroje pre riešenie problémov sú zdroje informácií, ktoré vám môžu pomôc� vyrieši�
problém, ktorý ste zaznamenali v IBM Cognos Insight. Mnohé z prepojení na zdroje, ktoré sú
uvedené v tejto časti, je možné zobrazi� v krátkej video ukážke.
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Ak chcete zobrazi� video verziu, vyh�adajte “IBM Cognos troubleshooting” v internetovom
vyh�adávači alebo v komunite YouTube.

Portál podpory
Portál podpory IBM je unifikované, centralizované zobrazenie všetkých nástrojov technickej
podpory a informácií o všetkých systémoch, softvéroch a službách IBM, vrátane produktu
IBM Cognos Insight.
Portál podpory IBM vám umožňuje prístup ku všetkým prostriedkom podpory IBM z
jediného miesta. Stránky si môžete prispôsobi�, aby sa zameriavali na informácie a
prostriedky, ktoré potrebujete pre prevenciu problémov a pre rýchlejšie vyriešenie problémov.
S Portálom podpory IBM sa môžete oboznámi� prostredníctvom video ukážok.
Obsah, ktorý potrebujete, venovaný produktu Cognos, nájdete výberom vašich produktov na
Portáli podpory IBM.

Vyh�adávanie a navigácia v produktových informáciách IBM
Cognos Insight
Prístup k produktovým informáciám IBM Cognos môžete na konfigurova� na portáli podpory
IBM, ktorý vám umožňuje schopnos� vidie� všetky vaše prepojenia na jedinej stránke.
Odporúčané postupy vyh�adávania a navigácie v produktových informáciách IBM Cognos sú
k dispozícii na stránke Odporúčané postupy vyh�adávania v technických poznámkach a na
portáli podpory IBM Cognos.

Zhromaždenie informácií
Skôr než sa obrátite na podporu IBM, budete potrebova� zhromaždi� údaje diagnostiky
(systémové informácie, symptómy, protokolové súbory, sledovania a podobne), ktoré sú
vyžadované pri riešení problému v IBM Cognos Insight. Zhromaždenie týchto informácií vám
pomôže oboznámi� sa s procesom riešenia problému a ušetrí vám čas.
Informácie o tom, ktoré údaje máte zhromaždi�, nájdete vo formulári v Technických
poznámkach MustGather.

Určenie problému
Pri diagnostike a riešení bežných problémov máte k dispozícii nieko�ko nástrojov na určenie
problému v IBM Cognos.
Tieto nástroje si môžete stiahnu� zo stránky Pomocné programy diagnostiky Cognos. IBM
Education Assistant poskytuje videá a �alšie školiace materiály o niektorých z týchto
diagnostických nástrojov na webových stránkach IBM Education Assistant Problem
Determination.

Servisné požiadavky
Servisné požiadavky sú známe aj ako správy PRM (Problem Management Report). Existuje
nieko�ko metód, ako môžete odovzda� diagnostické informácie softvérovej technickej
podpore IBM.
Ak chcete otvori� správu PMR alebo zača� výmenu informácií s technickou podporou,
zobrazte stránku Softvérová podpora IBM - Výmena informácií s technickou podporou.
Správy PMR môžete odovzdáva� aj priamo pomocou nástroja Servisné požiadavky (správy
PMR) alebo niektorou z �alších podporovaných metód, ktoré sú podrobne popísané na
stránke o výmene informácií.

Príloha B. Informácie o riešení problémov
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Centrum zákazníkov Cognos
Centrum zákazníkov IBM Cognos poskytuje informácie o produkte Cognos, aktualizácie a
zdroje pre riešenie problémov.
Ak chcete zobrazi� informácie riešenia problémov v produkte Cognos, prejdite do Centra
zákazníkov Cognos a pozrite si informácie v častiach „Kontaktovanie podpory“ alebo „Tipy
pre riešenie problémov“.

Centrála opráv
Centrála opráv poskytuje opravy a aktualizácie pre váš systémový softvér, hardvér a operačný
systém.
Prejdite v roletovom zozname na opravy pre váš produkt v Centrále opráv. Možno si budete
chcie� pozrie� aj Pomoc pre Centrálu opráv.

Bázy znalostí
Preh�adávaním báz znalostí IBM môžete nájs� riešenia vašich problémov.
IBM Masthead Search používajte tak, že do po�a H�ada� na začiatku každej stránky ibm.com
zadáte vyh�adávací re�azec.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center obsahuje dokumentáciu pre každé vydanie produktu IBM.
IBM Knowledge Center, vrátane preloženej dokumentácie, je k dispozícii na adrese
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Ak h�adáte prepojenia na najaktuálnejšie známe problémy a správy APAR, pozrite si
Poznámky k vydaniu, ktoré sú k dispozícii pre váš produkt a verziu.

IBM Redbooks
Publikácie IBM Redbooks sú vytvorené a zverejnené organizáciou ITSO (International
Technical Support Organization) spoločnosti IBM.
IBM Redbooks poskytujú hĺbkové poradenstvo a návody k témam ako inštalácia,
konfigurácia a implementácia riešenia.

Dokumentácia Overené postupy
Dokumentácia Overené postupy podnikovej analytiky, vytvorená odborníkmi IBM Cognos na
základe skúseností zákazníkov, poskytuje overené technické informácie v prostrediach
konkrétnych technológií.
Ako pomoc pri riešení problémov môžete použi� dokumentáciu s osvedčenými postupmi pre
riešenia Business Analytics, ktorá poskytuje preh�ad o desiatich najob�úbenejších postupoch
správy finančnej výkonnosti, ako aj videá a �alšie informácie: Dokumentácia s osvedčenými
postupmi pre riešenia Cognos.

Softvérová podpora a informačné kanály RSS
Informačné kanály RSS pre Softvérovú podporu IBM slúžia ako jednoduchý, rýchly a
zjednodušený formát monitorovania nového obsahu pridaného na webovú stránku.
Po stiahnutí programu na čítanie RSS alebo doplnkového komponentu prehliadača sa môžete
zaregistrova� na odber informačných kanálov pre produkty IBM na stránke Informačné
kanály RSS softvérovej podpory IBM.
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Diskusné fóra a komunity
Diskusné fórum produktu IBM Cognos vám ponúka miesto, kde sa môžete podeli� o nápady a
riešenia so svojimi partnermi v komunite IBM Cognos.
Aktívne diskusné fóra Cognos sú k dispozícii na stránke Diskusné fóra a komunity Cognos.
Lokalita AnalyticsZone.com poskytuje �alšie diskusné fóra pre užívate�ov IBM Cognos
Insight, ako aj výučbový program a vzorové súbory (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Príloha B. Informácie o riešení problémov
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Vyhlásenia
Tieto informácie boli vyvinuté pre produkty a služby ponúkané po celom svete.
Tento materiály môže spoločnos� IBM ponúka� aj v iných jazykoch. Aby ste však mohli
pristupova� k týmto materiálom v príslušnom jazyku, môže by� potrebné, aby ste vlastnili
kópiu produktu alebo verziu produktu v danom jazyku.
Produkty, služby alebo súčasti popisované v tomto dokumente nemusí spoločnos� IBM
ponúka� v iných krajinách. Informácie o produktoch a službách, ktoré sú k dispozícii vo vašej
krajine, vám poskytne miestny zástupca spoločnosti IBM. Žiadny odkaz na produkt, program
alebo službu spoločnosti IBM neznamená ani nenaznačuje, že je možné použi� len tento
produkt, program alebo službu spoločnosti IBM. Namiesto nich je možné použi� �ubovo�ný
funkčne rovnocenný produkt, program alebo službu, ktoré neporušujú žiadne právo
duševného vlastníctva spoločnosti IBM. Je však na zodpovednosti užívate�a zhodnoti� a
overi� si funkčnos� �ubovo�ného produktu, programu alebo služby nepochádzajúcich od
spoločnosti IBM. Tento dokument môže opisova� produkty, služby alebo súčasti, ktoré nie sú
súčas�ou Programu alebo licenčného oprávnenia, ktoré ste zakúpili.
Spoločnos� IBM môže ma� patenty alebo prihlášky patentov čakajúce na spracovanie, ktoré
sa týkajú predmetu tohto dokumentu. Získaním tohto dokumentu nezískavate licenciu na tieto
patenty. Otázky týkajúce sa licencií môžete posiela� písomne na adresu:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
V prípade otázok týkajúcich sa licencie na dvojbajtové informácie (DBCS) kontaktujte
oddelenie intelektuálneho vlastníctva spoločnosti IBM vo vašej krajine alebo ich pošlite
písomne na adresu:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Nasledujúci odsek sa neuplatňuje v Spojenom krá�ovstve ani v iných krajinách, v ktorých
takéto ustanovenia nie sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi: SPOLOČNOSŤ
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK,
AKO JE“, BEZ AKÝCHKO�VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA,
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovo�ujú zrieknutie sa
výslovných, ani mlčky predpokladaných záruk pri konkrétnych transakciách, preto sa na vás
toto vyhlásenie nemusí vz�ahova�.
Tieto informácie môžu obsahova� technické nepresnosti alebo tlačové chyby. Informácie
uvedené v tomto dokumente podliehajú pravidelným zmenám. Tieto zmeny budú zapracované
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do nových vydaní publikácie. Spoločnos� IBM môže kedyko�vek a bez prechádzajúceho
upozornenia vykona� vylepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch popísaných v
tejto publikácii.
Akéko�vek odkazy na iné webové stránky než stránky spoločnosti IBM sa v tejto publikácii
poskytujú len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade sa nemôžu chápa� ako prejav súhlasu s
obsahom týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčas�ou
materiálov k tomuto produktu spoločnosti IBM a ich použitie je výhradne na vaše vlastné
riziko.
Spoločnos� IBM môže �ubovo�né vami poskytnuté informácie použi� alebo rozširova�
spôsobom, ktorý uzná za vhodný, bez toho, aby jej tým vznikli akéko�vek záväzky voči vám.
Držitelia licencií na tento program, ktorí chcú získa� informácie o tomto programe na účely
povolenia: (i) výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a inými
programami (vrátane tohto programu) a (ii) vzájomného využívania vymenených informácií,
by mali kontaktova�:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Takéto informácie môžu by� dostupné (v súlade s príslušnými podmienkami používania, čo v
niektorých prípadoch zahŕňa zaplatenie poplatku).
Spoločnos� IBM poskytuje licenčný program popísaný v tomto dokumente a všetky dostupné
súvisiace licenčné materiály na základe podmienok zmluvy IBM Customer Agreement,
zmluvy IBM International Program License Agreement alebo akejko�vek rovnocennej
zmluvy uzatvorenej medzi nami.
Všetky uvedené údaje o výkone boli získané v riadenom prostredí. Preto môžu by� výsledky
získané v iných operačných prostrediach výrazne odlišné. Niektoré merania mohli by�
vykonané systémoch na vývojovej úrovni a neexistuje žiadna záruka, že tieto merania budú
rovnaké aj na všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho mohli by� niektoré hodnoty
odhadnuté extrapoláciou. Skutočné výsledky sa môžu líši�. Užívatelia tohto dokumentu by si
mali overi� príslušné údaje týkajúce sa ich konkrétneho prostredia.
Informácie o produktoch od iných spoločností ako IBM boli získané od dodávate�ov týchto
produktov, z nimi publikovaných oznámení alebo z iných verejne dostupných zdrojov.
Spoločnos� IBM tieto produkty netestovala a nemôže potvrdi� presnos� vyhlásení týkajúcich
sa ich výkonu, kompatibility ani iných vyhlásení súvisiacich s produktmi nepochádzajúcimi
od spoločnosti IBM. Otázky týkajúce sa schopností produktov, ktoré nepochádzajú od
spoločnosti IBM, by ste mali adresova� dodávate�om týchto produktov.
Všetky vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo zámerov spoločnosti IBM môžu
by� bez upozornenia zmenené alebo zrušené a predstavujú len ciele a zámery.
Tieto informácie obsahujú príklady údajov a hlásení používaných v každodenných operáciách
spoločnosti. S cie�om docieli� čo najväčšiu názornos� tieto príklady obsahujú mená osôb,
názvy spoločností, pobočiek a produktov. Všetky tieto mená a názvy sú fiktívne a akáko�vek
ich podobnos� s menami, názvami a adresami používanými v skutočnom podniku je úplne
náhodná.
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Ak si prezeráte elektronickú kópiu týchto informácií, fotografie ani farebné ilustrácie sa
nemusia zobrazi�.
Táto Ponuka softvéru nepoužíva objekty cookie alebo iné technológie s cie�om
zhromaž�ova� informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Ochranné známky
IBM, logo IBM a ibm.com sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti International Business Machines Corp., registrované v mnohých jurisdikciách na
celom svete. Ďalšie názvy produktov a služieb môžu by� ochrannými známkami spoločnosti
IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM nájdete
na stránke “Informácie o autorských právach a ochranných známkach” na adrese
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Nasledujúce pojmy sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky iných
spoločností:
v Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
v Java a všetky ochranné známky a logá založené na značke Java sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Oracle alebo jej dcérskych spoločností.
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