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Uvod
Program IBM® Cognos Insight vam omogoča, da z ustvarjanjem upravljanih delovnih
prostorov analizirate podatke, raziskujete scenarije in vplivate na odločitve.
S pomočjo teh delovnih prostorov Cognos Insight lahko predstavite rezultate upraviteljem
poslovnih funkcij kot interaktivne upravljane delovne prostore. Ker Cognos Insight podpira
povratno zapisovanje, lahko s temi delovnimi prostori tudi zbirate in konsolidirate cilje,
obveze in napovedi vodstva.

Iskanje informacij
Če želite najti dokumentacijo na spletu, vključno z vso prevedeno dokumentacijo, obiščite
center znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Za več informacij o izdelku glejte naslednje vire:
v Skupnost IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Informacije o izdelku in funkcijah IBM Cognos Insight (http://www.ibm.com/software/
products/en/cogninsi)
v Podpora za IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami so namenjeni uporabnikom s fizično omejitvijo,
kot je na primer omejena gibljivost ali slabši vid. Nudijo jim pomoč pri uporabi izdelkov s
področja informacijske tehnologije. Cognos Insight ima pripomočke za ljudi s posebnimi
potrebami. Za informacije o teh funkcijah glejte Dodatek A, “Pripomočki za ljudi s posebnimi
potrebami”, na strani 191.
Dokumentacija HTML za IBM Cognos vključuje pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami.
Dokumenti v obliki PDF so na voljo kot dopolnilo in kot taki ne vključujejo dodanih
pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami.

Izjave o prihodnjih usmeritvah
Ta dokument opisuje trenutno funkcionalnost izdelka. Vključuje lahko tudi sklice na
postavke, ki trenutno niso na voljo. Iz tega ne gre sklepati, da bodo na voljo v prihodnosti.
Takšne navedbe niso zaveza, obljuba ali pravna dolžnost nudenja kakršnegakoli gradiva, kode
ali funkcionalnosti. Razvoj, izdaja in časovni plan funkcij ali funkcionalnosti ostajajo v celoti
predmet odločitve IBM-a.

Pravna izjava o vzorcih
The Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, katerakoli variacija
imena Sample Outdoors ali Great Outdoors ter Planning Sample prikazujejo izmišljene
poslovne operacije z vzorčnimi podatki, ki se uporabljajo za razvoj vzorčnih aplikacij za IBM
in IBM-ove stranke. Ti izmišljeni zapisi vključujejo vzorčne podatke za prodajne transakcije,
distribucijo izdelkov, finance in kadrovsko službo. Vsakršna podobnost z dejanskim imenom,
naslovom, kontaktnimi številkami ali vrednostmi transakcij je naključna. Druge vzorčne
datoteke lahko vsebujejo izmišljene podatke, ki so generirani ročno ali računalniško,
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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dejstvene podatke, pridobljene iz akademskih ali javnih virov, ali podatke, ki so uporabljeni z
dovoljenjem lastnika avtorskih pravic in se uporabljajo kot vzorčni podatki za razvoj vzorčnih
aplikacij. Navedena imena izdelkov so lahko blagovne znamke ustreznih lastnikov.
Nepooblaščeno kopiranje je prepovedano.

viii

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

Poglavje 1. Nove funkcije
Ta razdelek vsebuje seznam novih in spremenjenih funkcij za to izdajo. Vsebuje tudi
kumulativni seznam podobnih informacij za prejšnje izdaje. Pomagal vam bo pri načrtovanju
nadgradnje in razmeščanja aplikacij ter pri zahtevah za usposabljanje uporabnikov.
Če si želite ogledati posodobljen seznam okolij, ki jih podpira IBM Cognos Insight, vključno
z informacijami o operacijskih sistemih, strežnikih Cognos in bazah podatkov, glejte
sistemske zahteve za Cognos Insight na strani Okolja programske opreme za IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nove funkcije v različici 2.0
V programu IBM Cognos Insight so na zavihku IBM Planning Analytics različice 2.0 na voljo
nove funkcije.

Glave vrstic in stolpcev se označijo, ko je celica izbrana
Ko je celica izbrana v mreži, se ustrezne glave vrstic in stolpcev označijo tako, kot v Excelu.
Barva označevanja se ujema z barvo celice.

Iskanje objektov v podoknu vsebine
V podoknu vsebine lahko iščete objekte. Če niste prepričani glede točnega imena objekta ali
če želite najti objekte, ki se ujemajo s specifičnimi kriteriji, lahko vnesete znake za filtriranje.
Iskanje najde vse objekte v drevesu, ki se ujemajo s kriteriji. Za dodatne informacije glejte
“Iskanje v podoknu vsebine” na strani 53.

Iskanje članov v urejevalniku dimenzij
Ko urejate velike dimenzije, je navigacija lahko težavna. Poenostavite jo lahko tako, da
preiščete obstoječe elemente dimenzije, ki je odprta v urejevalniku dimenzij. Za dodatne
informacije glejte “Iskanje v velikih dimenzijah” na strani 97.

Nove menijske možnosti za celice s klikom desne miškine tipke
Za celico sta na voljo dve novi možnosti na meniju, do katerega dostopate s klikom desne
miškine tipke:
v Izvozi v
v Zamrzni podokna
Ti možnosti sta bili včasih na voljo samo prek orodne vrstice gradnikov.

Nove funkcije v različici 10.3.0
V programu IBM Cognos Insight različice 10.3.0 so nove funkcije.

Podpora za pomik v novo vrstico v celici navzkrižne tabele
Zdaj lahko z bližnjico na tipkovnici Alt+Enter dodate pomik v novo vrstico v celici v
navzkrižni tabeli.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Kazalniški gradnik grafikona zgodovine
Zdaj lahko v delovni prostor IBM Cognos Insight dodate kazalniški gradnik grafikona
zgodovine.
Grafikon zgodovine prikazuje stolpčni grafikon dejanskih podatkov za metriko s črto
indikator cilja in indikator tolerance. Za dodatne informacije glejte “Gradniki kazalnikov” na
strani 159.

Nova možnost izbirnega seznama za mere
Ko oblikujete mero, lahko zdaj definirate seznam vrednosti, med katerimi lahko uporabnik
izbira. Za dodatne informacije glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.

Diagram podatkovnega toka
Zdaj lahko v delovni prostor IBM Cognos Insight dodate diagram podatkovnega toka, če
želite prikazati vizualno predstavitev povezav ali procesov, ki se sklicujejo na ali premikajo
podatke med kockami. Za dodatne informacije glejte “Dodajanje diagrama podatkovnega
toka” na strani 82.

Poročilo modela
Ustvarite lahko poročilo, ki vsebuje lastnosti vsakega od objektov, ki jih model vsebuje. Za
dodatne informacije glejte “Ustvarjanje poročila modela” na strani 177.

Zrcaljenje v podoknu vsebine
V podoknu vsebine lahko zdaj omogočite zrcaljenje, če želite podpreti dvosmerne jezike. Za
dodatne informacije glejte “Podpora za dvosmerne jezike” na strani 14.

Nove funkcije v različici 10.2.2.6
V programu IBMCognos Insight različice 10.2.2.6 so nove funkcije.

Brisanje komentarjev v celicah
Zdaj lahko brišete komentarje, ki ste jih v celice dodali po objavi delovnega prostora.
Komentarje lahko brišete, medtem ko delate v porazdeljenem ali povezanem načinu.
Za dodatne informacije glejte “Dodajanje, ogledovanje in brisanje komentarjev v celicah” na
strani 103.

Nove menijske možnosti za celice s klikom desne miškine tipke
Za celico sta na voljo dve novi možnosti na meniju, do katerega dostopate s klikom desne
miškine tipke:
v Izloči prazne celice
v Samodejno prilagodi
Ti možnosti sta bili včasih na voljo samo prek orodne vrstice gradnikov.

Nove funkcije v različici 10.2.2.5
V programu IBMCognos Insight različice 10.2.2.5 so nove funkcije.
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Samodejno shranjevanje nepotrjenih podatkov na strežnik
Cognos TM1
Če imate na strežniku peskovnika Cognos Insight nepotrjene podatke, lahko zdaj strežnik the
Cognos TM1 s temi podatki posodobite samodejno. Strežnik lahko posodobite pred ali po
izvedbi procesa IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
Za dodatne informacije glejte “Dodajanje gumbov dejanj, ki izvedejo skript” na strani 89.

Nove funkcije v različici 10.2.2.3
V programu IBM Cognos Insight različice 10.2.2.3 so nove funkcije.

Razprševanje z metodo Ponovi liste je zdaj na voljo za
konsolidirane celice
Razprševanje z metodo Ponovi liste je zdaj možnost v pogovornem oknu Razpršitev
podatkov, ko vnesete vrednost v konsolidirano celico, katere podrejene podatkovne postavke
ne vsebujejo vrednosti.
Če pravilo cilja konsolidirano celico, se bo pogovorno okno Razpršitev podatkov odprlo
samo, če je omogočeno v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
V programu Cognos TM1 Performance Modeler odprite podokno Zasnova aplikacije in
dvokliknite ime aplikacije, da prikažete zavihek Zasnova aplikacije. Izberite nastavitev
Razpršitev na konsolidirane celice, izpeljane iz pravila in shranite. Nato razmestite
aplikacijo.

Dinamično agregiranje članov v točki raziskovanja
V točki raziskovanja lahko dinamično agregirate člane pod nov nadrejeni element. Nadrejeni
element je prikazan v točki raziskovanja ter v področju pregleda in v navzkrižni tabeli, če je
primerno.
Ta zmožnost je na voljo samo za datoteke (.cdd) delovnega prostora IBM Cognos Insight.
Uporabite jo lahko, ko delate v samostojnem ali porazdeljenem načinu s strežnikom IBM
Cognos TM1, ne pa tudi, ko delate v povezanem načinu.
Če želite agregirati člane v točki raziskovanja, kliknite člane, ki jih želite združiti, in nato
kliknite ikono Ustvari element vsote
članom z imenom Konsolidirana vsota.

. Agregirani člani so prikazani pod nadrejenim

Če želite agregiranje odstraniti, kliknite ikono Odstrani element vsote

.

Konfiguriranje dinamičnega agregiranja članov
To zmožnost morate konfigurirati za vsako datoteko (.cdd) delovnega prostora Cognos Insight
posebej.
1. Ekstrahirajte datoteke v datoteki (.cdd) delovnega prostora Cognos Insight s programom
za datotečne arhive.
2. Odprite datoteko cdfDashboardModel.xml z urejevalnikom besedila.
3. Dodajte atribut expPointConsTotalShow="true" v element dashboards.
4. Shranite datoteko in ekstrahirane datoteke stisnite nazaj v datoteko (.cdd) delovnega
prostora Cognos Insight.
Poglavje 1. Nove funkcije
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5. Odprite datoteko (.cdd) delovnega prostora Cognos Insight v programu Cognos Insight.
Zdaj je dinamično agregiranje članov na voljo za ta delovni prostor.

Nove funkcije v različici 10.2.2.1
V programu IBM Cognos Insight različice 10.2.2.1 so nove funkcije.

Pokaži vzdevek na robu mreže
V navzkrižnih tabelah lahko skupaj z napisi prikažete tudi vzdevke.
Če želite prikazati vzdevek, z desno miškino tipko kliknite vrstico ali stolpec z definiranim
vzdevkom, kliknite Pokaži atribut in izberite vzdevek na seznamu vseh vzdevkov. Besedilo
vzdevka se prikaže skupaj z napisom.
Če želite počistiti prikaz vzdevka, z desno miškino tipko kliknite vrstico ali stolpec z
definiranim vzdevkom, kliknite Pokaži atribut in izberite Ne pokaži.

Pokaži vzdevek v točkah raziskovanja
V točkah raziskovanja lahko prikazujete vzdevke.
Če so za dimenzijo v točki raziskovanja na voljo vzdevki, se poleg ikone Iskanje
prikaže ikona spustnega menija

.

Kliknite ikono spustnega menija
in izberite vzdevek za prikaz. Če želite, da se seznam
članov prikaže, mora vsak član v dimenziji imeti definirano besedilo vzdevka.

Iskanje parametra člana gumba dejanja
Ko zaganjate gumb dejanja, ki ima parameter člana, lahko člane iščete z iskanjem "vsebuje",
ki ne razlikuje malih in velikih črk. Včasih je iskanje razlikovalo velike in male črke in je bilo
tipa "začne se z". S to spremembo je lažje iskati člane.
Tako lahko na primer člana z imenom S1000 - Revenue zdaj najdete, če iščete z besedo
revenue, včasih pa člana s tem parametrom iskanja niste mogli najti.

Trdo zakleni vse gradnike
Gradnike v aplikaciji lahko v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler trdo
zaklenete. Neskrbniškim uporabnikom tako preprečite, da bi odklepali gradnike v programu
IBM Cognos Insight.
Včasih so lahko vsi uporabniki programa Cognos Insight odklepali gradnike s pomočjo na
kontekst občutljivih menijev. V tej izdaji lahko gradnike trdo zaklenete v programu Cognos
TM1 Performance Modeler, tako da jih uporabniki, ki niso skrbniki, ne morejo odklepati v
programu Cognos Insight.
Za več informacij glejte dokumentacijo za TM1 Performance Modeler.

Nove funkcije v različici 10.2.2
V programu IBM Cognos Insight različice 10.2.2 so nove funkcije.
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Tiskanje celotnega delovnega prostora
Zdaj lahko v programski opremi IBM Cognos Insight natisnete celoten delovni prostor
naenkrat, namesto da bi tiskali vsak zavihek posebej.
S tem povezana opravila:
“Tiskanje delovnih prostorov” na strani 109
Če želite posnetek delovnega prostora na papirju, natisnite celotni delovni prostor IBM
Cognos Insight ali določene zavihke delovnega prostora.

Dinamične vrednosti
IBM Cognos Insight zdaj vključuje dinamične vrednosti, ki so gradniki, v katerih je prikazan
en sam član ali ena sama mera iz navzkrižne tabele. Če je na primer v navzkrižni tabeli
prikazan prihodek po letih po linijah izdelkov, lahko v naslov zavihka delovnega prostora
dodate dinamično vrednost, v kateri je prikazan skupni prihodek za to leto.
S tem povezana opravila:
“Vstavljanje dinamičnih vrednosti” na strani 89
Če želite poudariti določeno vrednost v delovnem prostoru, lahko v delovnem prostoru IBM
Cognos Insight ustvarite gradnik dinamične vrednosti. Vrednost skupnega prihodka lahko na
primer postavite v svoj gradnik na vrh delovnega prostora.

Poudarjanje celic s pogojnim oblikovanjem
V IBM Cognos Insight lahko zdaj dodate pogojne sloge, da poudarite celice, ki izpolnjujejo
določene pogoje.
S tem povezana opravila:
“Ustvarjanje pogojnih slogov” na strani 77
Pogojne sloge lahko uveljavite za navzkrižno tabelo v delovnem prostoru IBM Cognos
Insight, če želite identificirati celice, ki so znotraj obsega vrednosti, ali celice, ki vsebujejo
določen niz znakov.

Podpora za uvažanje raztrganih in neuravnoteženih hierarhij
Raztrgane in neuravnotežene hierarhije lahko zdaj uvozite v IBM Cognos Insight. Odločite se
lahko za ohranitev izvirne strukture ali pa za prilagoditev le-te.

Raztrgane hierarhije
Pri raztrganih hierarhijah manjkajo nekatere ravni v podatkih. V naslednji tabeli na primer v
dveh vrsticah manjka raven Zvezna država.
Tabela 1. Primer raztrgane hierarhije pred uvozom
Regija ali država

Zvezna država

Mesto

ZDA

CA

San Francisco

ZDA

CA

Los Angeles

ZDA

Washington DC

Vatikan

Vatikan

Če ohranite raztrgano strukturo, se prazne celice zapolnijo s člani rezerviranih mest.
Hierarhija Tabela 1 bi bila na primer videti tako:
v ZDA
– CA
- San Francisco
Poglavje 1. Nove funkcije
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- Los Angeles
– Washington DC (Zvezna država)
- Washington DC
v Vatikan
– Vatikan (Država)
- Vatikan (Mesto)
Če raztrgano hierarhijo strnete, tako da postane neuravnotežena hierarhija, se prazne celice ne
pojavijo v uvoženi dimenziji. Hierarhija Tabela 1 na strani 5 bi bila na primer videti tako:
v ZDA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatikan
– Vatikan

Neuravnotežene hierarhije
V neuravnoteženih hierarhijah niso vsi listni člani na isti ravni. V naslednji tabeli so na primer
nekateri listni člani na ravni 2, nekateri pa na ravni 3.
Tabela 2. Primer neuravnotežene hierarhije pred uvozom
Raven 1

Raven 2

Raven 3

Uslužbenec A

Uslužbenec B

Uslužbenec E

Uslužbenec A

Uslužbenec B

Uslužbenec F

Uslužbenec A

Uslužbenec C

Uslužbenec A

Uslužbenec D

Če ohranite neuravnoteženo strukturo, se prazne celice ne pojavijo v uvoženi dimenziji.
Hierarhija Tabela 2 bi bila na primer videti tako:
v Uslužbenec A
– Uslužbenec B
- Uslužbenec E
- Uslužbenec F
– Uslužbenec C
– Uslužbenec D
Če hierarhijo uravnotežite, se izpolni najnižja raven in prazne celice bodo na višji ravni. To
spremeni hierarhijo iz neuravnotežene v raztrgano hierarhijo. Hierarhija Tabela 2 bi bila na
primer videti tako:
v Uslužbenec A
– Uslužbenec B
- Uslužbenec E
- Uslužbenec F
– Uslužbenec C (Raven 2)
- Uslužbenec C
– Uslužbenec D (Raven 2)
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- Uslužbenec D
S tem povezani pojmi:
Poglavje 3, “Uvažanje podatkov v Cognos Insight”, na strani 17
Podatke lahko v IBM Cognos Insight uvozite na različne načine, ki so odvisni od izvora
podatkov, kompleksnosti podatkov in tega, koliko nadzora želite imeti nad načinom
preslikave podatkov, kot so dimenzije, mere in atributi.

Razveljavitev in vnovična uveljavitev
Zdaj lahko nekatera dejanja, ki jih izvedete za delovni prostor IBM Cognos Insight,
razveljavite ali ponovite.
Razveljavite ali znova uveljavite lahko do 45 dejanj.
Omejitev: Z ikono Razveljavi

ne morete razveljaviti naslednjih dejanj:

v Spreminjanja podatkovnega modela, kot sta dodajanje ali odstranjevanje članov, dimenzij
in kock.
v Dodajanja ali odstranjevanja komentarjev.
v Izvajanje gumbov dejanj, ki izvajajo procese IBM Cognos TM1 TurboIntegratorja (TI).
v Spreminjanje izračunov.
v Izvajanja uvozov in izvozov.
v Vzpostavljanja povezave s strežnikom IBM Cognos Express ali IBM Cognos TM1.
v Tiskanja, objavljanja ali dajanja v skupno rabo.
v Sprememb nastavitev ali preferenc za Cognos Insight.
v Zadrževanja ali sproščanja celic.

Sinhronizacija podatkov
Zdaj lahko podatke v delovnem prostoru IBM Cognos Insight sinhronizirate po gradniku,
zavihku ali delovnem prostoru. Lahko bi na primer sinhronizirali spremembe podatkov v točki
raziskovanja v zavihku A s podatki v navzkrižni tabeli v zavihku B.
S tem povezana opravila:
“Sinhroniziranje gradnikov” na strani 92
Ko sinhronizirate gradnike v programu IBM Cognos Insight, se spremembe, ki jih naredite v
podatkih enega gradnika, odrazijo v sinhroniziranih gradnikih. Sinhronizacijo lahko uveljavite
za vse zavihke, za vse delovne prostore ali za manjše skupine znotraj enega zavihka.

Gradniki in zavihki v podoknu Vsebina
Zdaj si lahko ogledate seznam zavihkov in gradnikov v delovnem prostoru IBM Cognos
Insight. S tem seznamom se lahko pomaknete v določene zavihke ali gradnike in spreminjate
nastavitve za zavihke in gradnike.
Razdelek Delovni prostor je nov del podokna Vsebina
. V razdelku so navedeni vsi
zavihki in gradniki v trenutnem delovnem prostoru. V podoknu Delovni prostor lahko
izvedete naslednja dejanja:
v Z desno miškino tipko kliknete gradnik, da dostopite do seznama ukazov za gradnik. Ti
ukazi so enaki tistim, ki so na voljo na meniju Dejanja gradnika

.

v Z desno miškino tipko kliknete zavihek, da ga preimenujete ali izbrišete.
v Kliknete zavihek ali gradnik, da se pomaknete do tega objekta v delovnem prostoru.

Poglavje 1. Nove funkcije
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Večnitne poizvedbe izboljšujejo zmogljivost
Zmogljivost obdelovanja poizvedb v programski opremi IBM Cognos Insight lahko izboljšate
tako, da poizvedbam omogočite, da se razcepijo v več obdelovalnih niti.
Večnitne poizvedbe omogočajo, da IBM Cognos TM1 samodejno naloži poizvedbe za
uravnoteženje obremenitev z izvajanjem vsake od njih v ločenem jedru. To večnitno
obdelovanje lahko izboljša učinkovitost in čas obdelovanja za velike poizvedbe in pravila.
Prednosti izboljšav z večnitnimi poizvedbami lahko koristijo samo strežniki, ki se izvajajo pri
kapaciteti, manjši od 100 %. Če je na primer 8 jeder obdelovalo 8 sočasnih poizvedb, nobena
ni mogla koristiti večnitnih poizvedb. Posledica dodajanja 9. poizvedbe, ki se obdeluje
sočasno, bi bila razcepitev niti obdelave poizvedbe prek več jeder.

Pogleda kontributorja in pregledovalca
Ko zdaj skrbniki programa IBM Cognos TM1 vzpostavijo povezavo z aplikacijami Cognos
TM1 iz programa IBM Cognos Insight, sta lahko pogleda kontributorja in pregledovalca
prikazana z različnimi postavitvami.
Ko avtorji aplikacij ustvarijo aplikacije v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
lahko definirajo poglede za kontributorje in pregledovalce. Ko skrbniki programa Cognos
TM1 vzpostavijo povezavo s programom Cognos TM1 iz programa Cognos Insight, lahko
izberejo pogled, s katerim želijo delati: s pogledom kontributorja ali s pogledom
pregledovalca. V programu Cognos Insight sta lahko ta pogleda prikazana z različnimi
postavitvami. Pogled kontributorja ima na primer lahko prikazano navzkrižno tabelo z več
točkami raziskovanja, medtem ko ima pogled pregledovalca prikazana le grafikon in
navzkrižno tabelo.
Te različne postavitve je mogoče ustvariti v programu Cognos Insight. Ko skrbnik programa
Cognos TM1 znova objavi delovni prostor v programu Cognos TM1, pogled, ki ga objavi,
vključuje postavitev delovnega prostora. Če ima skrbnik programa Cognos TM1
vzpostavljeno povezavo v pogledu kontributorja, lahko ta skrbnik spreminja postavitev
delovnega prostora in delovni prostor objavi kot pogled kontributorja te aplikacije.
Za dodatne informacije o pogledih Kontributor in Pregledovalec glejte dokumentacijo za TM1
Performance Modeler. Do tega dokumenta za vaš izdelek in različico lahko dostopite v centru
znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
S tem povezana opravila:
“Povezovanje s sistemom Cognos TM1” na strani 169
Skrbniki za IBM Cognos TM1 se lahko povežejo s sistemom Cognos TM1 prek programa
IBM Cognos Insight, ko želijo uvažati dimenzije ali kocke, objaviti delovni prostor ali
prispevati v načrt.
“Povezovanje s sistemom Cognos Express” na strani 183
Skrbniki za IBM Cognos Express se lahko povežejo s sistemom Cognos Express prek
programske opreme IBM Cognos Insight, ko želijo uvoziti dimenzije ali kocke, objaviti
delovni prostor ali prispevati v načrt.

Strateške zemljevide je mogoče filtrirati po metrikah
Zdaj lahko strateške zemljevide v delovnem prostoru IBM Cognos Insight filtrirate na nov
način, in sicer tako, da izberete metrike, ki se prikažejo, ko postavite kazalko na objekte v
gradniku.
Denimo, da delovni prostor vključuje navzkrižno tabelo, strateški zemljevid, diagram vpliva
in diagram po meri. Vsi štirje gradniki se sinhronizirajo med sabo. Če ste želeli spremeniti
podatke, ki so prikazani v posameznem gradniku, ste prej lahko spremenili izbore v področju
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pregleda za posamezni gradnik. Zdaj pa lahko izberete tudi metrike, ki so prikazane, ko
postavite kazalko na cilj na strateškem zemljevidu.
S tem povezana opravila:
“Dodajanje kazalnikov” na strani 164
Ko se povežete s strežnikom IBM Cognos TM1 prek programske opreme IBM Cognos
Insight, si lahko ogledujete in uporabljate kazalnike, ki ste jih ustvarili v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler v delovnem prostoru.

Povečava in pomanjšava v kazalniških gradnikih
Zdaj imate možnost povečave in pomanjšave v kazalniških gradnikih IBM Cognos Insight.
Z ikonama Povečaj in Pomanjšaj
v področju pregleda gradnikov si lahko ogledate
najmanjše podrobnosti ali vidite širšo sliko. Denimo, da delovni prostor vključuje kazalniški
gradnik po meri, ki prikazuje prihodek za posamezno linijo izdelkov na zemljevidu sveta. Del
zemljevida lahko povečate, da si ogledate več podrobnosti o regijah in državah na tistem
področju, ali pa zemljevid pomanjšate, da vidite cel zemljevid.
S tem povezana opravila:
“Dodajanje kazalnikov” na strani 164
Ko se povežete s strežnikom IBM Cognos TM1 prek programske opreme IBM Cognos
Insight, si lahko ogledujete in uporabljate kazalnike, ki ste jih ustvarili v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler v delovnem prostoru.

Razširjanje in strnjevanje metrik v diagramih vpliva
Zdaj lahko razširite ali strnete metrike v gradnikih diagrama vpliva v programu IBM Cognos
Insight.
Z ikonama Razširi in Strni
ob metrikah si lahko ogledate več ali manj metrik.
Denimo, da diagram vpliva prikazuje Znižanje kot žariščno metriko in Skupni prihodek po
znižanju kot prizadeto metriko. Če razširite Skupni prihodek po znižanju, vidite, da
metrika Skupni prihodek po znižanju vpliva na metriko Dobiček pred razporeditvijo.
Na ta način lahko sledite verigi metrik in se seznanjate s tem, kako vplivajo ena na drugo.
S tem povezana opravila:
“Dodajanje kazalnikov” na strani 164
Ko se povežete s strežnikom IBM Cognos TM1 prek programske opreme IBM Cognos
Insight, si lahko ogledujete in uporabljate kazalnike, ki ste jih ustvarili v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler v delovnem prostoru.

Napisi v trenutnih področnih nastavitvah
V delovnih prostorih, ki imajo različne napise za različne jezike, uporabniki zdaj vidijo samo
napis, ki ustreza področnim nastavitvam programa IBM Cognos Insight, kot so nastavljene v
meniju Moje preference.
S tem povezani pojmi:
“Jezikovne in kulturne preference” na strani 13
IBM Cognos Insight uporablja različne nastavitve, s katerimi določa jezik in kulturni standard
glede na to, kje dostopate do programa Cognos Insight. Te informacije vas bodo seznanile s
tem, kje Cognos Insight najde vaše preference glede jezika in kulture, zato da jih boste lahko
po potrebi spremenili.

Razprševanje podatkov z metodo Ponovi liste
IBM Cognos Insight zdaj vključuje razprševanje podatkov z metodo Ponovi liste.
Poglavje 1. Nove funkcije
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Metoda Ponovi liste za razprševanje podatkov vam omogoča, da prekopirate vrednost v vse
liste konsolidacije ali pa samo v tiste liste, ki vsebujejo neničelne vrednosti.
S tem povezana opravila:
“Razprševanje podatkov z metodo Ponovi liste” na strani 75
V programski opremi IBM Cognos Insight z metodo ponavljanja listov prekopirate specifično
vrednost v liste (podrejence) konsolidacije. Ko uveljavite to metodo, lahko vrednost
prekopirate v vse liste konsolidacije ali pa samo v tiste liste, ki že vsebujejo neničelne
vrednosti.
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Poglavje 2. Zaganjanje programa Cognos Insight
IBM Cognos Insight lahko namestite kot komponento IBM Planning Analytics Local, lahko
pa ga namestite in ga zaženete prek programa IBM Cognos Express ali IBM Cognos TM1,
odvisno od vašega dostopa do drugih izdelkov IBM Cognos.
Naslednji seznam opisuje različne načine, na katere lahko zaženete Cognos Insight. To, kako
zaženete Cognos Insight, je odvisno od tega ali je Cognos Insight povezan z drugimi izdelki
programske opreme Cognos, kot je na primer Cognos TM1 ali Cognos Express.
Cognos Insight in Cognos TM1
Če ste povezani z izdelkom Cognos TM1, potem Cognos Insight zaženete prek
portala Cognos TM1 Applications, da ustvarjate delovne prostore in prispevate v
načrte.
Cognos Insight in Cognos Express
Če ste povezani z izdelkom Cognos Express, Cognos Insight zaženete prek
pozdravne strani izdelka Cognos Express, da ustvarjate delovne prostore, jih dajete v
skupno rabo z drugimi ali prispevate k načrtom.

Okno Cognos Insight
Seznanite se z deli okna IBM Cognos Insight.
Okno Cognos Insight vključuje naslednje dele:
Ikona Dejanja
S klikom ikone Dejanja
razširite meni, ki obsega možnosti, s katerimi lahko
ustvarite, odprete, shranite, natisnete, izvozite in zaprete delovne prostore.
Gradnik navzkrižne tabele in grafikona
Gradniki so deli delovnega prostora Cognos Insight. En tip gradnika vsebuje
navzkrižno tabelo ali mrežo in grafikon. Podatki v navzkrižni tabeli so povezani s
podatki, ki so prikazani v grafikonu, zato se, ko spremenite podatke v navzkrižni
tabeli, spremenijo tudi podatki v grafikonu, in obratno, ko spremenite podatke v
grafikonu, se spremenijo tudi podatki v navzkrižni tabeli.
Orodna vrstica gradnika
Orodna vrstica gradnika se pojavi, ko delate v gradniku. V njej so ikone, potrebne za
gradnik, na primer ikona Spremeni tip prikaza
spremenite tip grafikona, ki je prikazan v gradniku.

, ki vam omogoča, da

Področje pregleda
Področje pregleda je prikazano za navzkrižno tabelo ali grafikon. V tem področju
pregleda vidite, katere dimenzije in mere so prikazane v navzkrižni tabeli ali
grafikonu ali v navzkrižni tabeli in grafikonu. Področje pregleda je razdeljeno na tri
razdelke: vrstice, stolpce in kontekst. Ti razdelki predstavljajo dimenzije in mere, ki
so prikazane v vrsticah, stolpcih in kontekstu navzkrižne tabele ali grafikona ali
navzkrižne tabele in grafikona. Če je na primer dimenzija Izdelki prikazana v
razdelku vrstic v področju pregleda, potem so izdelki prikazani tudi v vrsticah
navzkrižne tabele.
Podokno Vsebina
V podoknu Vsebina so prikazane vse kocke, dimenzije, mere in atributi, s katerimi
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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lahko delate v trenutnem delovnem prostoru. V podoknu Vsebina lahko uvažate,
ustvarjate, brišete, premikate in urejate elemente. V tem podoknu so prikazani tudi
postopki uvoza, tako da lahko osvežite podatke iz določenega uvoza.
V podoknu vsebine lahko tudi iščete objekte. Če niste prepričani glede točnega
imena objekta ali če želite najti objekte, ki se ujemajo s specifičnimi kriteriji, lahko
vnesete znake za filtriranje. Iskanje najde vse objekte v drevesu, ki se ujemajo s
kriteriji.
Točke raziskovanja
Točka raziskovanja je seznam elementov v dimenziji. S klikom elementov lahko
filtrirate podatke v navzkrižni tabeli ali grafikonu ali v navzkrižni tabeli in grafikonu.
Zavihki
Delovne prostore je mogoče razdeliti v več zavihkov. V področju zavihkov lahko
zavihke ustvarite, izbrišete in preimenujete.
Ikona Sličice zavihkov
Ko kliknete ikono Sličice zavihkov, se prikažejo majhni grafični simboli zavihkov, s
katerimi se lahko namesto z imeni zavihkov pomaknete do drugega zavihka.
Na naslednji sliki so prikazani deli okna Cognos Insight.

Slika 1. Deli okna Cognos Insight
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Preference za Cognos Insight
Program IBM Cognos Insight lahko prilagodite, vključno z omogočanjem in onemogočanjem
specifičnega vedenja, nastavitvijo področnih nastavitev in nastavitvijo povezav z drugimi
izdelki IBM Cognos.
V oknu Moje preference, do katerega dostopite prek ikone Dejanja
naslednje možnosti:

, lahko nastavite

v Prikaz vizualnih označb za izboljšano dostopnost.
v Onemogočanje strani Prvi koraki, ki se prikaže ob zagonu programa Cognos Insight.
v Onemogočanje odkrivanja hierarhije pri uvažanju podatkov.
v Onemogočanje sinhronizacije za nove poglede.
v Spreminjanje privzetega dejanja za dvoklik celice navzkrižne tabele v novih delovnih
prostorih. Privzeto dejanje je urejanje celice, privzeto dejanje pa lahko spremenite v vrtanje
navzdol.
v Spreminjanje začetnega pogleda dimenzij v delovnem prostoru po uvozu podatkov.
Privzeto dejanje je razširitev hierarhij do prve ravni, privzeto dejanje pa lahko spremenite
tako, da strne vse ravni ali razširi vse ravni.
v Spreminjanje jezika vsebine delovnih prostorov.
v Omogočanje podpore za dvosmerne jezike in izbira smeri besedila za vsebino delovnega
prostora.
v Dodajanje URI-jev za vzpostavljanje povezave s strežniki IBM Cognos Express in IBM
Cognos TM1.

Jezikovne in kulturne preference
IBM Cognos Insight uporablja različne nastavitve, s katerimi določa jezik in kulturni standard
glede na to, kje dostopate do programa Cognos Insight. Te informacije vas bodo seznanile s
tem, kje Cognos Insight najde vaše preference glede jezika in kulture, zato da jih boste lahko
po potrebi spremenili.

Cognos Insight in Cognos TM1
Ko namestite ali zaženete Cognos Insight s portala IBM Cognos TM1 Applications, jezik
izdelka in jezik vsebine, ki ju nastavite na portalu, določata jezik in kulturne standarde za
Cognos Insight. Če na primer nastavite jezik izdelka na francoščino (Kanada) in jezik vsebine
na angleščino (Kanada), je uporabniški vmesnik programa Cognos Insight v francoščini,
kulturni standardi pa so kanadsko-angleški. Če jezikovne nastavitve spremenite, jezik in
kulturne standardne osvežite tako, da delovni prostor programa Cognos Insight zaprete in
znova odprete.
Za informacije o nastavljanju izdelka in jezika vsebine v portalu Cognos TM1 Applications
glejte dokumentacijo za TM1 Applications. Do te dokumentacije lahko dostopate v centru
znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Če niste povezani s strežnikom Cognos TM1, lahko jezik vsebine v programu Cognos Insight
nastavite tako, da kliknete ikono Dejanja
, nato Moje preference in izberete jezik s
seznama jezikov vsebine. Preferenca bo preglasila kulturne standarde, ki jih določa
operacijski sistem ali portal. To pride prav, kadar ustvarjate delovni prostor za uporabnike v
drugi regiji ali državi in želite preveriti, kakšen bo videti delovni prostor za te uporabnike.
Recimo, da delate v Ottawi v Kanadi in uporabljate francoščino (Kanada), delovni prostor, ki

Poglavje 2. Zaganjanje programa Cognos Insight
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ga ustvarjate, pa bo uporabljala skupina uslužbencev v Franciji. Jezik vsebine programa
Cognos Insight lahko nastavite na francoščino (Francija) in potem delovni prostor vidite, kot
ga bodo videli uporabniki.
Če je vaš skrbnik za Cognos TM1 omogočil lokalizacijo imen v strežniku Cognos TM1,
potem se bodo kocke, dimenzije, elementi in atributi prikazali v lokalnem jeziku, kar določajo
področne nastavitve operacijskega sistema. Microsoft Windows. Če lokalizacija ni
omogočena, bodo imena objektov prikazana tako, kot so bila izvirno ustvarjena v strežniku
Cognos TM1.

Cognos Insight in Cognos Express
Ko namestite ali zaženete Cognos Insight s portala IBM Cognos TM1 Applications, jezik
izdelka in jezik vsebine, ki ju nastavite na portalu, določata jezik in kulturne standarde za
Cognos Insight. Če na primer nastavite jezik izdelka na francoščino (Kanada) in jezik vsebine
na angleščino (Kanada), je uporabniški vmesnik programa Cognos Insight v francoščini,
kulturni standardi pa so kanadsko-angleški. Če jezikovne nastavitve spremenite, jezik in
kulturne standardne osvežite tako, da delovni prostor programa Cognos Insight zaprete in
znova odprete.
Za informacije o nastavljanju izdelka in jezika vsebine v portalu Cognos TM1 Applications
glejte dokumentacijo za TM1 Applications. Do te dokumentacije lahko dostopate v centru
znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Če niste povezani s strežnikom Cognos Express, lahko jezik vsebine v programu Cognos
Insight nastavite tako, da kliknete ikono Dejanja
, nato Moje preference in izberete
jezik s seznama jezikov vsebine. Preferenca bo preglasila kulturne standarde, ki jih določa
operacijski sistem ali portal. To pride prav, kadar ustvarjate delovni prostor za uporabnike v
drugi regiji ali državi in želite preveriti, kakšen bo videti delovni prostor za te uporabnike.
Recimo, da delate v Ottawi v Kanadi in uporabljate francoščino (Kanada), delovni prostor, ki
ga ustvarjate, pa bo uporabljala skupina uslužbencev v Franciji. Jezik vsebine programa
Cognos Insight lahko nastavite na francoščino (Francija) in potem delovni prostor vidite, kot
ga bodo videli uporabniki.

Podpora za dvosmerne jezike
Podpora za dvosmerne jezike v izdelku IBM Cognos Insight vam omogoča uporabo
naslednjih funkcij:
v

Spreminjanje smeri besedila, ki je prikazano v delovnem prostoru (podatkovna vsebina).

v Zrcaljenje vsebine v uporabniškem vmesniku Cognos Insight (vsebina aplikacije).
Jezike za podatkovno vsebino in vsebino aplikacije lahko ločite. Tako lahko na primer želite
uporabljati angleščino za vsebino aplikacije in hebrejščino za podatkovno vsebino.

Smer besedila
V delovnih prostorih Cognos Insight lahko izbirate med prikazom besedila od desne proti levi
ali od leve proti desni. Izberete lahko tudi kontekstno smer besedila. Včasih želite, da je del
besedila prikazan od leve proti desni, del pa od desne proti levi. Arabščina, hebrejščina, urdu
in perzijščina so jeziki, ki jih pišejo od desne proti levi. Vendar pa so števila v teh jezikih, kot
tudi v vdelanih segmentih besedila v latinici, cirilici ali grščini, napisana od leve proti desni.
V teh primerih nastavite smer besedila odvisno od konteksta, na podlagi prvega črkovnega
znaka v besedilu. Če črka spada v pisavo, ki poteka od desne proti levi, je smer besedila od
desne proti levi. V nasprotnem primeru je smer besedila od leve proti desni. Številke in
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posebni znaki ne vplivajo na smer besedila. Če se na primer besedilo začne s številko, ki ji
sledi arabska črka, je smer od desne proti levi. Če se besedilo začne s številko, ki ji sledi
latinska črka, je smer od leve proti desni.
Sprememba smeri besedila v delovnem prostoru vpliva na vse informacije, ki jih vnesejo
uporabniki, vključno s podatki, oznakami in namigi za gradnike, komentarji in strukturiranim
besedilom, kot so elektronski naslovi, poti do datotek in URL-ji.

Zrcaljenje
Preslikujete lahko elemente uporabniškega vmesnika Cognos Insight, kot so menijske
postavke, orodne vrstice in besedila oken. Ko omogočite podporo za dvosmerne jezike, je
zrcaljenje samodejno in je odvisno od področnih nastavitev sistema Microsoft Windows.

Omogočanje dvosmerne jezikovne podpore
Dvosmerne jezike lahko v programu IBM Cognos Insight omogočite, če želite spremeniti
smer besedila, prikazanega v delovnem prostoru, in omogočiti zrcaljenje vsebine v
uporabniškem vmesniku Cognos Insight.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
, nato pa kliknite Moje preference.
2. V razdelku Dvosmerna podpora izberite potrditveno polje Omogoči dvosmerno
podporo.
3. Če želite spremeniti smer besedila, storite naslednje:
a. Na seznamu Smer osnovnega besedila za vsebino izberite eno od možnosti, da
podate smer besedila v programu Cognos Insight. Ko omogočite dvosmerno podporo,
se v orodni vrstici besedilnih gradnikov prikaže ikona Smer besedila

.

b. Izbirno: Če želite preglasiti smer besedila, ki ste jo podali za delovni prostor, v
besedilnem gradniku kliknite ikono Smer besedila in izberite smer besedila.
4. Če želite omogočiti zrcaljenje besedila, v nadzorni plošči Microsoft Windows spremenite
področne nastavitve sistema v arabščino ali hebrejščino.
Zrcaljenje lahko onemogočite tako, da počistite potrditveno polje Omogoči podporo za
dvosmerne jezike ali spremenite sistemske področne nastavitve na drug jezik.

Poglavje 2. Zaganjanje programa Cognos Insight

15

16

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
Podatke lahko v IBM Cognos Insight uvozite na različne načine, ki so odvisni od izvora
podatkov, kompleksnosti podatkov in tega, koliko nadzora želite imeti nad načinom
preslikave podatkov, kot so dimenzije, mere in atributi.

Pred uvozom podatkov
Preden izvorne podatke uvozite v program IBM Cognos Insight, se morate seznaniti s tem,
katerih podatkov ni mogoče uvoziti in kako Cognos Insight preslika uvožene podatke.

Hitro uvažanje
Če želite uporabiti možnost Hitro uvažanje, lahko povlečete preproste podatkovne datoteke
na platno Cognos Insight ali na stran Prvi koraki. Preproste podatkovne datoteke ustrezajo
naslednjim pogojem:
v Manj kot 10 stolpcev
v Manj kot 100.000 vrstic (za delovne zvezke Microsoft Excel)
v Velikost datoteke je manjša kot 10 megabajtov (za datoteke, ki vsebujejo vrednosti,
razmejene z vejicami ali tabulatorji)
v Samo ena vrstica glave stolpca
v Brez spojenih celic
Če podatki ne izpolnjujejo teh pogojev, Cognos Insight odpre čarovnika Uvoz, ki vas vodi
skozi uvažanje bolj kompleksnega nabora podatkov.

Kako Cognos Insight preslika podatke
Pri uvažanju podatkov uporablja Cognos Insight za preslikavo podatkov glede na tip izvora
napredno podatkovno inteligenco. Med uvažanjem lahko preglasite katerekoli izbire, ki jih
določi Cognos Insight za način preslikave podatkov. V oknu Moje preference lahko tudi
onemogočite odkrivanje hierarhij za vse uvoze.
Naslednji seznam definira različne tipe podatkov v modelu:
Kocka Kocka je vsebnik, ki shranjuje vaše podatke. Kocko definira nabor dimenzij.
Dimenzija
Dimenzija je opisna kategorija podatkov. Vaša kocka lahko na primer vključuje
dimenzije Izdelki, Stranke in Lokacija.
Raven Raven predstavlja povezane podatke znotraj hierarhije. Vaša dimenzija Izdelki bi
lahko na primer vsebovala ravni, poimenovani Linija izdelkov in Tip izdelka.
Atribut
Atribut je značilnost podatkov, ki jo podjetje želi ovrednotiti. Vaša dimenzija Izdelki
bi lahko vsebovala atributa, poimenovana Barva in Velikost.
Mera

Mera je vrednost, ki določa, kako dobro podjetje posluje. Za oceno uspešnosti
podjetja bi lahko na primer uporabili meri Prodana količina in Prihodek.

Če uvozite seznamsko poročilo ali paket Cognos, Cognos Insight uporabi model, ki je bil
definiran v izvoru. Po privzetku Cognos Insight druge izvore podatkov preslika na naslednje
načine:
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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v Prvi stolpec v izvorni datoteki in mere so prikazani v navzkrižni tabeli. Ostali stolpci so na
voljo kot dimenzije v področju pregleda.
v Besedilni stolpci so dodani kot dimenzije.
v Številski stolpci so dodani kot mere, če gre za vrednosti. Cognos Insight lahko na primer
stolpec z imenom Prihodek interpretira kot mero, stolpec Telefonska številka pa kot atribut.
v Ko podatki, ki jih uvažate v program Cognos Insight, vsebujejo kakršenkoli datum, izražen
v tipični obliki zapisa, bo Cognos Insight generiral celoten gregorijanski koledar s
hierarhijami. To vam omogoča, da si lahko ogledujete podatke po četrtletjih, letih ali
mesecih, tudi če podatki, ki ste jih uvozili, teh informacij niso vsebovali.
v Prva vrstica podatkov je uporabljena kot glava za posamezen stolpec.
v Vsaki dimenziji je dodana vsota.
v Za vsako mero je izbran najbolj logičen tip prevaljevanja. Če sta na primer v izvornih
podatkih stolpca Cena in Stroški, lahko Cognos Insight izbere tip prevaljevanja Povprečje
za mero Cena in tip prevaljevanja Vsota za mero Stroški.
v Atributi napisov so ohranjeni.
v Poslovni ključi so ohranjeni.

Uvažanje razmejenih besedilnih datotek
V IBM Cognos Insight lahko uvozite razmejene besedilne datoteke, vključno z naslednjimi
oblikami zapisa datotek: CSV, TAB, CMA, ASC in TXT. Sprejmete lahko privzeto preslikavo
ali pripravite spremembe, da definirate model.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
Cognos Insight ne podpira uvažanja datotek TXT in CSV s kodiranjem starejših različic, če se
področne nastavitve in področne nastavitve sistema operacijskega sistema Microsoft
Windows ne ujemajo s kodiranjem datotek. Težavo rešite tako, da datoteko shranite v
kodiranju UTF-8 ali spremenite področne nastavitve in področne nastavitve sistema
operacijskega sistema Microsoft Windows tako, da se ujemajo s kodiranjem datoteke.
Če izvorni podatki vsebujejo decimalne vrednosti, a teh ni v prvih 100 zapisih, Cognos
Insight podatke zazna kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko
uveljavite oblikovanje, s katerim dodate decimalke. Za informacije o oblikovanju podatkov
glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi podatke.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izberite Datoteka.
4. Kliknite Prebrskaj in izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
5. Izbirno: V razdelku Podrobnosti datoteke dokončajte naslednja dejanja:
a. Podajte ločilo vejico.
b. Če želite uporabiti decimalno ločilo in ločilo tisočic za specifično področno
nastavitev, izberite področno nastavitev v polju Oblika zapisa.
c. Podajte prvo vrstico podatkov. V tem polju lahko preprečite uvažanje uvodnega
besedila ali več vrstic glav iz besedilne datoteke.
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d. Podajte, ali podatki vsebujejo oznake stolpcev ali glave.
e. Če delate v povezanem načinu in želite dati na urnik proces, ki znova uvozi podatke,
podajte lokacijo datoteke, do katere bo dostopal oddaljeni strežnik IBM Cognos
TM1. Za dodatne informacije o delu v povezanem načinu glejte “Načrti na strežnikih
Cognos Express” na strani 179 ali “Načrti na strežnikih Cognos TM1” na strani 157.
6. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
7. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
8. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
9. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.
POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
10. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
11. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum, nato
pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
12. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
13. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
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Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
14. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
15. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.

Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight

21

Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
16. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
17. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
18. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Uvažanje datotek Microsoft Excel
Datoteke programa Microsoft Excel lahko uvozite v IBM Cognos Insight in sprejmete
privzeto preslikavo, ali pripravite spremembe, da definirate model.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
Uvažanja iz datoteke Microsoft Excel ne morete dati na urnik. Če želite posodobiti podatke iz
izvora podatkov Microsoft Excel, morate uporabiti vodeno osvežitev ali tiho osvežitev.
Nekatere formule in funkcije, ki se uporabljajo v delovnih zvezkih Microsoft Excel, se ne
uvozijo. To rešite tako, da v delovnem zvezku Microsoft Excel ustvarite kopijo stolpca, na
katerega to vpliva, in z ukazom Posebno lepljenje prilepite vrednosti stolpca v nov stolpec.
Druga možnost je, da delovni zvezek shranite kot datoteko CSV in nato uvozite to datoteko.
Če pri hitrem uvažanju vsebuje delovni zvezek Microsoft Excel več delovnih listov, so
uvoženi samo podatki trenutnega delovnega lista. Če želite na primer uvoziti podatke z
delovnega lista 3, shranite delovni zvezek tako, da je delovni list 3 vidni delovni list. Ko
uvažate iz delovnega zvezka, se uvozijo le podatki z delovnega lista 3. Druga možnost je, da
uporabite ukaz Uvozi dimenzije ali Uvozi podatke.
Če izvorni podatki vsebujejo decimalne vrednosti, a teh ni v prvih 100 zapisih, Cognos
Insight podatke zazna kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko
uveljavite oblikovanje, s katerim dodate decimalke. Za informacije o oblikovanju podatkov
glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
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Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi podatke.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izberite Datoteka.
4. Kliknite Prebrskaj in izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
5. Razširite možnost Podrobnosti datoteke.
6. Podajte, ali podatki vsebujejo oznake stolpcev.
7. Podajte, ali so podatki strukturirani kot seznam ali kot navzkrižna tabela.
8. Izbirno: Podajte delovni list, vrstico in stolpce, ki bodo uporabljeni.
9. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
10. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
11. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki jih
nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
12. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.
POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
13. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
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c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
14. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum,
nato pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
15. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
16. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
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Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
17. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
18. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
19. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
20. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
21. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Uvažanje iz relacijskih izvorov podatkov
Če želite uvažati relacijske podatke v IBM Cognos Insight, morate razumeti svoj izvor
relacijskih podatkov in znati definirati poizvedbe. Zagotovite tudi, da so za izvore podatkov,
iz katerih želite uvažati, nastavljene povezave ODBC.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.

O tej nalogi
Ko delate v povezanem načinu, lahko uporabite relacijske izvore podatkov ODBC, ki so
definirani na strežniku. Za dodatne informacije o delu v povezanem načinu glejte “Načrti na
strežnikih Cognos Express” na strani 179 ali “Načrti na strežnikih Cognos TM1” na strani
157.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi podatke.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izvora izberite Relacijski izvor podatkov (ODBC).
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4. Izberite relacijski izvor podatkov ODBC s seznama, ki je definiran za vaš sistem.
5. Odprite Graditelja poizvedb. Za poizvedbo lahko vnesete tudi SQL.
6. Če želite podati stolpce, ki naj se uporabijo v poizvedbi za pridobitev podatkov, kliknite
zavihek Pogled podatkov in povlecite stolpce ali tabele iz polja Raziskovalec
metapodatkov v mrežo. Dodate lahko same stolpce ali tabele. Poizvedba uporabi
stolpce, ki jih dodate neposredno v mrežo, da bi pridobila podatke. Poizvedba uporabi
tudi stolpce iz tabel, ki jih dodate v mrežo.
7. Če želite ustvariti spoje na osnovi razmerij med stolpci v tabelah, kliknite podokno
Diagram poizvedbe in opravite naslednja dejanja:
a. Povlecite tabele iz polja Raziskovalec metapodatkov v diagram. Poizvedba uporabi
tabele, ki jih dodate v diagram, da poveže ostale tabele. Poizvedba ne uporabi
stolpcev iz teh tabel, da bi pridobila podatke.
b. Izberite postavke za razmerje in kliknite ikono Ustvari spoj

.

c. Podajte kardinalnost za razmerje. S pomočjo kardinalnosti se izognete temu, da bi se
dejstveni podatki šteli dvakrat, podprete zankaste spoje, ki so običajni v modelih
zvezdne sheme, optimirate dostop do sistema ustreznega izvora podatkov in
identificirate postavke, ki se obnašajo kot dejstva ali dimenzije.
Za dodatne informacije o razmerjih in kardinalnosti glejte Vodič za uporabnika
programa IBM Cognos Framework Manager. Do tega dokumenta za vaš izdelek in
različico lahko dostopite v centru znanja IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. Če želite ročno urediti poizvedbo SQL, kliknite zavihek Pogled SQL. Dejanja, ki jih
opravite na zavihku Pogled podatkov ali na zavihku Diagram poizvedbe se odražajo na
zavihku Pogled SQL.
9. Če ste s poizvedbo zadovoljni, kliknite V redu.
10. Če si želite ogledati predogled podatkov, ki jih vrne poizvedba, ki ste jo ustvarili ročno
ali v Graditelju poizvedb, kliknite Osveži.
11. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
12. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
13. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
14. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.
POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
15. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
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dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
16. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum,
nato pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
17. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
18. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
19. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
20. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
21. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
22. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
23. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Uvažanje statističnih podatkov IBM SPSS
Statistične podatke IBM SPSS lahko uvozite v IBM Cognos Insight in sprejmete privzeto
preslikavo ali pripravite spremembe, da definirate model.
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Preden začnete
Preden lahko uvažate iz izvora podatkov IBM SPSS, morate prenesti gonilnik ODBC, ki je
vključen v paket IBM SPSS Access Pack. Paket SPSS Access Pack je na voljo, če nabavite
program IBM SPSS Statistics ali IBM SPSS Modeler. Ko prenesete gonilnik ODBC, morate
definirati tudi povezavo ODBC z izvorom podatkov. Za dodatne informacije o definiranju
povezav ODBC glejte uporabniško dokumentacijo za svoj operacijski sistem.
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
Če izvorni podatki vsebujejo decimalne vrednosti, a teh ni v prvih 100 zapisih, Cognos
Insight podatke zazna kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko
uveljavite oblikovanje, s katerim dodate decimalke. Za informacije o oblikovanju podatkov
glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi podatke.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izberite IBM SPSS Statistics. Prikaže se okno Urejevalnik povezav.
4. V oknu Urejevalnik povezav izberite izvor podatkov in vnesite poverilnice.
5. Če želite definirati ali spremeniti poizvedbe za izvor podatkov, odprite graditelja
poizvedb.
6. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
7. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
8. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
9. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.
POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
10. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
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prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
11. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum, nato
pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
12. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
13. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
14. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
15. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
16. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
17. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
18. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Uvažanje pogledov kocke Cognos TM1
Poglede kock IBM Cognos TM1 lahko uvozite v IBM Cognos Insight in sprejmete privzeto
preslikavo ali pripravite spremembe, da definirate model.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
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Dva izvora uvoza sta na voljo samo, če ste povezani s strežnikom IBM Cognos TM1: IBM
Cognos TM1 Cube View in IBM Cognos TM1 Dimension Subset. Poglede kock in
podnabore dimenzij Cognos TM1 definira skrbnik za Cognos TM1. Ko se povežete s
strežnikom Cognos TM1, kocke, pogledi, dimenzije in podnabori, ki jih lahko vidite v
čarovniku za uvažanje, odražajo elemente, do katerih lahko dostopate.
Če izvorni podatki vsebujejo decimalne vrednosti, a teh ni v prvih 100 zapisih, Cognos
Insight podatke zazna kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko
uveljavite oblikovanje, s katerim dodate decimalke. Za informacije o oblikovanju podatkov
glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi podatke.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izberite Pogled kocke IBM Cognos TM1.
4. Izberite kocko in pogled, ki ju želite uvoziti.
5. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
6. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
7. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
8. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.

Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
9. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
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10. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum,
nato pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
11. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
12. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
13. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
14. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
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Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
15. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
16. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
17. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Uvažanje novih dimenzij v kocko
Ko želite v obstoječi delovni prostor dodati več podatkov, kot ste jih prvotno uvozili vanj,
lahko uvozite nove dimenzije v obstoječo kocko IBM Cognos Insight.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
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O tej nalogi
Ko vaš delovni prostor zahteva dodatne podatke ali nove podatke, lahko uvozite nove
dimenzije. Uvozili ste na primer poročilo IBM Cognos Report Studio, ki prikazuje prihodek
po mesecih. Odkar ste ga uvozili, je bila v poročilo dodana nova dimenzija: geografija.
Podatke v delovnem prostoru lahko osvežite, da bodo vključevali novo dimenzijo.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi dimenzije.
Nasvet: Če je vaš izvor podatkov datoteka, jo lahko tudi povlečete iz računalnika v
kocko v podoknu vsebine, da zaženete čarovnika za uvažanje.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V področju Izvor podatkov izberite tip podatkov in definirajte, kje lahko Cognos
Insight dostopa do izvornih podatkov.
4. V podoknu Stolpci izberite samo dimenzije, ki jih želite uvoziti.
5. Če želite spremeniti način, s katerim so preslikane nove dimenzije, kliknite Napredno.
6. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
7. Če želite prilagoditi lastnosti nove dimenzije, dokončajte naslednja dejanja:
a. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
b. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
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e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če so vaši izvorni podatki organizirani v dveh stolpcih, eden za nadrejene
podatkovne postavke, drugi pa za ustrezne podrejene podatkovne postavke, razširite
razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Nadrejenec-podrejenec. S to
nastavitvijo boste dodali postavki Nadrejeni člani in Podrejeni člani pod izbrano
dimenzijo v podoknu Ciljne postavke. Povlecite postavke iz podokna Izvorne
postavke v Nadrejeni člani, postavke Podrejeni člani pa v podokno Ciljne
postavke, da definirate hierarhijo.
h. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
i. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto razvrščanje
elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz izvornih
podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v katerem so
prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite za namene
naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate na primer
naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na prostem. Te
elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa jih pustite v
tem vrstnem redu.
j. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
8. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
9. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
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a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
10. Kliknite Uvozi. Nova dimenzija se prikaže v podoknu Vsebina na seznamu Vse
dimenzije.
11. Povlecite novo dimenzijo v ustrezno kocko in podajte, ali bo dimenzija dodana v skupno
rabo za mapo Vse dimenzije in kocko ali pa bo prekopirana v kocko.

Uvažanje podnaborov dimenzij Cognos TM1
Podnabore dimenzij IBM Cognos TM1 lahko uvozite v IBM Cognos Insight in sprejmete
privzeto preslikavo ali pripravite spremembe, da definirate model.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.
Dva izvora uvoza sta na voljo samo, če ste povezani s strežnikom IBM Cognos TM1: IBM
Cognos TM1 Cube View in IBM Cognos TM1 Dimension Subset. Poglede kock in
podnabore dimenzij Cognos TM1 definira skrbnik za Cognos TM1. Ko se povežete s
strežnikom Cognos TM1, kocke, pogledi, dimenzije in podnabori, ki jih lahko vidite v
čarovniku za uvažanje, odražajo elemente, do katerih lahko dostopate.
Če izvorni podatki vsebujejo decimalne vrednosti, a teh ni v prvih 100 zapisih, Cognos
Insight podatke zazna kot cela števila. Vendar pa se decimalna mesta ohranijo, zato lahko
uveljavite oblikovanje, s katerim dodate decimalke. Za informacije o oblikovanju podatkov
glejte “Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.

Postopek
1. Kliknite Pridobi podatke, nato pa kliknite Uvozi dimenzije.
Nasvet: Če je vaš izvor podatkov datoteka, jo lahko tudi povlečete iz računalnika v
kocko v podoknu vsebine, da zaženete čarovnika za uvažanje.
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2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke
za ta uvoz.
3. V polju Tip izberite Podnabor dimenzij IBM Cognos TM1.
4. Izberite dimenzijo in podnabor, ki ju želite uvoziti.
5. Če želite končati z uvažanjem podatkov, dokončajte eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Napredno,
nato pa kliknite Povzetek, počistite potrditveno polje Po zaključku odpri
prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
6. Če želite spremeniti privzete preslikave, kliknite Napredno.
Cognos Insight po privzetku preslika podatke, kot je opisano v “Pred uvozom podatkov”
na strani 17. Tip preslikave za stolpec lahko spremenite v dimenzijo, raven, atribut ali
mero.
7. Če želite spremeniti način, na katerega Cognos Insight preslika podatke, izvedite eno od
naslednjih dejanj:
a. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
b. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek preslikati podatke v eno raven, kliknite
Znova ustvari vse preslikave, nato pa Ne odkrivaj hierarhij.
c. Če želite pri uvažanju poročil ali datotek vrniti preslikave v privzete preslikave, ki
jih nudi Cognos Insight, kliknite Znova ustvari vse preslikave, nato pa Odkrivaj
hierarhije.
Nasvet: Odkrivanje hierarhij za vse uvoze poročil in datotek lahko onemogočite tako,
da počistite potrditveno polje Odkrivaj hierarhije med uvozom v oknu Moje
preference.
8. Če želite pregledati lastnosti kocke, naredite naslednje:
a. Izberite kocko v polju Preslikava.
b. Kliknite Pokaži lastnosti.
c. Če želite zagotoviti, da bodo morebitne vrednosti nič v vaših podatkih ohranjene in
ne bodo prebrane kot prazne celice, izberite potrditveno polje Shrani vrednosti nič.
d. Če želite prazne celice v izvornih podatkih zamenjati s privzetimi vrednostmi za
prazne celice, izberite potrditveno polje Zamenjaj prazne nize s privzetimi
vrednostmi. Privzeta vrednost je Privzeto ime_dimenzije.
e. Če izvorni podatki vsebujejo samo eno mero, lahko odstranite privzeto mersko
dimenzijo tako, da počistite potrditveno polje Ustvari mersko dimenzijo.
POZOR:
Če se odločite, da boste privzeto mersko dimenzijo odstranili med uvozom,
pozneje v to kocko ne morete dodati novih mer.
9. Če želite definirati dimenzijo, opravite naslednja dejanja:
a. Če želite preslikati dimenzijo kot časovno, v polju Tip dimenzije kliknite Čas.
b. Izberite dimenzijo v podoknu Ciljne postavke.
c. Če uvažate dimenzijo, ki vključuje imena elementov, ki niso unikatna, v podoknu
Lastnosti razširite razdelek Napredno in izberite potrditveno polje Vključi imena
nadrejenih elementov. Ta nastavitev bo pred imena elementov dodala imena
nadrejencev, s tem pa bodo imena postala unikatna. Dodan bo znak ločila, ki bo
ločeval ime nadrejenca in ime elementa. Znak ločila lahko spremenite, unikatna
imena elementov pa lahko uporabite tudi kot napise.
Primer neunikatnih imen elementov je dimenzija Severna Amerika. Ontario je
podrejeni element ravni Kalifornija, prav tako pa je podrejeni element ravni Kanada.
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Kalifornija je podrejeni element ravni Država ali Regija, Kanada pa je raven Država
ali Regija. Če ste se odločili, da boste ta imena elementov naredili unikatna, bo
element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kalifornija, imenovan Kalifornija Ontario, element Ontario, ki je podrejeni element ravni Kanada, pa bo imenovan
Kanada - Ontario.
d. Če želite vključiti vsoto za to dimenzijo, poskrbite, da je potrditveno polje Ustvari
element vsote izbrano.
e. Če želite izvorne podatke identificirati kot neuravnoteženo hierarhijo, označite
potrditveno polje Neuravnoteženi izvorni podatki, nato pa izberite, ali naj se
hierarhija uravnoteži tako, da se vse podrejene člane premakne na isto globino, ali
naj hierarhija ostane neuravnotežena.
f. Če želite izvorne podatke identificirati kot raztrgano hierarhijo, označite potrditveno
polje Raztrgani izvorni podatki, nato pa izberite, ali želite ohraniti raztrgano
strukturo in kakšne podatke rezerviranega mesta želite vstaviti v prazne celice.
g. Če želite premakniti dimenzijo v strukturi, spremenite polje Indeks dimenzije.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v
podokno Ciljne postavke.
h. Izbirno: Podajte način razvrščanja elementov v tej dimenziji. Razvrščanje elementov
določa vrstni red za nadrejene podatkovne postavke v dimenziji. Privzeto
razvrščanje elementov Brez ohrani vrstni red, v katerem so bili elementi vneseni iz
izvornih podatkov. Elemente lahko razvrstite tudi v abecednem vrstnem redu glede
na ime ali njihovo raven oziroma globino v dimenziji ali pa glede na vrstni red, v
katerem so prikazani v hierarhiji. Razvrščanje po ravni ali hierarhiji lahko uporabite
za namene naprednega izdelovanja skriptov. Znotraj dimenzije Linija izdelkov imate
na primer naslednje elemente: Oprema za golf, Oprema za kampiranje in Zaščita na
prostem. Te elemente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali pa
jih pustite v tem vrstnem redu.
i. Izbirno: Podajte, kako naj bodo razvrščene komponente znotraj elementov.
Razvrščanje komponent določa vrstni red za podrejene postavke elementov v
dimenziji. Privzeto razvrščanje komponent Brez ohrani vrstni red, v katerem so bile
komponente vnesene iz izvornih podatkov. Komponente lahko razvrstite tudi v
abecednem vrstnem redu glede na ime. Element Oprema za kampiranje iz primera v
prejšnjem koraku na primer vključuje naslednje komponente: Šotori, Spalne vreče in
Svetilke. Te komponente lahko razvrstite v abecednem vrstnem redu glede na ime ali
pa jih pustite v tem vrstnem redu.
j. Podajte, na kakšen način bo ta uvoz posodobil obstoječe podatke. Nove vrednosti so
lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa zamenjajo obstoječe vrednosti.
10. Če želite definirati mesec, ko se začne vaše fiskalno leto, izberite dimenzijo Datum,
nato pa na seznamu Fiskalno leto se začne izberite mesec.
11. Če želite poseliti dimenzijo Datum z vsemi datumi, ne glede na to, ali obstajajo podatki
za ta četrtletja, mesece in dneve, izberite potrditveno polje Poseli celotna leta.
12. Če želite definirati raven, opravite naslednja dejanja:
a. Izberite postavko v podoknu Izvorne postavke.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Raven pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot ravni, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Raven.
c. V polju Dimenzija lastnika izberite dimenzijo, ki ji pripada ta raven.
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Izvor na primer navaja Leta, Četrtletja, Mesece in Dneve kot ločene stolpce. Vsak
stolpec je definiran kot ločena dimenzija. Če želite ustvariti hierarhijo, v kateri so
Leta na vrhu in Dnevi na dnu, definirajte Četrtletja, Mesece in Dneve kot ravni z Leti
na vrhu.
d. Če želite premakniti raven v strukturi, spremenite polje Indeks ravni.
Nasvet: Ravni lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
13. Če želite ravni dodati atribut, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v atribut.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Atribut pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot atribute, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Atribut.
Ko se tip preslikave spremeni v Atribut, atribut postane podrejena postavka
najbližje ravni. Če atribut ni ugnezden pod pravilno ravnjo, ga boste lahko morali
premakniti na ustrezno raven.
c. Podajte tip podatkov za atribut.
d. Izbirno: Spremenite tip atributa.
Napis nudi opisno oznako za podatkovno postavko. Primer: Izvorni podatki
vsebujejo stolpec SKU, ki prikazuje kode izdelkov, in stolpec Ime postavke, ki
prikazuje ime izdelka. Podatke v Imenu postavke preoblikujete v atribut Raven
postavke v ciljnih podatkih, tako da delovni prostor prikazuje oznake imena izdelka
na dimenziji Postavka. Če želite napisom, ki niso unikatni, pripeti izvirno ime
stolpca, kliknite Zagotovi unikatnost.
Če podatki vključujejo informacije za več različnih področnih nastavitev, lahko
napise identificirate kot atribute in izberete področne nastavitve za vsak posamezen
napis. Če za napis ne izberete področnih nastavitev, se uveljavijo privzete področne
nastavitve.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko,
kot je na primer ime v drugem jeziku. Vsak vzdevek mora imeti unikatno ime.
e. Izberite dimenzijo in raven, ki jima ta atribut pripada.
14. Če želite definirati mere za kocko, opravite naslednja dejanja:
a. V podoknu Izvorne postavke izberite postavko, ki jo želite spremeniti v mero.
b. V podoknu Lastnosti kliknite Mera pod možnostjo Tip preslikave.
Nasvet: Če želite več postavk hkrati definirati kot mere, izberite postavke v
podoknu Izvorne postavke, jih kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite
Mera.
c. Podajte tip podatkov za mero.
Pomembno: Če izvorni podatki ne vključujejo decimalnih mest znotraj prvih 100
zapisov, podatki delovnega prostora ne bodo vključevali decimalnih mest. Decimalni
podatki so med uvozom kljub temu ohranjeni. Obliko te mere lahko spremenite tako,
da bo vključevala decimalna mesta. Za dodatne informacije o oblikovanju mer glejte
“Spreminjanje oblike zapisa mer” na strani 98.
d. Če želite premakniti mero v strukturi, spremenite polje Indeks mere.
Nasvet: Mere lahko tudi prerazvrstite. To storite tako, da jih povlečete v podokno
Ciljne postavke.
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Nasvet: Generirajte mero štetij, da potrdite uvoz vaših podatkov. Stolpec Število v vaši
navzkrižni tabeli bi moral prikazovati število vrstic, ki ste jih uvozili. To število služi kot
hitra naznanitev vseh podvojenih ali manjkajočih vrstic. Če želite generirati mero štetij,
izberite dimenzijo ime_kocke Mere v podoknu Ciljne postavke in poskrbite, da je
potrditveno polje Generiraj mero štetij izbrano.
15. Če želite izključiti stolpec iz uvoza, ga kliknite z desno miškino tipko v podoknu
Predogled podatkov, nato pa kliknite Ne preslikaj.
16. Če želite dodati izračunan stolpec, opravite naslednja dejanja:
a. Kliknite Dodaj izračunan stolpec.
b. V podoknu Lastnosti definirajte tip podatkov in tip preslikave za izraz.
c. Vnesite izraz v polje Izraz. Izrazi morajo imeti na koncu podpičje (;).
Če želite na primer dodati izračunan stolpec, ki veriži postavki Priimek in Ime,
definirajte naslednji izraz:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Izrazi, ki jih lahko dodajate med uvozom, so izrazi IBM Cognos TM1
TurboIntegrator, zato lahko uporabljate samo funkcije, ki so združljive s programom
Cognos TM1 TurboIntegrator. Za dodatne informacije o avtoringu izrazov glejte
“Izračuni” na strani 55.
d. Kliknite Predogled, da si ogledate rezultate izraza.
17. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite iz uvoženih podatkov ustvariti navzkrižno tabelo, kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Naprej,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite
Uvozi.

Dodajanje obstoječih dimenzij
Če ste v delovni prostor IBM Cognos Insight že uvozili dimenzije ali jih v njem zgradili, jih
boste morda želeli uporabiti v novi kocki, ki jo boste ustvarili pri uvozu podatkov.

Preden začnete
Če želite pregledati način, na katerega Cognos Insight po privzetku preslika podatke, glejte
“Pred uvozom podatkov” na strani 17.

O tej nalogi
V podatke, ki jih uvažate, lahko vključite obstoječo dimenzijo. Tako na primer ustvarite
dimenzijo Različica in jo nato dodate novemu uvozu, da definirate različne scenarije. V tem
primeru bi s funkcijo uvoza Reži na podali različico za nov uvoz. Imeli bi pa lahko tudi
obstoječo dimenzijo Izdelki, ki jo želite vključiti v novo kocko, ki jo uvozite. V tem primeru
bi izvorni stolpec preslikali v obstoječo dimenzijo.

Postopek
1. V meniju Pridobi podatke kliknite Uvozi dimenzije.
2. Izbirno: V polje Ime uvoza vnesite ime za ta postopek uvoza. Postopki uvoza so po
imenih prikazani v podoknu Vsebina, kjer lahko izberete postopek in osvežite podatke za
ta uvoz.
3. Izberite izvor podatkov, ki ga želite uvoziti.
Nasvet: Če je vaš izvor podatkov datoteka, jo lahko tudi povlečete iz računalnika v
kocko v podoknu Vsebina, da zaženete čarovnika za uvažanje.
Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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4. V Čarovniku za uvažanje kliknite Napredno.
5. Kliknite Pokaži lastnosti.
6. Kliknite razdelek Napredno za postavko kocke in v področju Uporabi obstoječe
dimenzije pri uvozu dodajte obstoječe dimenzije, ki jih želite vključiti v kocko.
7. Izvorne stolpce preslikajte v obstoječo dimenzijo. Če pa vaš izvor ne vsebuje stolpca za
dimenzijo, ki bi ga bilo mogoče preslikati, v področju Reži na kliknite Izberi in izberite
ustreznega člana v dimenziji. Izbrali boste na primer osnovnega člana v dimenziji
Različice, da boste podatke preslikali v tega člana kocke.

Osveževanje podatkov
Če želite posodobiti delovni prostor IBM Cognos Insight z novimi vrednostmi iz istega izvora
podatkov, lahko podatke znova uvozite.

O tej nalogi
Če so se vrednosti v vašem izvoru podatkov spremenile in želite uvoziti nove podatke, jih
lahko osvežite. Uvozili ste na primer preglednico, ki prikazuje povprečno prodajo vašega
podjetja po četrtletjih. Odkar ste jo uvozili, se je povprečje zaradi boljše prodaje izboljšalo.
Podatke v vašem delovnem prostoru lahko osvežite, da boste posodobili delovni prostor.
Naenkrat lahko osvežite samo podatke iz enega izvora podatkov. Če vaš delovni prostor
vključuje podatke iz več izvorov podatkov, izvedite osvežitev za vsak izvor podatkov. Ko
uvažate podatke v IBM Cognos Insight, je vsak postopek uvoza prikazan v podoknu Vsebina
na seznamu Vsi uvozi. Lahko izvedete ali urejate specifični postopek uvoza.
Če ste objavili delovni prostor, ki ga želite osvežiti z novimi podatki na strežniku IBM
Cognos Express ali IBM Cognos TM1, lahko namesto uporabe tega postopka za osvežitev
podatkov delovnega prostora posodobite kocko v programu Cognos TM1 Performance
Modeler tako, da kocko povežete z izvorom podatkov. Če izberete osvežitev podatkov na
svojem računalniku in nato vnovično objavo na strežniku Cognos Express ali Cognos TM1,
bo postopek objave ustvaril nov strežnik Cognos TM1, namesto da bi zamenjal podatke v
obstoječi aplikaciji Cognos TM1. Za informacije o povezovanju kocke z izvorom podatkov
odprite dokument za izdelek in različico v centru znanja IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Postopek
1. Če želite odpreti podokno Vsebina, kliknite ikono podokna Vsebina
.
2. Z desno miškino tipko kliknite kocko, ki vsebuje podatke, ki jih želite osvežiti, nato pa
kliknite enega od naslednjih ukazov:
v Če želite obdržati preslikave, ki ste jih definirali prej, in osvežiti samo podatke, kliknite
Izvedi uvoz, nato pa izberite postopek uvoza, ki ga želite izvesti. Postopki uvoza so
označeni bodisi z imenom, ki ste ga vnesli v prvem koraku čarovnika za uvažanje, ali s
privzetim imenom, Nov uvoz, in številko uvoza. Če izvedete postopek uvoza, vam ni
treba izvesti nobenih drugih korakov.
v Če želite definirati druge preslikave, kot ste jih definirali med uvozom te kocke,
kliknite Urejanje uvoza, nato pa izberite postopek uvoza, ki ga želite urediti. Postopki
uvoza so označeni z imenom, ki ste ga vnesli v prvem koraku čarovnika za uvažanje,
ali s privzetim imenom, Nov uvoz, in številko uvoza. Nato se pomaknite na 4. korak.
Nasvet: Podatke lahko znova uvozite tudi tako, da razširite mapo Vsi uvozi v podoknu
Vsebina in dvokliknete postopek uvoza, ki ga želite izvesti.
3. Opravite naslednja dejanja za vsak postopek uvoza, ki ga želite urediti:
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a. Če želite spremeniti preslikavo, kliknite Napredno.
b. Če želite odstraniti privzeto preslikavo, kliknite Počisti vse preslikave.
c. Če želite odpreti podokno Lastnosti, kliknite Pokaži lastnosti.
d. Na seznamu Merska dimenzija po potrebi podajte dimenzijo, ki vsebuje mere v vaši
kocki.
e. Na seznamu Vedenje ob posodobitvi podatkov podajte, kako naj bo kocka
posodobljena. Nove vrednosti so lahko dodane obstoječim vrednostim ali pa
zamenjajo obstoječe vrednosti.
f. V podoknu Predogled podatkov izberite stolpce s podatki, ki jih želite posodobiti ali
dodati, in definirajte tip preslikave za vsako podatkovno postavko. Stolpci, ki jih
povlečete v obstoječo kocko, so lahko mere ali atributi. Ne morete jih spremeniti v
dimenzije ali ravni.
g. Če želite uvoziti samo dejstvene podatke ali mere, izvedite preslikavo na raven lista v
hierarhiji.
Spremenite lahko preslikave za mere. Pred tem se na primer uvozili mero, imenovano
Strošek. Zdaj pa uvažate mero, imenovano Strošek za enoto, in želite, da bi bili
podatki za Strošek za enoto v meri Strošek. Mero Strošek za enoto lahko v mero
Strošek preslikate v čarovniku Uvažanje.
4. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite uvožene podatke prikazati samo v podoknu Vsebina, kliknite Povzetek,
počistite potrditveno polje Po zaključku odpri prikazovalnik kock in kliknite Uvozi.
v Če želite uvožene podatke prikazati v navzkrižni tabeli in podoknu Vsebina, kliknite
Uvozi.

Rezultati
Če želite na urnik dodati postopek osveževanja podatkov, poiščite opravke v dokumentaciji za
izdelek in različico. Do vse dokumentacije za Cognos lahko dostopate v centru znanja IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).

Poglavje 3. Uvažanje podatkov v Cognos Insight
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Poglavje 4. Analiza podatkov
Ko podatke raziskujete, razvrščate in gnezdite v programu IBM Cognos Insight, vidite
informacije iz različnih perspektiv. S pomočjo te analize lahko sprejemate boljše poslovne
odločitve. Črtni grafikon vam na primer pomaga identificirati trende.

Vnašanje podatkov
Podatke lahko vnesete kar v navzkrižno tabelo IBM Cognos Insight in z ukazi izvedete
preproste naloge izračunov. Prav tako lahko podatke kopirate in prilepite v celice ali jih
uvažate iz delovnega zvezka Microsoft Excel ali iz datoteke CSV.

Postopek
1. Če želite spremeniti vrednosti v celici, izberite celico in vnesite nove vrednosti, nato pa
pritisnite Enter ali pa se s smernimi tipkami premaknite v drugo celico.
Ko pritisnete Enter, se podatki prikažejo v modri barvi, glave vrstic in stolpcev pa so
označene z modro. To pomeni, da se podatki, ki ste jih vnesli, razlikujejo od izvirnih
vrednosti na strežniku IBM Cognos Express ali IBM Cognos TM1. Če so s celico, v
katero ste vnesli podatke, povezane druge celice, se bodo ob pritisku tipke Enter te celice
obarvale modro, kar pomeni, da se njihove vrednosti prav tako razlikujejo od izvirnih
vrednosti na strežniku.
Ko se s smernimi tipkami premaknete v drugo celico, se podatki, če prispevate k načrtu,
obarvajo zeleno. To nakazuje, da so podatki v celici spremenjeni in da je sprememba v
teku. Preračunavanja se ne izvedejo in povezane celice niso posodobljene. Če delate s
podatki za osebno uporabo, so podatki obarvani modro, dokler ne shranite delovnega
prostora.
Ko s klikom ikone Potrdi
potrdite spremembe, so spremenjene vrednosti shranjene
na strežnik Cognos Express ali Cognos TM1. Podatki so potem zapisani s črno, kar
nakazuje, da drugi lahko vidijo spremembe podatkov.
Podatki, ki bodo prikazani v grafikonu morajo biti v naslednjem obsegu: od 0,000000001
do 99.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.
Če izbrišete podatke, ko delate v porazdeljenem načinu, so podatki še vedno na voljo na
strežniku, dokler podatkov ne predložite. To je zato, ker so podatki v porazdeljenem
načinu shranjeni lokalno.
2. Z naslednjimi ukazi lahko vnesete podatke v celico. Ti ukazi so obdelani, ko pritisnete
Enter in so lahko uveljavljeni le za trenutno navzkrižno tabelo. Ti ukazi ne razlikujejo
velikih in malih črk.
Tabela 3. Ukazi za vnašanje podatkov
Ukaz

Opis

K

Vnese vrednost v tisočih.
5K na primer se v celici izpiše kot 5000.

M

Vnese vrednost v milijonih.
10M na primer se v celici izpiše kot 10.000.000.

Add, +

Prišteje število k vrednosti celice.
Add50 na primer vrednosti celice prišteje 50.
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Tabela 3. Ukazi za vnašanje podatkov (nadaljevanje)
Ukaz

Opis

Sub

Odšteje število od vrednosti celice.
Sub50 na primer od vrednosti celice odšteje 50.

Increase, Inc, >

Poveča vrednost celice za število, uporabljeno kot odstotek.
Tako na primer inc6 ali 6> poveča vrednost celice za 6 %.

Decrease, Dec, <

Zmanjša vrednost celice za število, uporabljeno kot odstotek.
Tako na primer Dec6 ali 6< zmanjša vrednost celice za 6 %.

Hold, Hol

Izvzame vrednost celice iz razprševanja podatkov.

Release, Rel

Sprosti zadržane celice.

Multiply, Mul

Pomnoži vrednost celice s številom.
Mul50 na primer pomnoži posamezno vrednost celice s 50.

Divide, Div

Deli vrednost celice s številom.
Div50 na primer deli posamezno vrednost celice s 50.

Grow

Uveljavi skupno rast za odstotek, ki ga vnesete.
Grow5 na primer posameznemu članu v dimenziji prišteje 5 %.

Power, Pow

Poveča število v eni celici na potenco, ki jo vnesete.
Število v eni celici je na primer 10. Vnos Pow3 poveča 10 na 1000.

>

Prekopira vrednosti na desni na vse podrejene postavke ali liste konsolidacije
ali samo na tiste podrejene postavke, ki vsebujejo vrednosti, ki niso nič.

<

Prekopira vrednosti na levi na vse podrejene postavke ali liste konsolidacije
ali samo na tiste podrejene postavke, ki vsebujejo vrednosti, ki niso nič.

|

Prekopira vrednosti navzdol na vse podrejene postavke ali liste konsolidacije
ali samo na tiste podrejene postavke, ki vsebujejo vrednosti, ki niso nič.

^

Prekopira vrednosti navzgor na vse podrejene postavke ali liste konsolidacije
ali samo na tiste podrejene postavke, ki vsebujejo vrednosti, ki niso nič.

: (dvopičje)

Zaustavi kopiranje.

3. Če želite spremeniti naslov za vrstico ali stolpec, izberite naslov, vnesite novo ime in
pritisnite Enter.

Filtriranje podatkov
Filtrirajte dimenzije, mere, atribute in podatke, ki so prikazani v delovnem prostoru IBM
Cognos Insight, da informacije analizirate z različnih gledišč in jih bolje razumete.

Gnezdenje in izmenjava dimenzij v navzkrižni tabeli in
grafikonih
Če zamenjate postavke, prikazane v navzkrižnih tabelah in grafikonih, si v programski opremi
IBM Cognos Insight lahko ogledate podatke iz druge perspektive.
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O tej nalogi
Če gradnik vsebuje tako navzkrižno tabelo kot grafikon, se bodo spremembe v navzkrižni
tabeli odrazile v grafikonu in obratno, spremembe v grafikonu se bodo odrazile v navzkrižni
tabeli.

Postopek
1. Če želite spremeniti dimenzije, mere ali atribute, prikazane v navzkrižni tabeli ali
grafikonu, opravite eno od naslednjih dejanj:
v Povlecite postavko iz podokna Vsebina
tabele.

v vrstice, stolpce ali kontekst navzkrižne

v Povlecite postavko iz podokna Vsebina v element grafikona, na primer na os x, v
palico v paličnem grafikonu, ali v legendo grafikona.
v Povlecite postavko iz razdelka vrstic
konteksta

, razdelka stolpcev

ali razdelka

v področju pregleda v drug razdelek področja pregleda.

2. Če želite filtrirati, kateri elementi v dimenziji, meri ali atributu naj bodo prikazani v
navzkrižni tabeli ali grafikonu v področju pregleda, kliknite dimenzijo, mero ali atribut in
izberite želeno raven podrobnosti. S točkami raziskovanja ali s podoknom raziskovanja
lahko filtrirate elemente, ki so prikazani v celotnem delovnem prostoru. Za dodatne
informacije glejte “Filtriranje po dimenzijah in atributih”.
3. Če želite zamenjati vrstice in stolpce v navzkrižni tabeli, kliknite ikono Zamenjaj

.

Filtriranje po dimenzijah in atributih
Filtrirajte podatke, ki so prikazani v navzkrižnih tabelah in grafikonih v vašem delovnem
prostoru IBM Cognos Insight, s pomočjo točk raziskovanja ali podokna za raziskovanje.
Točke raziskovanja in podokno za raziskovanje prav tako določata, kako so povezani
dimenzije in atributi in kje niso povezani.

O tej nalogi
Točke raziskovanja so gradniki, v katerih so navedeni elementi v dimenziji. S klikom na
posamezni element lahko filtrirate delovni prostor, tako da so prikazani samo elementi, ki jih
izberete. Prva točka raziskovanja na primer prikazuje mesece, druga izdelke in tretja trgovine.
Če izberete januar, februar in marec, vidite, katere trgovine so prodale katere izdelke v
kateremkoli od teh mesecev. Izdelki in trgovine so označeni samo, če vsebujejo podatke za
januar, februar ali marec. Če potem poleg teh mesecev izberete še dva izdelka, dobite še bolj
specifične podatke. Trgovine, ki so označene, so prodale vsaj enega od teh dveh izdelkov v
januarju, februarju ali marcu.
Točke raziskovanja lahko ustvarite tako iz atributov kot iz dimenzij. Atributi vam omogočajo
grupiranje elementov dimenzije na drugačen način. Recimo, da dimenzija izdelkov vključuje
pet izdelkov. Trije izdelki so to leto novi, dva izdelka pa sta bila ustvarjena pred petimi leti. Z
atributom lahko definirate, kateri elementi dimenzije so novi in kateri so stari, nato pa
filtrirate navzkrižno tabelo in grafikon in prikažete samo nove ali samo stare izdelke. Na ta
način lažje primerjate nove izdelke s starimi.
Podokno za raziskovanje je podobno točki raziskovanja, toda podokno vključuje vse
dimenzije, atribute in mere ter je zasidrano ob strani delovnega prostora.
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Postopek
1. Če si želite ogledati podokno za raziskovanje, kliknite Razišči in nato Prikaz podokna za
raziskovanje.
2. Če želite ustvariti točko raziskovanja, povlecite dimenzijo ali atribut iz podokna vsebine
na platno. Gradnik točke raziskovanja je dodan na platno.
Nasvet: Če dimenzija vsebuje atribute, lahko element, ki je prikazan v točki raziskovanja
spremenite tako, da kliknete naslov točke raziskovanja, nato pa na seznamu kliknete
dimenzijo ali atribut.
3. Izberite enega ali več elementov v vsaki točki raziskovanja ali v podoknu za raziskovanje,
da spremenite, kaj je prikazano v gradnikih delovnega prostora.
4. Če ne želite označiti izbranih elementov in elementov, povezanih z izbranimi elementi,
kliknite Razišči, nato pa počistite izbiro Identificiraj povezane postavke.
5. Če ne želite, da se izbrane postavke in postavke, povezane z izbranimi postavkami,
prikažejo na vrhu točk raziskovanja, kliknite Razišči in nato počistite izbiro Najprej
pokaži povezane postavke.
6. Če želite počistiti izbore v točkah raziskovanja, opravite eno ali več naslednjih dejanj:
v Če želite počistiti izbore v določeni točki raziskovanja, kliknite Razišči in Počisti
specifično točko raziskovanja.
v Če želite počistiti izbore v vseh točkah raziskovanja, kliknite Razišči in Počisti vse
točke raziskovanja.

Rezultati
Če izberete več članov, so označeni podatki za vse izbrane člane.
Če so podatki v navzkrižni tabeli agregirani, izbor članov v točkah raziskovanja spremeni
vsote. Navzkrižna tabela na primer prikazuje prihodek za vse izdelke po posameznih
četrtletjih. Če v točki raziskovanja izberete specifični izdelek, bodo v navzkrižni tabeli še
vedno prikazani vsi izdelki, toda vsota bo zdaj za izbrani izdelek.
S tem povezani pojmi:
“Pri večkratni izbiri v točki raziskovanja je v nekaterih celicah prikazano #N/A” na strani 207
Ko v točki raziskovanja v programu IBM Cognos Insight izberete dva ali več članov, so v
celicah v gradnikih z navzkrižnimi tabelami včasih prikazane izračunane vrednosti, včasih pa
#N/A.

Iskanje podatkov
Ko dimenzija vsebuje številne elemente, element lahko poiščete s točko raziskovanja v
programski opremi IBM Cognos Insight.

Postopek
1. Če dimenzija ni točka raziskovanja, jo povlecite na platno.
2. V naslovni vrstici točke raziskovanja kliknite ikono Iskanje

.

3. V besedilno polje, ki se prikaže, vnesite znakovni niz.
S tem povezana opravila:
“Dodajanje članov v dimenzije” na strani 101
Člane lahko v dimenzije v programski opremi IBM Cognos Insight dodate tako, da v
navzkrižno tabelo dodate vrstice in stolpce na različnih ravneh.
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Iskanje v podoknu vsebine
V podoknu vsebine lahko iščete objekte.

O tej nalogi
Če niste prepričani glede točnega imena objekta ali če želite najti objekte, ki se ujemajo s
specifičnimi kriteriji, lahko vnesete znake, da prefiltrirate podokno vsebine. Iskanje najde vse
kocke, dimenzije, povezave, procese, opravke, kazalnike in uvoze, ki se ujemajo s kriteriji.

Postopek
Če želite v podoknu vsebine poiskati objekte, ki imajo v imenih specifične nize znakov,
vnesite znake v iskalno polje. Iskanje v živo filtrira rezultate, ki se ujemajo s kriteriji iskanja.
Objekti, ki se pojavijo v podoknu vsebine, se ujemajo s kriteriji v kateremkoli delu imena
objekta.

Vrtanje navzgor in navzdol
Z vrtanjem navzgor in navzdol po podatkih v navzkrižni tabeli ali grafikonu IBM Cognos
Insight lahko pregledate različne ravni podatkov.

O tej nalogi
Vrtanje navzgor in vrtanje navzdol sta definirana na naslednji način:
Vrtanje navzgor
Vrtanje navzgor pomeni, da se podatki, po katerih vrtate navzgor, zamenjajo s
podatki nadrejenega elementa teh podatkov. Navzgor vrtate, da bi primerjali podatke.
Navzkrižna tabela na primer vsebuje letni prihodek za linijo izdelkov Dishwashers
(Pomivalni stroji). Po liniji izdelkov Pomivalni stroji vrtate navzgor, da bi prikazali
letni prihodek za vse linije izdelkov. Ta pogled podatkov vam omogoča, prihodek od
linije izdelkov Pomivalni stroji primerjate s prihodkom od ostalih linij izdelkov.
Vrtanje navzdol
Vrtanje navzdol pomeni, da se podatki, po katerih vrtate navzdol, zamenjajo s
podatki podrejenega elementa teh podatkov. Navzdol vrtate, da bi si ogledali več
podrobnosti o podatkih. Navzkrižna tabela na primer vsebuje letni prihodek za linijo
izdelkov Dishwashers (Pomivalni stroji). Navzdol vrtate, da analizirate prihodek od
vsakega izdelka pralnih strojev znotraj linije izdelkov Pralni stroji.
Vrtanje navzgor in navzdol lahko izvajate na naslednjih elementih v navzkrižni tabeli:
v Celice navzkrižne tabele.
Če se znotraj vrstice in stolpca pojavi celica navzkrižne tabele, lahko izberete, ali želite po
vrstici ali stolpcu vrtati navzgor ali navzdol. Celica je na primer prikazana v stolpcu
Januar in vrstici Količina. Ko z desno miškino tipko kliknete celico in izberete Vrtaj
navzdol, lahko kliknete Januar ali Količina.
v Naslovi vrstic ali stolpcev.
Vrtanje navzgor in navzdol lahko izvajate tudi na naslednjih elementih v grafikonu:
v Oznake, kot so naslov legende, postavke v legendi ali oznake osi.
v Podatki, kot so stolpci v stolpčnem grafikonu ali črte v črtnem grafikonu.
Nasvet:
Vedenje dvoklika v celici navzkrižne tabele lahko spremenite, tako da z dvoklikom vrtate
navzdol po podatkih v celici. Na meniju Razišči v razdelku Dvoklik v navzkrižnih tabelah
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kliknite Vrtaj navzdol. Če želite povrniti privzeto vedenje za mesta, kjer lahko dvokliknete
celico, da bi v njej urejali podatke, na meniju Razišči v razdelku Dvoklik v navzkrižnih
tabelah kliknite Urejanje. Izbrana nastavitev se shrani skupaj z delovnim prostorom, tako da
bodo uporabniki delovnega prostora imeli enako nastavite, ko ga odprejo.
Spremenite lahko tudi privzeto vedenje za nove delovne prostore, ki jih ustvarite, tako da z
dvoklikom v celici navzkrižne tabele vrtate navzdol po podatkih v celici. Kliknite ikono
Dejanja
, kliknite Moje preference, nato pa v razdelku Privzeto dejanje za nove
delovne prostore pri dvokliku celice kliknite Vrtaj navzdol. Nastavitev, izbrana v oknu
Moje preference, velja samo za novo ustvarjene delovne prostore in se ne shrani skupaj z
delovnim prostorom.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite podatkovno postavko v navzkrižni tabeli ali grafikonu,
kliknite Vrtaj navzgor ali Vrtaj navzdol in, če je to potrebno, kliknite podatkovno
postavko, po kateri želite vrtati navzgor ali navzdol. Če se možnost Vrtaj navzgor ne
pojavi, podatkovna postavka nima nadrejenih podatkov, zato vrtanje navzgor ni mogoče.
Če se možnost Vrtaj navzdol ne pojavi, podatkovna postavka nima podrejenih podatkov,
zato vrtanje navzdol ni mogoče.
Nasvet:
Naslov vrstice ali stolpca v navzkrižni tabeli ali elementu v grafikonu lahko dvokliknete
in s tem po postavki vrtate navzgor ali navzdol. Ko na postavko postavite kazalec, se ta
spremeni in vam pokaže, v katero smer bo v primeru dvoklika izvedeno vrtanje, navzgor
ali navzdol.
Kliknete lahko postavko v področju pregleda, da prikažete nadrejene in podrejene
postavke podatkov, ki so trenutno prikazani v navzkrižni tabeli ali grafikonu. Če kliknete
nadrejeno postavko, boste s tem vrtali navzgor po navzkrižni tabeli ali grafikonu, če
kliknete podrejeno postavko, pa navzdol po navzkrižni tabeli ali grafikonu.
2. Če želite odstraniti vsa dejanja vrtanja navzgor in navzdol, ki ste jih izvedli za
podatkovno postavko, kliknite postavko v področju vrstic
ali kontekstnem področju

, področju stolpcev

, nato pa kliknite Prikaži vse - ime_postavke.

Filtriranje za prikaz zgornjih ali spodnjih rezultatov
Filtriranje lahko izvedete, če želite prikazati samo zgornje ali spodnje rezultate v navzkrižni
tabeli IBM Cognos Insight.

O tej nalogi
V navzkrižni tabeli lahko filtre uveljavite na naslednje načine:
v Prikažete samo zgornje rezultate, s čimer hitro določite najvišje vrednosti v vaših podatkih.
Izvedeti želite na primer, kateri meseci so imeli najvišji prihodek, zato filtrirate tako, da
prikažete samo najvišje tri rezultate.
v Prikažete samo spodnje rezultate, s čimer hitro določite najnižje vrednosti v vaših podatkih.
Izvedeti želite na primer, kateri uslužbenci so porabili najmanj denarja za potovanja, zato
filtrirate tako, da prikažete samo spodnjih pet rezultatov.

Postopek
1. Kliknite naslov stolpca ali vrstice, za katero želite prikazati samo zgornje ali spodnje
vrednosti.

54

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

2. Z desno miškino tipko kliknite postavko, nato pa kliknite Vrh ali dno in še eno od
možnosti, s katero izberete število vrednosti, ki jih želite prikazati. Če kliknete Po meri,
se prikaže novo okno, kjer lahko omejite rezultate, ki so prikazani v navzkrižni tabeli, in
sicer tako, da izberete eno od naslednjih možnosti:
v Vnesite število zgornjih ali spodnjih rezultatov po meri. Vnesete lahko na primer 50, da
prikažete zgornjih 50 strank po prihodku.
v Vnesite odstotek zgornjih ali spodnjih rezultatov po meri. Vnesete lahko na primer 10,
da prikažete stranke, ki prispevajo k zgornjim 10 odstotkom prihodka.
v Vnesite število, do katerega bodo sešteti zgornji ali spodnji rezultati. Vnesete lahko na
primer 10.000.000, da prikažete stranke, ki prispevajo k prvim 10 milijonom dolarjev
prihodka.
3. Na seznamu Temelji na izberite mero, za katero želite podati zgornje ali spodnje
rezultate.
4. Kliknite V redu.
5. Če želite odstraniti zgornji ali spodnji filter, z desno miškino tipko kliknite filtrirano
postavko, nato pa kliknite Zgoraj ali spodaj in še Brez možnosti zgoraj ali spodaj.

Razvrščanje
Razvrščanje obsega vrednosti v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu poenostavi
organiziranje in analiziranje podatkov v programski opremi IBM Cognos Insight.

Postopek
1. Izberite celotno vrstico ali celoten stolpec, ki ga želite razvrstiti.
2. Z desno miškino tipko kliknite glavo in kliknite Razvrsti.
3. Podajte, če želite razvrščanje po vrednosti ali oznaki, in nato kliknite Razvrsti
naraščajoče ali Razvrsti padajoče.

Izračuni
Izračuni so pomembni za reševanje težav in sprejemanje odločitev. Lahko vam pomagajo pri
definiranju razmerij med postavkami, ki vas zanimajo. Izračuni, kot sta na primer varianca in
odstotek variance, so vam lahko v pomoč pri analizi stroškov in koristi v programski opremi
IBM Cognos Insight, ker vam to omogoča, da primerjate stroške in prihodke ter dejansko
prodajo in pričakovano prodajo.

Izračuni dimenzij
Izračuni dimenzij se izvedejo iz vrstice ali stolpca v navzkrižni tabeli. Navzkrižna tabela na
primer prikazuje dobičke in izgube za vsako leto od 2008 do 2014. Nato dodate nov stolpec za
prikaz izračuna dobičkov minus izgub za vsako leto.
Pri pisanju izračunov dimenzij upoštevajte naslednje:
v če uporabljate število, ki je večje kot nič, a manj kot ena, pred njim napišite začetno ničlo;
kot je na primer 0.10.
v imena dajte v enojne narekovaje in oglate oklepaje; na primer: ['ime_postavke'].
v na koncu vsakega izračuna postavite podpičje (;);
v za večjo preglednost lahko uporabljate presledke;
v uporabljate lahko tako velike kot male črke; skladnja ne razlikuje velikih in malih črk.
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Izračuni dimenzij v programu Cognos Insight imajo enako skladnjo kot izrazi v programu
IBM Cognos TM1. Za več informacij o avtoringu izrazov preglejte naslednje razdelke v
referenčni dokumentaciji za TM1:
v Funkcije pravil
v Funkcije TM1 TurboIntegrator
Do referenčne dokumentacije TM1 za vaš izdelek in različico lahko dostopate v centru znanja
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Izračuni kocke
Za razliko od izračunov dimenzij lahko z izračuni kocke poenostavite ustvarjanje pravil, da
dokončate splošne operacije modeliranja, kot je upravljanje in vzdrževanje modela. Izračun
lahko dodate, da postane model smiseln, tako da pridobi informacije iz izvora podatkov.
Če morate ustvariti izračune, ki ne vključujejo agregiranja, kot je izračunavanje menjalnih
tečajev ali prihodka, lahko v urejevalniku izračunov zgradite formulske izraze. Uporabljate
lahko funkcije, ki veljajo tako za dimenzije kot tudi za kocke.
Če uporabite urejevalnik izračunov, lahko prikažete, kateri izračuni veljajo v izbrani celici, in
spremenite prednost izračunov ali pravil v kocki. Z urejevalnikom pravil lahko spremenite
vrstni red bloka pravil, ki je povezan z izračunom kocke.
Sledi nekaj prednosti gradnje izračunov kocke:
v Pridobivanje podatkov iz drugih kock, da zgradite izraz izračuna.
Uporabite lahko na primer atribute, ki obstajajo v dimenziji, ki ni tista, za katero je
definiran izračun.
v Uveljavitev izračunov za liste konsolidiranih ravni.
v Uveljavitev izračunov za nizovne elemente.
v Sklicevanje na atribute elementov.
v Uporaba standardnih funkcij IBM Cognos TM1 za raven lista in za konsolidirano raven
Območje izračuna je pridobljeno iz izbora v kocki ali v pogledu kocke. Ko ustvarite izračun,
sta vključeni samo dimenziji vrstic in stolpcev. Izračun velja za vse člane v katerikoli
dimenziji konteksta. Če izberete vse člane dimenzije vrstice ali stolpca, velja izračun za vse
člane dimenzije. Dimenzija ni vključena v privzeto ime ali kontekst izračuna.
Oblikovalec modela lahko spremeni območje izbora tako, da doda, odstrani in spremeni izbire
članov za dimenzijo na enega od naslednjih načinov:
v Uporabite kontekstno področje dimenzije v urejevalniku izračunov.
v Dodajte ali odstranite dimenzije tako, da jih povlečete na kontekstno področje nadrejene
kocke ali iz njega.
Podatki in izračuni kocke ohranijo svojo integriteto tudi, če dodate dimenzijo ali jo odstranite
iz kocke, v kateri ustvarjate izračune. Vendar pa morate zagotoviti, da povezave prilagodite
novi dimenziji, če je bila dodana. To zadržanje je uporabno, če ustvarjate prototip in
restrukturirate kocke zaradi prilagoditve novim poslovnim zahtevam.

Dodajanje preprostega izračuna dimenzije
V navzkrižni tabeli IBM Cognos Insight lahko seštevate, odštevate, množite ali delite vrstice
oziroma stolpce. Prav tako lahko ustvarite izračun po meri.
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Preden začnete
Podatki, ki jih želite uporabiti v izračunu, morajo biti prikazani v vrsticah ali stolpcih.
Za več informacij o avtoringu izrazov preglejte naslednje razdelke v referenčni dokumentaciji
za TM1:
v Funkcije pravil
v Funkcije TM1 TurboIntegrator
Do referenčne dokumentacije TM1 za vaš izdelek in različico lahko dostopate v centru znanja
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Postopek
1. Izberite eno ali več vrstic ali enega ali več stolpcev za izračun.
2. Z desno miškino tipko kliknite vrstice ali stolpce, nato pa kliknite Izračunaj.
3. Izberite enega od ukazov za izračun: seštej, odštej, pomnoži, deli ali Po meri.
4. Če izberete Po meri, opravite naslednja dejanja:
a. V polje Izraz vnesite izračun. Potem ko vnesete [’, se pojavi seznam, s katerim lahko
izberete postavke.
b. Podajte, ali naj se najprej sešteje vsota argumentov ali naj se najprej uveljavijo
argumenti.
c. Kliknite V redu.
5. Če želite novo vrstico ali stolpec preimenovati, jo označite in vnesite novo ime.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.

Rezultati
Privzeto vedenje za nove izračune je izključiti vrednost izračuna iz vseh nadrejenih seštevkov.
Če želite vključiti vrednost izračuna v nadrejene seštevke, z desno miškino tipko kliknite
izračun, nato pa kliknite Izračunaj in Urejanje tega izračuna. Nato pod Nadrejeni seštevek
kliknite Vključi vrednost izračuna.

Ustvarjanje izračuna kocke
Če želite ustvariti izračun kocke v programski opremi IBM Cognos Insight, združite
operatorje, funkcije, atribute in vrednosti, kot so besedilni nizi in števila, v izraz, ki se
ovrednoti v eno samo vrednost.

O tej nalogi
Formule za izračunane podatkovne postavke so lahko preproste ali kompleksne. Preproste
formule so sestavljene iz kombinacije drugih članov dimenzije, številskih konstant in
aritmetičnih operatorjev. Kompleksne formule lahko vključujejo te elemente ter funkcije in
povezave na druge podatke kocke. Ko v kocko dodate izračunano podatkovno postavko,
postane element dimenzije.
Ko ustvarite izračun, so samodejno generirani dovodniki, ki zagotavljajo, da so vse vrednosti,
izpeljane iz pravil, pravilno konsolidirane. Dovodnike ali generirana pravila lahko izboljšate
tako, da pravila v urejevalniku pravil onemogočite in uporabite lastna.
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Če dimenzija, ki jo izberete kot konstanto, vključuje uporabniško definirane atribute, lahko
atribute, kot je Tip izdelka, uporabite kot elemente v izrazu. Sistemsko definirani atributi, kot
so atributi izračunov na listni ali konsolidirani ravni za dimenzijo izračuna, niso prikazani.
Atribut dimenzije, ki je naveden v izračunu kocke, pomeni, da je sklic na vrednost tega
atributa za vse člane dimenzije. Sklicujete se lahko tudi na člane iz različnih dimenzij kocke.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, kjer želite izračunati vrednost, in
kliknite Ustvari izračun kocke. Ko izberete stolpec, urejevalnik izračunov
predpostavlja, da izračun velja za vsako dimenzijo. Toda ustvarite lahko izračune, ki
veljajo za dimenzijo, filtrirano glede na specifičen atribut.
2. V polje Vnesite ime za izračun kocke vnesite smiselno ime za izračun, da ga boste
lahko prepoznali, ko boste kliknili celice v pogledu kocke, nato pa kliknite V redu.
Privzeto ime je ime kocke, dimenzije v vrstici, člana vrstice, dimenzije v stolpcu in člana
stolpca. Izbor članov dimenzije v kontekstnem področju je izvzet.
3. Če želite spremeniti obseg izračuna, dokončajte naslednje korake:
a. V kontekstnem področju urejevalnika izračunov kliknite dimenzijo, nato pa še
Urejanje izbora članov.
b. V oknu Izberite obseg za člana dimenzije odstranite ali dodajte člane dimenzije ali
podnabore, tako da počistite ali izberete potrditvena polja.
c. Izbirno: Če želite odstraniti dimenzijo iz območja izračuna, v kontekstnem področju
z desno miškino tipko kliknite filter konteksta dimenzije, nato pa kliknite Odstrani.
Če odstranite vse dimenzije v kontekstnem področju urejevalnika izračunov kocke,
izračun velja za vse celice kocke.
d. Če želite člane dimenzije dodati v območje, povlecite dimenzijo iz zavihka Pogoji v
kontekstno področje urejevalnika izračunov in izberite potrebne člane.
4. Izberite tip izraza, ki ga želite ustvariti:
v Če želite ovrednotiti izraz na listni ravni, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz
na ravni lista.
v Če želite ovrednotiti izraz na konsolidirani ravni, pod možnostjo Izraz kliknite
zavihek Izraz konsolidirane ravni.
Opomba: Če želite uporabiti enak izraz na ravni lista in na konsolidirani ravni,
izberite potrditveno polje Kombiniraj list in konsolidirano.
v Če želite, da bo vrnjena nizovna vrednost, pod Izraz kliknite zavihek Nizovni izraz.
Opomba: Če ciljno področje izračuna vključuje številske in nizovne elemente, velja
nizovni izraz samo za celice, vključene v obseg izračuna, ki so oblikovane kot nizi.
Če želite, da bo prikazana nizovna vrednost, mora kontekstno področje vsebovati
nekaj nizovno oblikovanih celic.
5. V polje Izraz vpišite formulo, ki definira izračunano postavko. Za ustvarjanje formule
lahko uporabite kombinacijo naslednjih elementov:
6. Če želite v izračunu uporabiti element dimenzije, na zavihku Pogoji povlecite člana
dimenzije v polje Izraz box. V drevesu so prikazane vse dimenzije kocke. Če obstaja
hierarhija, so dimenzije v kocki ali pogledu prikazane hierarhično v drevesu.
Člani so prikazani kot popolnoma kvalificirani člani. Če ime vključuje presledek, je
vključen v oklepaje.
7. Če želite izbrati aritmetični element, na zavihku Preprosto na seznamu Tip operacije
izberite Aritmetično in izberite operacijo. IBM Cognos Insight ovrednoti aritmetične
operatorje v naslednjem vrstnem redu:
a. Potenciranje
b. Množenje
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c. Deljenje
d. Seštevanje
e. Odštevanje
Če želite uveljaviti drugačen vrsti red vrednotenja, morate uporabiti oklepaje. Izraz
2*3+4 vrne enak rezultat kot (2*3)+4, ker ima množenje prednost.
8. Če želite izbrati čas ali uteženo povprečje, na zavihku Preprosto na seznamu Tip
operacije izberite Povprečno in izberite operacijo.
9. Če želite vključiti vgrajeno funkcijo Cognos TM1, na zavihku Funkcije povlecite
funkcijo v polje Izraz. Na zavihku Nasveti v podoknu Podpora za urejanje potenc je
prikazan kratek opis vsake funkcije.
Za celotno razlago različnih funkcij glejte referenčno dokumentacijo za TM1 za vašo
različico izdelka Cognos TM1. Dokumentacijo za Planning Analytics lahko najdete na
spletu (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Če želite vstaviti podatkovno postavko iz druge kocke, na zavihku Pogoji izberite
povezavo ali ustvarite povezavo za uvoz vrednosti:
v Če želite izbrati povezavo, razširite mapo Uvožene vrednosti.
v Če želite ustvariti povezavo, kliknite Uvozi pogoje.
11. Če želite v pogojnem izrazu uporabiti nizovne ali številske atribute, kot je
IF-THEN-ELSE, na zavihku Pogoji razširite mapo Atributi pod dimenzijo in povlecite
člana atributa v polje Izraz.
12. Ko končate, lahko rezultate prikažete ali shranite izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zaprite urejevalnik izrazov, kliknite V redu.

Ustvarjanje izračuna kocke, ki se sklicuje na podatke iz drugih
kock
Če želite definirati izračun kocke v programski opremi IBM Cognos Insight, se lahko
sklicujete na podatke, ki obstajajo v drugi kocki tako, da ustvarite povezavo na ciljno kocko.

O tej nalogi
Podobno kot pravila kocke lahko s podatki iz ene kocke ustvarite izračune v drugi kocki.
Podatke o prodaji lahko na primer potegnete v kocko, ki vsebuje informacije o dobičku in
izgubi.
Denimo, da želite izračunati prihodek, ki uporablja formulo, ki temelji na ceni števila enot.
Podatki za cene so v kocki, ki ni tista, v kateri ustvarjate izračun, pač pa v ciljni kocki, ki
vsebuje informacije o ceni. Če se želite sklicevati na zunanje podatke, jih morate uvoziti, tako
da ustvarite povezavo na kocko Cena.
Ko ustvarite povezavo v urejevalniku izračunov, je izvedena kot pravilo. Ko je povezava
izvedena kot pravilo, je izračun shranjen samo v izvorni kocki, vendar je po potrebi
uporabljen in prikazan v ciljni kocki. Če se podatki, navedeni v izračunu, spremenijo v izvorni
kocki, se spremembe samodejno odrazijo v ciljni kocki. Ker pa so podatki shranjeni samo v
izvorni kocki, se morajo vsa urejanja podatkovnih vrednosti izvajati v njej. Podatkovnih
vrednosti, ki so prikazane v ciljnih kockah, ne morete urejati prek povezav pravil.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg celic, kjer želite izračunati vrednost, in
kliknite Ustvari izračun kocke.
Primer obsega je prihodek za Dejanske vrednosti in Proračun za štiri finančna obdobja.
Poglavje 4. Analiza podatkov
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2. V polje Vnesite ime za izračun kocke vnesite pomenljivo ime za svoj izračun, da ga
boste pozneje lahko prepoznali, in kliknite V redu.
Privzeto ime je ime kocke, dimenzije v vrstici, člana vrstice, dimenzije v stolpcu in člana
stolpca. Izbor članov dimenzije v kontekstnem področju je izvzet.
3. V urejevalniku izračunov izberite tip izraza, ki ga želite ustvariti:
v Če želite ovrednotiti izraz na ravni lista, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz
na ravni lista.
v Če želite ovrednotiti agregirane rezultate, pod možnostjo Izraz kliknite zavihek Izraz
konsolidirane ravni.
Opomba: Če želite uporabiti enak izraz za izraze na ravni lista in izraze
konsolidirane ravni, izberite potrditveno polje Kombiniraj list in konsolidirano.
v Če želite, da bo vrnjena nizovna vrednost, pod Izraz kliknite zavihek Nizovni izraz.
Opomba: Da je lahko vrnjena nizovna vrednost, mora kontekstno področje vsebovati
v niz oblikovane celice.
4. Na zavihku Pogoji kliknite Uvozi pogoje.
5. V polje Vnesite ime za izračun vnesite opisno ime za povezavo na izračun, da ga boste
z lahkoto prepoznali.
V oknu Definiraj povezavo za uvažanje pogojev podajte, kje želite uporabiti podatke iz
povezave, tako da preslikate zunanje podatke v člana dimenzije v kocki, ki vsebuje
izračun.
6. V oknu Definiraj povezavo za uvažanje pogojev izberite kocko, ki vsebuje podatke, na
katere se želite sklicevati v izračunu.
Kocka, v kateri je definiran izračun, je samodejno prikazana kot ciljna.
Če je dimenzija uporabljena v obeh kockah, sta dimenziji preslikani samodejno. Za vse
druge dimenzije morate vzpostaviti korespondenco med izvorno in ciljno kocko ali
rezino v izbranih članih dimenzije.
7. Izbirno: Če je potrebno, vzpostavite korespondenco med izvorno in ciljno kocko ali
rezino v izbranih članih dimenzije.
8. Ko ste zadovoljni s preslikavo, kliknite V redu, da shranite povezavo na izračun.
Povezava je preverjena, da se zagotovi, da je izvor povezave skladen z območjem
izračuna, ki je uporabljen v ciljni kocki. To preverjanje tudi zagotovi, da izraz vrne
veljavne rezultate.
Povezava, ki vsebuje podatke iz zunanje kocke, je prikazana v mapi Uvožene vrednosti
v drevesu Pogoji.
9. Povezavo povlecite na polje Izraz, da jo dodate kot element v formulo.
10. Ko končate, lahko rezultate prikažete ali shranite izračun.
v Če želite uveljaviti spremembe in prikazati rezultate izračuna, kliknite Uveljavi.
v Če želite shraniti izračun in zaprite urejevalnik izrazov, kliknite V redu.

Izračunavanje delne vsote
V programski opremi IBM Cognos Insight lahko izračunate delno vsoto za del vaših
podatkov. Vaša navzkrižna tabela na primer prikazuje prihodek po liniji izdelkov glede na
leto. Želite izračunati delno vsoto za leta pred tem, ko ste zaposlili novo vodjo prodaje, in
delno vsoto za leta po tem, ko je bil novi vodja prodaje zaposlen.

Postopek
1. Pritisnite tipko Ctrl in kliknite naslove vrstic ali stolpcev za podatke, ki jih želite sešteti v
delni vsoti.
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2. Delno vsoto lahko ustvarite z eno od naslednjih metod:
v Z desno miškino tipko kliknite svoj izbor, nato pa kliknite Izračunaj in možnost, ki
sešteje izbrane člane (na primer Postavka 1 + Postavka 2).
v Z desno miškino tipko kliknite svoj izbor, nato pa kliknite Vstavi nadrejenca.
3. Preimenujte delno vsoto tako, da izberete naslov vrstice ali stolpca in nesete novo ime.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.

Primerjanje vrstic ali stolpcev za označevanje izjem
V programski opremi IBM Cognos Insight lahko primerjate dve vrstici ali stolpca, da
identificirate informacije, za katere je lahko potrebno dodatno raziskovanje.

Postopek
1. Izberite vrstici ali stolpca, ki ju želite primerjati.
2. Kliknite ikono Izračunaj

, nato pa izberite način za primerjavo vrstic ali stolpcev.

Nova vrstica ali stolpec prikaže naslednje ikone, ki naznačujejo rezultate primerjave:
v Ikona Odlično
v Ikona Povprečno
nižji od drugega.

kaže, da je prvi element 10 odstotkov višji od drugega.
kaže, da ni prvi element niti 10 odstotkov višji niti 10 odstotkov

v Ikona Slabo
kaže, da je prvi element 10 odstotkov nižji od drugega.
3. Če želite spremeniti, kaj je identificirano kot odlično, povprečno ali slabo, opravite
naslednja dejanja:
a. Kliknite Izračunaj in Urejanje tega izračuna.
b. Če želite spremeniti definicijo za odlično, spremenite 1.1.
c. Če želite spremeniti definicijo za slabo, spremenite 0.9.

Izračunavanje variance
Razliko med poljubnima vrsticama ali stolpcema v programski opremi IBM Cognos Insight
ugotovite z izračunom variance.

O tej nalogi
V korakih sta napovedani prihodek in dejanski prihodek za posamezno linijo izdelkov
uporabljena kot ponazoritveni podatki.

Postopek
1. Izberite vrstice ali stolpce, ki jih želite uporabiti.
2. V ikoni Izračunaj
izberite enega člana dimenzije minus drugega člana dimenzije.
Kliknite na primer Napovedani prihodek - Dejanski prihodek.
3. Če želite preimenovati novo vrstico ali stolpec, ki vsebuje izračun, ga označite in vnesite
Varianca.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.
Poglavje 4. Analiza podatkov
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Izračunavanje odstotka variance
Odstotno razliko med dvema vrsticama ali stolpcema v programski opremi IBM Cognos
Insight lahko ugotovite, če izračunate odstotek variance. Izračun odstotka variance je razlika
med dvema številoma, deljena s prvim številom in pomnožena s 100.

O tej nalogi
V korakih sta napovedani prihodek in dejanski prihodek za posamezno linijo izdelkov
uporabljena kot ponazoritveni podatki.

Postopek
1. Izberite vrstice ali stolpce, ki jih želite uporabiti.
2. Z desno miškino tipko kliknite vrstice ali stolpce, nato pa kliknite Izračunaj in Po meri.
Odpre se okno Izračun s privzetim izrazom v polju Izraz.
3. V polju Izraz ustvarite naslednji izraz: ['prva_podatkovna_postavka'] ['druga_podatkovna_postavka'] / ['prva_podatkovna_postavka'] * 100.
Nasvet: Ko vnesete [’ v polje Izraz, se prikaže seznam z dimenzijami v vaši kocki.
Dimenzijo lahko izberete s tega seznama in vam je ni treba vnašati v polje Izraz. Vsakič,
ko vnesete [’, se prikaže isti seznam.
Vnesite na primer naslednji izraz: (['dejanski_prihodek'] - ['napovedani_prihodek']) /
['napovedani_prihodek'] * 100.
4. Poskrbite, da je pod Vrstni red izračuna izbrana možnost Najprej seštej, nato uveljavi
izračun. Ta možnost pomeni, da Cognos Insight izvede izračun za skupne vrednosti. Če
izberete možnost Najprej uveljavi izračun, nato seštej, je najprej uveljavljen izračun za
vsako vrstico ali stolpec, nato pa so sešteti rezultati izračuna.
5. V polju Ime vnesite Odstotek variance.
6. Kliknite V redu.
7. Če želite nove izračunane podatke oblikovati tako, da se prikažejo s simbolom za
odstotek, z desno miškino tipko kliknite izračunano celico, nato pa kliknite Oblikuj mero
ime_mere.
8. Na seznamu oblik kliknite Številka.
9. Na zavihku Napredno vnesite % v pozitivno in negativno polje Pripona.

Štetje unikatnih elementov v dimenziji
V programu IBM Cognos Insight lahko ustvarite izračun, s katerim izračunate unikatne
elemente v dimenziji, ki imajo vrednosti. Veste na primer, da so nekateri uslužbenci prejeli
nagrado, drugi pa ne, vendar je uslužbencev preveč, da bi lahko prešteli število uslužbencev z
vrednostmi nagrade v stolpcu Nagrada v navzkrižni tabeli. Za hitro določitev, koliko
uslužbencev je prejelo nagrado, lahko uporabite izračun.

O tej nalogi
S funkcijo ConsolidatedCountUnique lahko preštejete število celic, ki vsebujejo podatke. Z
naslednjim izrazom lahko na primer ugotovite, v koliko mestih je bila v letu 2013 prodana
linija izdelkov Oprema za golf (Golf Equipment):
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite stolpec, v katerem želite prikazati izračunane vrednosti,
nato pa kliknite Izračunaj > Urejanje tega izračuna.
2. V polje Izraz vnesite izračun v naslednji obliki:
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ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Pri čemer naslednje spremenljivke predstavljajo dele kocke:
v 'Dimension1' je ime dimenzije, za katero želite prešteti vrednosti. Če želite na primer
ugotoviti, koliko celic v stolpcu Uslužbenci ima vnose za bolniški dopust, lahko podate
dimenzijo Uslužbenci.
v 'Kocka' je ime kocke, s katero delate.
v 'Element1', 'Element2' in 'Element3' predstavljajo vse dimenzije v kocki in način, na
katerega so filtrirane. Če vaša kocka na primer vključuje dimenzije Datum, Geografija
in Tip zaposlitve, lahko podate filtriranje podatkov '2012', 'Kanada' in 'Polna'.

Izračunavanje povprečja iz vsote
V programu IBM Cognos Insight lahko z izračunom izračunate povprečno vrednost iz
podrejenih elementov konsolidacije ali vsote.

O tej nalogi
Funkcija ConsolidatedAvg lahko vrne povprečno vrednost iz podrejenih elementov
konsolidirane ali skupne vrednosti. Če je v navzkrižni tabeli na primer prikazan prihodek po
letu in liniji izdelkov, lahko z naslednjim izrazom poiščete povprečno vrednost prihodka za
vsa leta ali pa uporabite konsolidirano povprečje v seštevku posameznega leta, da poiščete
povprečen prihodek za vsako leto:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite stolpec v navzkrižni tabeli, v katerem bodo prikazani
rezultati izračuna, nato pa kliknite Izračunaj > Urejanje tega izračuna.
2. V polje Izraz vnesite izračun v naslednji obliki:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Pri čemer naslednje spremenljivke predstavljajo dele kocke:
v Številka je lahko 0, 1 ali 2. Nič (0) vključuje vse podrejene elemente v izračunu, 1
prezre uteževanje konsolidacije, 2 pa prezre ničelne vrednosti.
v 'Kocka' je ime kocke, s katero delate.
v 'Element1', 'Element2', in 'Element3' predstavljajo druge dimenzije in način njihovega
filtriranja. Ti elementi morajo biti navedeni v vrstnem redu, v katerem so v kocki
prikazane njihove nadrejene dimenzije. Če vaša kocka na primer vključuje dimenzije
Datum, Geografija in Tip zaposlitve v tem vrstnem redu, lahko podate filtriranje
podatkov '2012', 'Kanada' in 'Polna'.

Uvrščanje v pasove vrednosti med uvažanjem
Če želite med uvažanjem v IBM Cognos Insight definirati obsege vrednosti, lahko ustvarite
izračune uvrščanja v pasove. Tako lahko na primer ustvarite pas za prihodek med 0 in
500,000, drugi pas za prihodek med 500,000 in 1.000,000 in tretji pas za prihodek nad
1.000,000. Nato lahko za vsak pas prikažete besedilo, kot je nizko, srednje in visoko.

O tej nalogi
S funkcijama IF in ElseIf lahko ustvarite toliko pasov, kot je potrebno. Pasove lahko ustvarite
tudi s simbolom večje kot (>), manjše kot (<) ali z obema.
Za določitev nizkih, srednjih in visokih količin zaloge lahko na primer uporabite naslednji
izraz:
Poglavje 4. Analiza podatkov
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IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Uvrščanje v pasove lahko uporabljate tudi za neštevilske podatke. V tem primeru morate pred
simbolom primerjave (kot je enačaj) uporabiti simbol @. Naslednji izračun na primer uvrsti v
pasove besedilne podatke:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Postopek
1. Na strani Napredno v čarovniku za uvažanje kliknite Dodaj izračunani stolpec. Na
seznamu Izvorne postavke in v hierarhiji Ciljne postavke se prikaže nova postavka,
imenovana Izraz.
2. V podoknu Lastnosti v razdelku Tip preslikave kliknite Dimenzija. Izraz je definiran
kot dimenzija, in dimenzija ter raven sta prikazana v hierarhiji Ciljne postavke.
3. Izberite izraz na seznamu Izvorne postavke.
4. V podoknu Lastnosti v polju Izvorna postavka vnesite ime izraza. Ime, ki ga izberete,
določa izraz v podoknu vsebine in v navzkrižnih tabelah in grafikonih delovnega prostora.
5. V podoknu Lastnosti v polju Izraz vnesite izračun v naslednji obliki:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Pri tem spremenljivke predstavljajo dele izraza:
v Stolpec je ID izvorne postavke, ki jo želite razdeliti v pasove.
v Value1 je vrednost, pod katero želite definirati prvi pas.
v Value2 je vrednost, pod katero želite definirati drugi pas.
v 'Text1' je besedilo, ki ga želite prikazati za vrednosti, ki so znotraj prvega pasu.
v 'Text2' je besedilo, ki ga želite prikazati za vrednosti, ki so znotraj drugega pasu.

Izračunavanje stopnje pokritja
S stopnjo pokritja v programski opremi IBM Cognos Insight prikažete, kateri izdelki so
najbolj dobičkonosni, pri katerih se stroški pokrijejo in kateri vas stanejo več kot vam
prinesejo prihodka.

O tej nalogi
Te informacije vam pridejo prav pri načrtovanju napovedi prodaje in spodbujanju prodaje, kot
tudi pri planiranju nabora izdelkov za naslednje leto. Dodate lahko tudi mere, s katerimi
dodelite dodatne stroške, ki niso vključeni v ceno za enoto, kot so režijski stroški. Dodatne
stroške lahko razpršite proporcionalno in jih vključite v izračun stopnje pokritja.
V korakih sta cena na enoto in strošek blaga navedena za vsak posamezen izdelek kot primer.
Izračunati želite stopnjo pokritja za posamezen izdelek.

Postopek
1. Izberite vrstice ali stolpce, ki jih želite uporabiti.
2. Kliknite ikono Izračunaj
, nato pa kliknite eno dimenzijo minus drugo dimenzijo.
Izberite na primer Cena za enoto - Strošek blaga.
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3. Če želite novo vrstico ali stolpec, ki vsebuje izračun, preimenovati, jo označite in vnesite
Stopnja pokritja.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.
4. Če želite videti, kateri izdelki prispevajo največ, z desno miškino tipko kliknite naslov
Stopnja pokritja in kliknite Razvrsti.
5. Podajte, če želite razvrščanje po vrednosti ali oznaki, in nato kliknite Razvrsti
naraščajoče ali Razvrsti padajoče.

Spreminjanje načina prikaza vsot za mere
V programski opremi IBM Cognos Insight lahko spremenite način prikaza za seštevke ali
vsote.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite celico mere ali naslov za mero, ki jo želite spremeniti.
2. Kliknite Prevaljevanje in izberite tip prevaljevanja:
v Seštevek za prikaz vsote za člane, ki sestavljajo mero;
v Povprečje za prikaz povprečne vrednosti članov, ki sestavljajo mero;
v Minimum za prikaz najmanjše vrednosti članov, ki sestavljajo mero;
v Maksimum za prikaz največje vrednosti članov, ki sestavljajo mero;
v Štetje za prikaz števila članov, ki sestavljajo mero, brez ničelnih (null) vrednosti.
3. Kliknite Pokaži vrednost kot, nato pa kliknite obliko zapisa vrednosti.

Ustvarjanje izračunov časovnega prevaljevanja
Časovno prevaljevanje v programski opremi IBM Cognos Insight sešteje podatke za obseg
datumov, ki je relativen glede na specifičen datum. Izračun Leto do danes je na primer
časovno prevaljevanje.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite časovno dimenzijo v navzkrižni tabeli, nato pa kliknite
Časovna prevaljevanja.
Nasvet: Če časovna dimenzija ni vključena v vašo navzkrižno tabelo, lahko ustvarite ali
uredite izračun časovnega prevaljevanja tako, da z desno miškino tipko kliknete časovno
dimenzijo v podoknu vsebine, nato kliknete Urejanje in kliknete še ikono Časovna
prevaljevanja
. Ime časovne dimenzije se bo ujemalo z imenom, ki je uporabljeno v
izvoru podatkov. Če so bili vaši podatki na primer preglednica s stolpcem, imenovanim
Datum, se bo časovna dimenzija, ki jo je Cognos Insight ustvaril med uvozom, imenovala
Datum.
2. Izberite referenčni datum. Datumski obseg, ki ga izberete v naslednjem koraku, bo
relativen glede na referenčni datum, ki ga izberete v tem koraku. Če na primer izberete 21.
oktober 2011 kot referenčni datum in Teden do danes kot datumski obseg, bo vaša
navzkrižna tabela seštela podatke za teden od 21. oktobra do tistega datuma.
3. Izberite datumski obseg.
4. Če želite urediti časovno prevaljevanje, z desno miškino tipko kliknite časovno dimenzijo
v navzkrižni tabeli, nato pa kliknite Časovna prevaljevanja.
5. Če želite osvežiti vsa časovna prevaljevanja v delovnem prostoru, ki je relativen glede na
današnji datum, z desno miškino tipko kliknite časovno dimenzijo v navzkrižni tabeli,
nato pa kliknite Osveži časovna prevaljevanja.
Poglavje 4. Analiza podatkov
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Urejanje vseh izračunov
Če si želite ogledovati in urejati vse izračune, ki so definirani v delovnem prostoru IBM
Cognos Insight, lahko uredite ustrezna pravila kock Cognos TM1.

O tej nalogi
Sledi primer pravila kocke:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

To pravilo kocke vsebuje naslednje komponente:
v Definicija področja: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Kvalifikator lista: N:
v Formula: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Zaključevalec: ;
To pravilo kocke določa, da bo v primeru, ko kocka uporablja katerokoli vrednost iz postavke
Strošek nakupa v dimenziji mere Dobičkonosnost, namesto vrnitve te vrednosti delovni
prostor vrnil izdelek ustrezne vrednosti iz nabavljene količine v kilogramih, pomnožen s ceno
na kilogram na listni ali najnižji ravni.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja gradnikov

in nato še Nastavi pravila kocke.

2. Opravite potrebna urejanja pravil kocke in kliknite V redu.

Kako naprej?
Za več informacij o pravilih kock preglejte naslednje teme v dokumentaciji s pravili TM1:
v Pregled pravil kocke
v Komponente pravila
v Kako pravila delujejo
Do tega dokumenta za vaš izdelek in različico lahko dostopite v centru znanja IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
S tem povezani pojmi:
“Primer: uporaba pravil za primerjanje dveh članov”
Pravila v programski opremi IBM Cognos Insight vam omogočajo, da izračunate vrednosti
celic s pomočjo funkcij, številskih operacij, pogojnih izrazov in sklicev med kockami.

Primer: uporaba pravil za primerjanje dveh članov
Pravila v programski opremi IBM Cognos Insight vam omogočajo, da izračunate vrednosti
celic s pomočjo funkcij, številskih operacij, pogojnih izrazov in sklicev med kockami.
Ko uporabljate možnosti Izračunaj v programu IBM Cognos Insight, se pravila, ki izvedejo
želeno primerjavo, samodejno generirajo. Če želite pregledati ali urejati pravila, lahko
kliknete ukaz Nastavi pravila kocke na ikoni Dejanja gradnika

Ko izberete dva člana in uporabite ukaz Primerjaj na ikoni Izračunaj
članov ovrednoten glede na pravilo, ki je bilo generirano za vas.
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.

, je vsak od

Prikaže se nova vrstica ali stolpec, ki prikazuje zeleni krožec za Odlično
višje od pričakovanega, rumeni karo za Povprečno
10 odstotkov nižje od pričakovanega.

ali 10 odstotkov

in rdeči kvadratek za Slabo

ali

Naslednje pravilo definira pogoje za oceno odlično, povprečno in slabo:
[’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
)
);

Ta stavek pravila kaže, da za člana Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue v
dimenziji Measures, če je vrednost mere Forecast Revenue manj kot 90 % mere Actual
Revenue, potem je vrednost člana Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue -1.
Če je vrednost mere Forecast Revenue večja kot 110 % mere Actual Revenue, potem je
vrednost člana Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue 1. V nasprotnem primeru
je vrednost člana Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue 0.
V tem primeru je ob vrednosti -1 za Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
prikazan zeleni krožec. Ob vrednosti 1 za Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue je prikazan rdeči kvadratek. Ob vrednosti 0 za Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue pa je prikazan rumeni karo.
Stavek pravila lahko urejate in spremenite pragove, pri katerih so prikazani ti vizualni
indikatorji. Če na primer želite, da je zeleni krožec prikazan, ko Actual Revenue presega
Forecast Revenue za 20 %, in rdeči kvadratek, ko Actual Revenue je pod Forecast
Revenue za 20%, stavek spremenite takole:
[’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
)
);

Za popoln opis pravil, vključno z izčrpnim primerom razvijanja kompleksne aplikacije s
pravili, glejte dokumentacijo s pravili za TM1. Za opis vseh funkcij, ki jih je mogoče uporabiti
v pravilih, glejte referenčno dokumentacijo za TM1. Do teh dokumentov lahko dostopate v
centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
S tem povezana opravila:
“Urejanje vseh izračunov” na strani 66
Če si želite ogledovati in urejati vse izračune, ki so definirani v delovnem prostoru IBM
Cognos Insight, lahko uredite ustrezna pravila kock Cognos TM1.

Prikazovanje vrednosti kot odstotkov
Mere so v programski opremi IBM Cognos Insight po privzetku prikazane kot dejanske
vrednosti iz vaše baze podatkov. Zdaj lahko primerjate relativne prispevke vsake vrednosti
tako, da prikažete vrednosti kot odstotke vsote.
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Postopek
Če želite prikazati vrednosti celic v obliki odstotka glede na skupno vrednost, z desno miškino
tipko kliknite celico, nato pa kliknite Pokaži vrednost kot in izberite možnost. Celice, ki
prikažejo odstotek, so zasenčene. To senčenje nakazuje, da so vrednosti v teh celicah
izračunane, v nasprotju s tistimi vrednostmi, ki predstavljajo postavke v dimenziji.

Razprševanje podatkov
Porazdelite številske podatke po celicah v navzkrižni tabeli s pomočjo preddefiniranih
možnosti za razprševanje podatkov v programu IBM Cognos Insight. Razprševanje podatkov
na primer lahko uporabite za enakomerno porazdelitev vrednosti po obsegu celic ali za
povečanje vseh vrednosti v obsegu celic za želeni odstotek.
Razprševanje podatkov uporablja naslednje izraze, da identificira podatkovne postavke v
hierarhiji:
List ali listi
Podatkovne postavke lista so najnižje podrejene podatkovne postavke. Če na primer
podatkovna hierarhija vključuje raven Leto, raven Mesec in raven Dan, pri čemer
raven Dan nima podrejenih podatkovnih postavk, potem je Dan list.
Konsolidacija
Konsolidacija je nadrejena podatkovna postavka. Če na primer podatkovna hierarhija
vključuje raven Leto, raven Mesec in raven Dan, pri čemer raven Dan nima
podrejenih podatkovnih postavk, potem sta Leto in Mesec konsolidaciji.
Stičen Stične celice so celice, ki so v vrstici ali stolpcu ena zraven druge oziroma sosednje.
Stične celice v navzkrižni tabeli, v kateri so prikazana leta, bi bile na primer celice
2011, 2012 in 2013. Nestični celici bi bili 2011 in 2013.
Obstaja več tipov razprševanja podatkov in vsak od tipov je na voljo v drugačnih situacijah in
ima drugačne prednosti. Spodnja tabela pojasnjuje razlike.
Tabela 4. Primerjava metod razprševanja podatkov
Metoda razprševanja
podatkov

Izbori, ki nudijo to metodo

Kaj metoda naredi

Relativna proporcionalna

Ena sama celica, ki vsebuje
nadrejeno podatkovno postavko

Uveljavi proporce iz podrejenih
podatkovnih postavk ene nadrejene
podatkovne postavke pri podrejenih
podatkovnih postavkah druge
nadrejene podatkovne postavke.

Enakomerni listi

Ena sama celica, ki vsebuje
nadrejeno podatkovno postavko

Enakomerno porazdeli podatke prek
najnižjih podrejenih podatkovnih
postavk za nadrejeno podatkovno
postavko.

Enakomerno razprševanje

Ena sama celica, ki vsebuje
nadrejeno podatkovno postavko

Enakomerno porazdeli podatke prek
neposrednih podrejenih podatkovnih
postavk za nadrejeno podatkovno
postavko.

Stični obseg podatkovnih
postavk na isti ravni
Ponovi

Ena sama celica
Stični obseg podatkovnih
postavk na isti ravni
Nestične celice
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Zamenja izbrane celice z vrednostjo,
doda vrednost v izbranih celicah ali
odšteje vrednost v izbranih celicah.

Tabela 4. Primerjava metod razprševanja podatkov (nadaljevanje)
Metoda razprševanja
podatkov

Izbori, ki nudijo to metodo

Kaj metoda naredi

Ravna črta

Ena sama celica

Poseli obseg celic z vrednostmi v
enakomernih intervalih med dvema
končnima točkama.

Stični obseg podatkovnih
postavk na isti ravni
Odstotek rasti

Ena sama celica

Zaporedno poveča vrednosti v
obsegu za odstotek rasti.

Stični obseg podatkovnih
postavk na isti ravni
Ponovi liste

Ena sama celica, ki vsebuje
nadrejeno podatkovno postavko

Zamenja podatke v najnižjih
podrejenih podatkovnih postavkah
za nadrejeno podatkovno postavko.

Ko v konsolidirano celico, katere podrejene podatkovne postavke ne vsebujejo vrednosti,
vnesete vrednost, so na voljo trije tipi razpršitve podatkov: relativno proporcionalno,
enakomerni listi in ponovitev listov. Če na primer dodate člana v navzkrižno tabelo, kar
ustvari prazen stolpec z vsoto stolpca, Ko vnesete vrednost v celico vsote stolpca, se odpre
pogovorno okno Razpršitev podatkov, kjer lahko izbirate razpršitev podatkov po podrejenih
celicah z relativno proporcionalno razpršitvijo ali z razpršitvijo enakomernih listov.

Razprševanje podatkov z relativno proporcionalno metodo
V programu IBM Cognos Insight z metodo relativnega proporcionalnega razprševanja
porazdelite vrednosti na liste (podrejence) konsolidacije proporcionalno glede na liste sklicne
celice. Sklicno celico lahko najdete v kocki, iz katere inicirate razprševanje, ali pa v ločeni
kocki. Vendar pa morata sklicna celica in celica, iz katere inicirate razprševanje, imeti v
skupni rabi enake konsolidacije.
Naslednji primer ponazarja relativno proporcionalno razprševanje, kjer sta začetna in sklicna
celica v isti kocki.
Tabela 5. Navzkrižna tabela, ki ponazarja relativno proporcionalno razprševanje
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgija

0

0

0

0

Brazilija

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Čile

0

0

0

0

Danska

0

0

0

0

Zgornji primer prikazuje eno samo konsolidirano vrednost 100 v celici na preseku elementov
1. četrtletje in Brazilija. Listi 1. četrtletja so Jan, Feb in Mar. V tem primeru so dejstva
naslednja:
v Jan vsebuje vrednost 10, kar je 10 % od 100.
v Feb vsebuje vrednost 20, kar je 20 % od 100.
v Mar vsebuje vrednost 70, kar je 70 % od 100.
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Če relativno proporcionalno razprševanje inicirate iz preseka elementov 1. četrtletje in
Argentina in pri razprševanju vrednosti 400 podate možnost Zamenjaj v možnosti Dejanje
posodobitve, so listi 1. četrtletje, Argentina poseljeni proporcionalno na liste 1. četrtletje,
Brazilija:
v Jan vsebuje vrednost 40, kar je 10 % od 400.
v Feb vsebuje vrednost 80, kar je 20 % od 400.
v Mar vsebuje vrednost 280, kar je 70 % od 400.

Postopek
1. Izberite konsolidirano celico, iz katere želite inicirati razprševanje podatkov.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico in kliknite Razprševanje podatkov > Relativno
proporcionalno razprševanje.
3. Na seznamu Kocka izberite kocko, v kateri se nahaja sklicna celica.
4. Po potrebi kliknite kateregakoli od gumbov Dimenzija, da izberete drug element
dimenzije, ki določa sklicno celico.
Ko kliknete gumb Dimenzija, se odpre Urejevalnik podnaborov, v katerem so prikazani
vsi elementi dimenzije. Potem lahko izberete en sam element in kliknete V redu.
Kliknite na primer account1, izberite drug element v Urejevalniku podnaborov in
kliknite V redu.
Opomba: Gumbi Dimenzija za konsolidirane elemente niso na voljo, saj morata imeti
celica, iz katere je inicirano razprševanje, in sklicna celica skupne konsolidirane elemente.
5. Kliknite Izberi.
Polje Sklicna celica v oknu Relativno proporcionalno razprševanje je zdaj poseljeno z
izbrano celico.
6. V polje Vrednost vnesite vrednost za razprševanje.
7. Izberite Dejanje posodobitve.
8. Kliknite Uveljavi.

Enakomerno razprševanje podatkov prek listov celice
V programu IBM Cognos Insight z metodo enakomernih listov porazdelite podano vrednost
enakomerno prek vseh listov konsolidirane celice. Ko uveljavite to metodo, lahko vrednost
porazdelite v vse liste konsolidacije ali pa samo v tiste liste, ki že vsebujejo neničelne
vrednosti.
V tem primeru predpostavimo, da obstaja več listov elementa Leto, Argentina z ničelnimi
vrednostmi. Če s pomočjo metode enakomernih listov porazdelite vrednost 1200 na vse liste
Leto, Argentina, je rezultat naslednji.
Tabela 6. Navzkrižna tabela, ki ponazarja enakomerno razprševanje listov iz ene same
konsolidacije
Država ali
regija

Leto

1. č.

2. č.

3. č.

4. č.

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgija

0

0

0

0

0

Brazilija

0

0

0

0

0

Če metodo enakomernih listov inicirate iz celice, ki jo določa več konsolidiranih elementov,
je podana vrednost prekopirana v vse liste, povezane s to celico. Predpostavimo na primer, da
izbrano celico določata dva konsolidirana elementa: Leto in S Series Sedan.
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Če enakomerno razprševanje listov inicirate iz preseka elementov Leta in S Series Sedan,
potem se podana vrednost porazdeli na vse celice, določene z listi Leto in listi S Series Sedan.
Če z metodo enakomernih listov na primer porazdelite vrednost 1200 na vse liste preseka Leta
in S Series Sedan, je rezultat naslednji.
Tabela 7. Navzkrižna tabela, ki ponazarja enakomerno razprševanje listov iz preseka dveh
konsolidacij
Tip
avtomobila

Leto

1. č.

2. č.

3. č.

4. č.

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Ko metodo enakomernih listov inicirate iz celice, določene z več konsolidiranimi elementi, se
zahteve po RAM-u kocke lahko zelo povečajo. Sistem poskuša rešiti težavo tako, da izda
opozorilo v primerih, ko metoda enakomernih listov vpliva na več kot 10.000 celic. V
primerih, ko metoda vpliva na več kot milijon celic, operacija razprševanja ni izvedena.

Postopek
1. Izberite konsolidirano celico, iz katere želite inicirati razprševanje podatkov.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico in kliknite Razprševanje podatkov > Enakomerno
razprševanje listov.
3. V polje Vrednost vnesite vrednost, ki jo želite porazdeliti.
4. Izberite možnost Uveljavi za.
Možnost

Opis

Poseljene listne celice

Podana vrednost je porazdeljena le v listne celice,
ki trenutno vsebujejo neničelne vrednosti.

Vse listne celice

Podana vrednost je porazdeljena v vse listne celice
ne glede na trenutne vrednosti.

5. Izberite Dejanje posodobitve.
6. Kliknite Uveljavi.

Enakomerno razprševanje podatkov prek celic
V programu IBM Cognos Insight z metodo enakomernega razprševanja podano vrednost
enakomerno porazdelite prek izbranih celic.
V naslednji navzkrižni tabeli je na primer izbran obseg 12 celic, ki ga nakazujejo pisava in
zvezdice (*).
Tabela 8. Navzkrižna tabela z izbranim obsegom celic
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgija

0

45*

85*

55*

Brazilija

0

35*

55*

75*
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Tabela 8. Navzkrižna tabela z izbranim obsegom celic (nadaljevanje)
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Kanada

0

35*

65*

45*

Čile

0

0

0

0

Danska

0

0

0

0

Ko vrednost 60 enakomerno razpršite na te celice in izberete dejanje posodobitve Dodaj, je
vrednost enakomerno razpršena po obsegu in dodana obstoječim vrednostim celic. Rezultat je
tak, da je vsaka vrednost celice povečana za 5 (60/12=5), kot je prikazano v naslednjem
primeru.
Tabela 9. Navzkrižna tabela z uveljavljenim enakomernim razprševanjem
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgija

0

50

90

60

Brazilija

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Čile

0

0

0

0

Danska

0

0

0

0

Postopek
1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem želite inicirati razprševanje podatkov.
2. Z desno miškino tipko kliknite izbor in kliknite Razprševanje podatkov > Enakomerno
razprševanje.
3. Vnesite vrednost, ki jo želite razpršiti, v polje Vrednost.
4. Po potrebi izberite možnosti Razširi, da podate smeri razprševanja podatkov.
5. Izberite Dejanje posodobitve.
6. Kliknite Uveljavi.
Vnesena vrednost je enakomerno razpršena v podane smeri ali po izbranem obsegu celic.
Ko metodo enakomernega razprševanja uveljavite za eno samo konsolidirano celico brez
podajanja smeri operacije razprševanja, je vrednost za razprševanje proporcionalno
razporejena na vse liste konsolidirane celice.

Ponavljanje podatkov v celicah
V programu IBM Cognos Insight z metodo Ponovi ponovite podano vrednost v vseh izbranih
celicah v navzkrižni tabeli.
V naslednjem primeru se razprševanje podatkov začne v celici na preseku elementov Feb in
Brazilija. Vrednost 25 je ponovljena v celicah na desno in navzdol.
Tabela 10. Navzkrižna tabela, ki ponazarja metodo Ponovi
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Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgija

0

0

0

0

Brazilija

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25
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Tabela 10. Navzkrižna tabela, ki ponazarja metodo Ponovi (nadaljevanje)
Država ali regija

1. četrtletje

Jan

Feb

Mar

Čile

50

0

25

25

Danska

50

0

25

25

Za razliko od ostalih metod razprševanja, je metoda Ponovi na voljo, ko izberete celice, ki se
ne dotikajo. Na prejšnji sliki na primer lahko še vedno uveljavite metodo razprševanja Ponovi
v izbranih celicah, tudi če izberete celico na preseku elementov Čile in Feb in celico na
preseku elementov Brazilija in Mar.

Postopek
1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem želite inicirati razprševanje podatkov.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg in kliknite Razprševanje podatkov >
Ponovi.
3. V polje Vrednost vnesite vrednost, ki jo želite ponoviti.
4. Po potrebi izberite možnosti Razširi, da podate smer(i) razprševanja podatkov.
5. Izberite Dejanje posodobitve.
6. Kliknite Uveljavi.
Vnesena vrednost se ponavlja v podane smeri ali po izbranem obsegu celic.
Ko metodo razprševanja Ponovi uveljavite za eno samo konsolidirano celico brez
podajanja smeri operacije razprševanja, je vrednost za razprševanje proporcionalno
razporejena na vse liste konsolidirane celice.

Poseljevanje celic z obsegom vrednosti
V programu IBM Cognos Insight z metodo Ravna črta poselite celice z linearno interpolacijo
med dvema podanima končnima točkama.
V naslednji navzkrižni tabeli je na primer prikazan učinek razprševanja v ravni črti po obsegu
šestih celic s končnima točkama 100 in 200.
Tabela 11. Navzkrižna tabela, ki ponazarja razprševanje v ravni črti
Država ali
regija

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgija

0

0

0

0

0

0

Brazilija

0

0

0

0

0

0

Kanada

0

0

0

0

0

0

Čile

0

0

0

0

0

0

Danska

0

0

0

0

0

0

Razprševanje v ravni črti pri začetni vrednosti 100 in končni vrednosti 200 poseli vmesne
celice v enakomernih intervalih med dvema končnima točkama.

Postopek
1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem želite inicirati razprševanje podatkov.
Pomnite: Razprševanje v ravni črti lahko uveljavite le v eni vrstici ali stolpcu, ne v
celotnih pravokotnih obsegih.
Poglavje 4. Analiza podatkov
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2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg in kliknite Razprševanje podatkov >
Ravna črta.
3. V polje Začetna vrednost vnesite začetno vrednost za razprševanje.
4. V polje Končna vrednost vnesite končno vrednost za razprševanje.
5. Po potrebi izberite možnosti Razširi, da podate smeri razprševanja podatkov: levo in
desno v vrsticah in navzgor in navzdol v stolpcih.
6. Izberite Dejanje posodobitve.
7. Kliknite Uveljavi.
Podatki so razpršeni v ravni črti v podane smeri ali po celotnem obsegu izbranih celic.

Razprševanje podatkov z odstotkom rasti
V programu IBM Cognos Insight z metodo odstotka rasti zaporedno povečate vse vrednosti v
obsegu za podani odstotek rasti z izhodiščem pri začetni celici.
V naslednji navzkrižni tabeli je na primer prikazan rezultat uveljavljanja metode odstotka rasti
za obseg šestih celic, pri čemer je začetna vrednost 100, odstotek rasti pa 10 %. V tem
primeru je uporabljeno dejanje Zamenjaj podatke.
Tabela 12. Navzkrižna tabela, ki ponazarja razprševanje z odstotkom rasti
Država ali
regija

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazilija

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

Danska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Začetna vrednost 100 je prikazana v celici, označeni kot Jan, Argentina. Uveljavljanje
odstotka rasti za 10 % na 100 vrne rezultat 110, vrednost v februarju v Argentini.
Uveljavljanje odstotka rasti za 10 % na 110 vrne rezultat 121, vrednost v marcu v Argentini.

Postopek
1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem želite inicirati razprševanje podatkov.
Pomnite: Razprševanje % rasti lahko uveljavite le v eni vrstici ali stolpcu, ne v celotnih
pravokotnih obsegih.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico ali obseg in kliknite Razprševanje podatkov > %
rasti.
3. V polje Začetna vrednost vnesite začetno vrednost za razprševanje.
4. V polje % rasti vnesite odstotek rasti za razprševanje.
5. Po potrebi izberite možnosti Razširi, da podate smer razprševanja podatkov: levo in
desno v vrsticah in navzgor in navzdol v stolpcih.
6. Izberite Dejanje posodobitve.
7. Kliknite Uveljavi.
Odstotek rasti je uveljavljen v podane smeri ali v celotnem obsegu izbranih celic.
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Razprševanje podatkov z metodo Ponovi liste
V programski opremi IBM Cognos Insight z metodo ponavljanja listov prekopirate specifično
vrednost v liste (podrejence) konsolidacije. Ko uveljavite to metodo, lahko vrednost
prekopirate v vse liste konsolidacije ali pa samo v tiste liste, ki že vsebujejo neničelne
vrednosti.
Tabela 13 na primer vsebuje več listov Leto, Argentina z vrednostmi. Če s pomočjo metode
Ponovi liste prekopirate vrednost 400 v liste Leto, Argentina, ki so trenutno poseljeni z
neničelnimi vrednostmi, je vrednost 400 prekopirana v vse liste z neničelnimi vrednostmi.
Tabela 13. Navzkrižna tabela, ki ponazarja razprševanje listov iz ene same konsolidacije
Država ali
regija

Leto

1. č.

2. č.

3. č.

4. č.

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgija

0

0

0

0

0

Brazilija

0

0

0

0

0

Če sprožite metodo ponovitve po listih v celici, ki je določena z več kot enim konsolidiranim
elementom, je podana vrednost prekopirana na vse liste, povezane s celico. Tako na primer v
tabeli Tabela 14 izbrano celico definirata dva konsolidirana elementa: Leto in S Series Sedan.
Če razprševanje s ponavljanjem listov inicirate iz konsolidirane celice v Leto in S Series
Sedan, se podana vrednost prekopira v vse celice, ki jih identificirajo listi za Leto in listi za S
Series Sedan. Če z metodo Ponovi liste na primer prekopirate vrednost 25 v vse liste označene
celice, je rezultat naslednji.
Tabela 14. Navzkrižna tabela, ki ponazarja enakomerno razprševanje listov iz preseka dveh
konsolidacij
Tip
avtomobila

Leto

1. č.

2. č.

3. č.

4. č.

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Ko metodo enakomernih listov inicirate iz celice, določene z več konsolidiranimi elementi, se
zahteve po RAM-u kocke lahko zelo povečajo. Sistem poskuša rešiti težavo tako, da izda
opozorilo v primerih, ko metoda Ponovi liste vpliva na več kot 10.000 celic. V primerih, ko
metoda vpliva na več kot milijon celic, operacija razprševanja ni izvedena.

Postopek
1. Izberite konsolidirano celico, iz katere želite inicirati razprševanje podatkov.
2. Z desno miškino tipko kliknite celico in kliknite Razprševanje podatkov > Ponovi liste.
3. V polje Vrednost vnesite vrednost, ki jo želite ponoviti.
4. V polju Uveljavi za izberite možnost.

Poglavje 4. Analiza podatkov
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Možnost

Opis

Poseljene listne celice

Podana vrednost je prekopirana le v listne celice,
ki trenutno vsebujejo neničelne vrednosti.

Vse listne celice

Podana vrednost je prekopirana v vse listne celice
ne glede na trenutne vrednosti.

5. Izberite Dejanje posodobitve.
6. Kliknite Uveljavi.

Prilagajanje podatkov grafikona
Prilagajanje grafikonov IBM Cognos Insight vam omogoča interakcijo z vašimi podatki v
grafikonu, namesto da bi s podatki delali samo v navzkrižnih tabelah.

O tej nalogi
Z grafikoni Cognos Insight lahko komunicirate tako, da povlečete robove palic in stolpcev, s
čimer prilagodite vrednosti v paličnih in stolpčnih grafikonih.
Če ste na primer ustvarili navzkrižno tabelo in stolpčni grafikon, ki sta predstavljala vaš letni
potovalni proračun, bi lahko za vašo vsoto in vse nastavljene vrednosti uveljavili Zadržano
stanje, nato pa povlekli stolpce v grafikonu, s čimer bi določili, kako bo porabljen preostanek
proračuna. Ko je skupna vrednost zadržana in povečate eno vrednost, se druge vrednosti
zmanjšajo. To vam je lahko v pomoč pri ponazoritvi medsebojnih povezav med vašimi
vrednostmi.

Postopek
1. Postavite kazalec na vrh stolpca ali na konec vrstice, ki jo želite prilagoditi. Pojavi se
ročka.
2. Povlecite ročko, da prilagodite podatke. Pojavi se okno z besedilnim poljem in drsnikom.
Novo vrednost lahko vnesete v besedilno polje ali pa prilagodite drsnik, s čimer nastavite
novo vrednost.
S tem povezani pojmi:
“Grafikoni” na strani 83
Grafikoni posredujejo primerjave, razmerja in trende. Poudarjajo in pojasnjujejo številke.
Ustrezen tip grafikona v programski opremi IBM Cognos Insight izberete tako, da najprej
definirate, kaj želite z grafikonom sporočiti, in nato identificirate najučinkovitejši grafikon za
ta namen. S črtnim grafikonom na primer lahko prikažete trende.

Zamrznitev vrstic ali stolpcev
Ko se v programski opremi IBM Cognos Insight pomikate po obsežnem naboru podatkov,
lahko zamrznete vrstice ali stolpce, zato da naslovov ali drugih pomembnih podatkov ne
izgubite izpred oči.

Postopek
1. Kliknite celico, kjer želite zamrzniti vrstice ali stolpce.
2. Kliknite ikono Dejanja gradnikov
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in nato še Zamrzni podokna.

Skritje vrstic ali stolpcev
Vrstice in stolpce v programski opremi IBM Cognos Insight, ki jih ne potrebujete več, lahko
skrijete. Potem ko ste na primer ustvarili izračun, lahko skrijete vrstice ali stolpce, ki ste jih
uporabili v izračunu, v delovnem prostoru pa jih ne potrebujete.

Postopek
Z desno miškino tipko kliknite eno ali več vrstic ali enega ali več stolpcev in kliknite Skrij.
Če želite prikazati skrite postavke, z desno miškino tipko kliknite vrstico ali stolpec in kliknite
Pokaži vse skrite.

Izločitev praznih vrstic ali stolpcev
Skrijete lahko celo vrstico ali stolpec, ki vsebuje prazne celice v programski opremi IBM
Cognos Insight. Ta funkcija je uporabna pri dodajanju grafikonov, ker lahko vključitev
praznih celic izkrivi rezultate.

Preden začnete
Imeti morate ničelno vrstico ali ničelni stolpec.

Postopek
Kliknite ikono Izloči prazne celice
, nato pa kliknite Vrstice ali Stolpci.
Upoštevajte, da ob uporabi tega ukaza ničle niso izločene, saj so ničle vrednosti.
Za dodatne informacije o tem, kako spremenite privzeto vrednost v kocki, glejte temo o
funkciji UNDEFVALS v referenčni dokumentaciji za TM1. Do tega dokumenta za vaš izdelek
in različico lahko dostopite v centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).

Ustvarjanje pogojnih slogov
Pogojne sloge lahko uveljavite za navzkrižno tabelo v delovnem prostoru IBM Cognos
Insight, če želite identificirati celice, ki so znotraj obsega vrednosti, ali celice, ki vsebujejo
določen niz znakov.

O tej nalogi
Denimo, da želite z zeleno barvo samodejno označiti oddelke v vaši organizaciji, ki
izpolnjujejo kvote njihovega proračuna, z rdečo barvo pa označiti oddelke, ki prekoračijo
proračun. Če ustvarite pogojne sloge, z barvnimi kodami označite informacije v vaših
poročilih, tako da lahko poiščete področja, ki se jim morate posvetiti.
Ustvarite lahko naslednje tipe pogojnih slogov:
Številski obseg
Poudari številske podatke, kot so prihodki in izgube.
Niz
Poudari specifične alfanumerične postavke v delovnem prostoru. Poudarite lahko na
primer vse primerke specifične besede, kot je Oprema, ali besedne zveze, kot je
denimo Najemnina in stroški. Kriteriji za niz razlikujejo velike in male črke.
Če je izpolnjenih več pogojev niza, je uveljavljen samo prvi pogojni slog.
Poglavje 4. Analiza podatkov
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Postopek
1. Storite eno od naslednjega:
v Če želite ustvariti pogoj za eno samo dimenzijo, kliknite naslov vrstice ali stolpca, ki
predstavlja dimenzijo. Če želite na primer ustvariti pogoj za dimenzijo Datum,
kliknite naslov stolpca Datum.
v Če želite ustvariti pogoj za več dimenzij, kliknite presek dimenzij v navzkrižni tabeli.
Če želite na primer ustvariti pogoj za Prihodek, Datum in Linija izdelkov, kliknite
celico navzkrižne tabele, kjer se te tri dimenzije sekajo, na primer sekanje pri
Dohodek, 2004 in Oprema za golf.
2. Kliknite ikono Pogojni slogi

, nato pa kliknite Pogojni slog.

3. Kliknite ikono Dodaj
, nato Novi pogojni slog, potem pa izberite dimenzijo ali
mero, za katero želite definirati pogoj. Če ste izbrali mero, nadaljujte z naslednjim
korakom. Če ste izbrali dimenzijo, se pomaknite na korak 10.
Nasvet: Novi pogojni slog lahko ustvarite tudi iz obstoječega sloga tako, da kliknete
Uporabi obstoječi pogojni slog in nato izberete slog.
4. V oknu Številski pogoj vnesite ime za slog v polje Ime sloga. Na primer: Proračun +
ali -.
5. V polje Vrednost obsega vnesite prvo število v obsegu, ki ga želite definirati, in
pritisnite Enter. Vnesite na primer 100 in pritisnite Enter. Število je prikazano v
podoknu obsega, vrstice sloga pa so prikazane nad vrstico s številom in pod njo.
6. V polje Vrednost obsega vnesite drugo število v obsegu, ki ga želite definirati, in
pritisnite Enter. Vnesite na primer 10 in pritisnite Enter. Število je prikazano v podoknu
obsega.
7. Po potrebi dodajte še več števil v podokno obsega. Vnesite na primer 0 in pritisnite
Enter.
8. Če želite definirati sloge za vrednosti, ki so nad, pod ali med števili, ki ste jih dodali,
izvedite eno od naslednjih dejanj:
v Na seznamu v stolpcu Slog izberite preddefiniran slog. Kliknite na primer Povprečno
za obseg med 100 in 10, nato pa kliknite Slabo za obseg med 10 in 0.
v Kliknite ikono Urejanje
, nato pa kliknite gumb tripičje (...), da definirate slog
po meri. Slog za obseg med 100 in 10 uredite na primer tako, da ima modro ozadje in
belo besedilo. Potem uredite še slog za obseg med 10 in 0. Določite, da ima škrlatno
ozadje in belo besedilo.
9. Po potrebi izberite slog za vrednosti, ki so zunaj ustvarjenih obsegov.
10. V oknu Nizovni pogoj vnesite ime za slog v polje Ime sloga. Vnesite na primer A ali B.
11. Kliknite ikono Dodaj

. Novi slog je prikazan v podoknu niza.

12. V stolpcu Operator kliknite V (vnesi vrednosti), da vidite možnosti in izberete tip
pogoja, ki ga želite ustvariti. Izberite na primer Vsebuje.
13. Po potrebi dodajte še druge pogoje. Dodajte na primer še en pogoj Vsebuje.
14. V stolpcu Vrednosti vnesite niz, ki bo aktiviral pogoj. Vnesite na primer črko A za prvi
pogoj in črko B za drugi pogoj.
15. Če želite definirati sloge za dodane nizovne pogoje, izvedite eno od naslednjih dejanj:
v V stolpcu Slog kliknite (Privzeto) in izberite preddefiniran slog. Kliknite na primer
Odlično za pogoj, ki vsebuje črko A, in Slabo za pogoj, ki vsebuje črko B.

78

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

v Kliknite ikono Urejanje
, nato pa kliknite gumb tripičje (...), da definirate slog
po meri. Uredite slog za pogoj, ki vsebuje črko a, in določite na primer, da ima zeleno
besedilo. Nato uredite slog za pogoj, ki vsebuje črko b, in določite, da ima rdeče
besedilo.
16. Po potrebi izberite slog za vrednosti, ki ne izpolnjujejo ustvarjenih pogojev.

Poglavje 4. Analiza podatkov
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Poglavje 5. Zasnova delovnega prostora
Na platno IBM Cognos Insight dodajte gradnike, da ustvarite privlačne postavitve podatkov
zase in za druge.

Dodajanje ali odstranjevanje zavihkov
Zavihki poenostavijo organiziranje in brskanje po delovnem prostoru IBM Cognos Insight, ki
vsebuje veliko informacij. Tako lahko na primer zagotovite pregled na enem zavihku in
podrobnosti na drugem.

Postopek
1. Če želite dodati nov zavihek, kliknite ikono Dejanja

in nato še Nov zavihek.

2. Z desno miškino tipko kliknite zavihek in kliknite Preimenuj.
Če želite vključiti znak & kot del imena, vnesite dva znaka &. Če na primer želite zavihek
poimenovati Prihodki & Izdatki, vnesite Prihodki && Izdatki.
3. Če želite dodati zmožnost pomikanja na zavihek z znakom iz imena zavihka, dodajte znak
& neposredno pred znak. Znak je potem podčrtan.
Če na primer zavihek poimenujete &Izdatki, se lahko pozneje z Alt+I pomaknete na
zavihek Izdatki.
4. Če želite odstraniti zavihek, ga kliknite z desno miškino tipko in kliknite Odstrani ta
zavihek.

Dodajanje navzkrižnih tabel
S pomočjo navzkrižne tabele v programski opremi IBM Cognos Insight si lahko ogledujete
dimenzije in izvajate osnovne analize podatkov. Po privzetku je prikazan tudi grafikon.

O tej nalogi
Ta naloga velja samo za dodajanje navzkrižne tabele, ki temelji na obstoječi kocki v
delovnem prostoru. Če želite ustvariti prazno kocko in hkrati v delovni prostor dodati
navzkrižno tabelo, ki temelji na prazni kocki, na meniju Vstavi kliknite Nova navzkrižna
tabela. V podoknu Vsebina se pojavi prazna kocka, na platnu pa navzkrižna tabela in
grafikon. Za dodatne informacije o spreminjanju vsebine nove kocke glejte “Urejanje
dimenzij in mer” na strani 96.

Postopek
1. Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Kocko povlecite iz podokna vsebine na platno.
v Na meniju Vstavi kliknite Navzkrižna tabela in grafikon, nato pa kliknite kocko, na
kateri želite osnovati navzkrižno tabelo in grafikon.
2. Če želite gradnik navzkrižne tabele poravnati z drugim gradnikom v delovnem prostoru,
vlecite novi gradnik, dokler se ne pojavijo črtkane črte. Črtkane črte kažejo, kam spustiti
gradnik, tako da bo poravnan z drugimi.
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Prikazovanje različnih podatkov v navzkrižni tabeli in v
grafikonu
Z dvema gradnikoma v programski opremi IBM Cognos Insight lahko prikažete podatke z
različnih perspektiv v navzkrižni tabeli in grafikonu, ki uporabljata isto kocko.

O tej nalogi
Nastavite lahko, da se spremembe podatkov v enem gradniku odražajo tudi v drugem, ali pa,
da gradnika ostaneta neodvisna drug od drugega. Tako imate na platnu na primer grafikon, ki
prikazuje izdelke po letu, in navzkrižno tabelo, ki jih prikazuje po regiji. Če se v navzkrižni
tabeli osredotočite na določeno regijo in skrijete vse ostale regije, bo tudi grafikon prikazal
izdelke za izbrano regijo.

Postopek
1. Povlecite kocko iz podokna Vsebina ali jo izberite na podmeniju Navzkrižna tabela in
grafikon.
Po privzetku so podatki prikazani tako v navzkrižni tabeli kot v grafikonu.
2. Če želite skriti navzkrižno tabelo, kliknite ikono Spremeni prikaz
Navzkrižna tabela.

, nato pa kliknite

3. Povlecite drugo ali isto kocko iz podokna Vsebina ali jo izberite na podmeniju
Navzkrižna tabela in grafikon.
4. Če želite skriti grafikon, kliknite ikono Spremeni prikaz, nato pa kliknite Grafikon.
5. Spremenite nastavitev, katere dimenzije naj bodo prikazane v grafikonu in katere v
navzkrižni tabeli.
6. Če želite ustvariti novo kocko, ki vsebuje le dimenzije, ki jih želite obdržati, kliknite
Ustvari novo kocko, podajte, ali ste prekopirali podatke ali pa se nanje sklicujete, in
kliknite V redu. Če se na podatke sklicujete, se spremembe v eni kocki samodejno
uveljavijo tudi v drugi kocki.

Kako naprej?
Ustvarite lahko tudi kopijo kocke in izbrišete dimenzije iz kopije. Spremembe podatkov v
izvirni kocki se odražajo v kopiji in obratno.
S tem povezana opravila:
“Skupna raba in kopiranje dimenzij” na strani 96
Dimenzijo dajte v skupno rabo v programski opremi IBM Cognos Insight, zato da se
spremembe v eni kocki odrazijo v drugih kockah. Rezultat tega je, da je vaša analiza
sinhronizirana prek kock in z njimi povezanih navzkrižnih tabel. Druga možnost je, da
ustvarite kopijo dimenzije v obeh kockah.

Dodajanje diagrama podatkovnega toka
V delovni prostor IBM Cognos Insight lahko dodate diagram podatkovnega toka, če želite
prikazati vizualno predstavitev povezav med kockami.

Postopek
1. Kliknite Vstavi > Podatkovni tok.
2. Povlecite kocke iz podokna vsebine v diagram podatkovnega toka.
3. V diagramu lahko izvedete naslednja dejanja:
v Izberite ali razveljavite izbor možnosti Povezave pravil, Povezave procesov, Pravila
ali Dovodniki, če želite nadzirati prikaz teh elementov.
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v Nadzorujte povečavo in pomanjšavo s + in v Z možnostjo Ponastavi postavitev organizirajte diagram na najbolj logičen način.
v Premaknite kocko na novo lokacijo znotraj diagrama z vlečenjem.
v Z desno miškino tipko kliknite diagram in izberite možnost Izvozi v datoteko, da
shranite podatkovni tok kot datoteko .png.
v Postavke grupirajte tako, da držite tipko CTRL, jih klikate z desno miškino tipko in
nato izberete Grupiraj. Če želite postavke razgrupirati, z desno miškino tipko kliknite
skupino in izberite Razgrupiraj. iz grupiranih podatkov lahko ustvarite tudi nov
diagram
v Če želite postavko odstraniti iz diagrama, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite
Odstrani
v Če želite postavko odstraniti iz skupine, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite
Odstrani iz skupine, nato pa izberite postavko, ki jo želite odstraniti.

Grafikoni
Grafikoni posredujejo primerjave, razmerja in trende. Poudarjajo in pojasnjujejo številke.
Ustrezen tip grafikona v programski opremi IBM Cognos Insight izberete tako, da najprej
definirate, kaj želite z grafikonom sporočiti, in nato identificirate najučinkovitejši grafikon za
ta namen. S črtnim grafikonom na primer lahko prikažete trende.
S tem povezana opravila:
“Prilagajanje podatkov grafikona” na strani 76
Prilagajanje grafikonov IBM Cognos Insight vam omogoča interakcijo z vašimi podatki v
grafikonu, namesto da bi s podatki delali samo v navzkrižnih tabelah.

Dodajanje grafikonov
Grafikoni v programski opremi IBM Cognos Insight posredujejo primerjave, razmerja in
trende. Poudarjajo in pojasnjujejo pomen številk.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki mu želite dodati grafikon.
2. Kliknite ikono Spremeni prikaz

, nato pa kliknite enega od naslednjih ukazov:

v Grafikon za prikaz samo grafikona;
v Razdeljen pogled, nato pa Navzkrižna tabela na vrhu ali Grafikon na vrhu, da
prikažete tako grafikon kot tudi navzkrižno tabelo
3. Če navzkrižna tabela in grafikon vsebujeta več kot 50 serij in 50 kategorij, se do
naslednjega nabora podatkovnih točk pomaknite s puščicami v grafikonu.
Če želite skriti kontrolnike za navigacijo, najprej kliknite ikono Spremeni grafikon
, nato pa kliknite Možnosti pogleda in Vedno skrij kontrolnik za oštevilčevanje
strani podatkov.

Tipi grafikonov
V programski opremi IBM Cognos Insight so na voljo številni tipi grafikonov za predstavitev
podatkov na način, ki bo razumljiv za vas in vaše uporabnike.
Ustrezen tip grafikona izberete tako, da najprej definirate, kaj želite z grafikonom sporočiti, in
nato identificirate najučinkovitejši grafikon za ta namen.
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Tabela 15. Tipi grafikonov
Namen grafikona

Kateri tip grafikona uporabiti

Prikaz trendov v določenem časovnem obdobju

Stolpčni grafikon, črtni grafikon,
točkovni grafikon

Primerjava podatkov

Palični grafikon, stolpčni grafikon

Prikaz razmerja delov do celote ali označevanje deležev

Tortni grafikon

Prikaz delov, ki prispevajo k skupni vsoti, in primerjava
sprememb v določenem časovnem obdobju

Strukturni stolpčni grafikon

Prikaz skupin povezanih podatkov

Palični grafikon, stolpčni grafikon

Poudarjanje obsega sprememb v določenem časovnem obdobju

Področni grafikon

Prikaz razmerja med dvema merama

Raztreseni grafikon

Prikaz razmerij med tremi merami

Mehurčni grafikon

Prikaz trendov v določenem časovnem obdobju ali primerjava
podatkov z dvema merama

Kombinacijski grafikon

Identificiranje vzorcev visokih in nizkih vrednosti

Mozaični graf

Za tipe grafikonov lahko izberete naslednje oblike:
v standardni
Standardni grafikoni primerjajo specifične vrednosti in predstavljajo diskretne podatke, kot
so podatki za različne regije ali posamezne uslužbence.
v strukturni
Strukturni grafikoni primerjajo proporcionalne prispevke znotraj kategorije, pri čemer
prikazujejo relativno vrednost, ki jo posamezna serija podatkov prispeva k skupni vsoti.
Vrh vsake strukture predstavlja skupno vsoto za posamezno kategorijo.
v 100-odstotni strukturni
100-odstotni strukturni grafikoni primerjajo proporcionalne prispevke po vseh kategorijah,
pri čemer prikazujejo relativni prispevek posamezne serije podatkov k skupni vsoti. Ta
oblika zapisa poudarja sorazmerja. Kadar so pomembne dejanske vrednosti, uporabite
drugo obliko zapisa.
v tridimenzionalni
Tridimenzionalni grafikoni so vizualno učinkovit prikaz za predstavitve. Kadar so
pomembne natančne vrednosti, kot na primer za namene nadzora ali nadziranja, uporabite
drugo obliko zapisa. Popačenje v tridimenzionalnih grafikonih lahko namreč ovira
natančno odčitavanje.

Stolpčni grafikoni
Stolpčni grafikoni so uporabni za primerjavo diskretnih podatkov in prikazovanje trendov v
določenem časovnem obdobju.
Stolpčni grafikoni za primerjavo posameznih vrednosti uporabljajo navpične označevalnike
podatkov.

Črtni grafikoni
Črtni grafikoni so uporabni za prikazovanje trendov v določenem časovnem obdobju in za
primerjanje več serij podatkov.
Črtni grafikoni prikazujejo podatke kot enakomerno razporejene točke, ki jih povezujejo črte.

84

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

Tortni grafikoni
Tortni grafikoni so primerni za poudarjanje razmerij.
Ti grafikoni s segmenti kroga prikažejo razmerje med deli in celoto. Če želite poudariti
dejanske vrednosti, uporabite drug tip grafikona, kot je na primer strukturni grafikon.
Tortni grafikoni prikažejo samo eno serijo podatkov. Če potrebujete prikaz več serij podatkov,
uporabite 100-odstotni strukturni grafikon.

Palični grafikoni
Palični grafikoni so uporabni za upodobitev številnih serij podatkov.
Palični grafikoni uporabljajo za primerjanje posameznih vrednosti vodoravne označevalnike
podatkov.

Področni grafikoni
Področni grafikoni so uporabni za poudarjanje obsega spremembe v določenem časovnem
obdobju. Strukturni področni grafikoni se uporabljajo tudi za prikazovanje razmerja delov do
celote.
Področni grafikoni so podobni črtnim, le da so področja pod črtami zapolnjena z barvami ali
vzorci.

Točkovni grafikoni
Točkovni grafikoni so uporabni za prikaz kvantitativnih podatkov na urejen način.
Točkovni grafikoni z več točkami upodabljajo podatke vzdolž ordinatne ali neštevilske osi.
Podobni so črtnim grafikonom, le da nimajo črt, ampak so prikazane samo podatkovne točke.

Raztreseni grafikoni
Raztreseni grafikoni so uporabni za prikazovanje razmerij med dvema merama.
Raztreseni grafikoni s pomočjo obarvanih krogov prikazujejo dve meri za vsako dimenzijo.
Os x predstavlja eno mero, os y pa drugo.
Ustvarite, na primer, raztreseni grafikon, ki prikazuje Strošek in Prihodek po izdelku.
Raztreseni grafikon je sestavljen iz enega kroga za vsak Izdelek. Vsak krog Izdelka je na
grafikonu izrisan na osnovi Stroška na osi x in Prihodka na osi y.

Mehurčni grafikoni
Mehurčni grafikoni so uporabni za prikazovanje razmerij med tremi merami.
Mehurčni grafikoni s pomočjo obarvanih krogov različnih velikosti prikazujejo do tri mere za
vsako dimenzijo. Os x predstavlja eno mero, os y drugo, velikost mehurčka pa tretjo mero.
Ustvarite, na primer, mehurčni grafikon, ki prikazuje Strošek, Prihodek in Prodano količino
po izdelku. Mehurčni grafikon je sestavljen iz enega kroga za vsak Izdelek. Vsak krog Izdelka
je na grafikonu izrisan na osnovi Stroška na osi x in Prihodka na osi y. Velikost kroga
predstavlja Prodano količino za ta Izdelek.
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Kombinacijski grafikoni
Kombinacijski grafikoni so uporabni za prikazovanje primerjave dveh mer v določenem
časovnem obdobju.
Kombinacijski grafikoni vključujejo stolpčni grafikon in črtni grafikon, oba na isti osi x.
Stolpčni grafikon predstavlja eno mero, črtni grafikon pa drugo. Po privzetku je prva mera v
podoknu Vsebina prikazana s stolpci, druga mera pa s črtami. Če osi y nimata enakega obsega
vrednosti, so na osi y na levi strani grafikona prikazane vrednosti za stolpce, medtem ko so na
osi y na desni strani grafikona prikazane vrednosti za črto.
Ustvarite, na primer, kombinacijski grafikon, ki prikazuje Strošek, Prihodek in Prodano
količino po izdelku. Kombinacijski grafikon je sestavljen iz stolpcev, ki predstavljajo
Prihodek, in iz črte, ki predstavlja Prodano količino. Vsak od izdelkov je prikazan kot stolpec
in točka na črti.
Omejitev: V kombinacijskem grafikonu ne morete povleči stolpcev navzgor ali navzdol, da
bi spremenili njihove vrednosti. Ker vlečenje ni podprto za črtne grafikone, tudi v
kombinacijskih grafikonih ni podprto.

Mozaični grafi
Mozaični grafi so uporabni za prikaz vzorcev visokih in nizkih vrednosti.
Mozaični grafi z obarvanimi pravokotniki prikazujejo po dve meri za vsako dimenzijo.
Mozaični graf je podoben tortnemu grafikonu v tem, da velikost pravokotnikov označuje
razmerje do celote, ki ga posamezen element predstavlja.
Recimo, da ustvarite mozaični graf, ki prikazuje Prihodek in Prodano količino po Liniji
izdelkov in po Izdelku. Mozaični graf sestavlja več pravokotnikov, po eden za vsako Linijo
izdelkov. Vsak pravokotnik Linija izdelkov vsebuje več pravokotnikov Izdelek, pri čemer
predstavlja velikost pravokotnika v razmerju do celote Prihodek za izdelek, barva
pravokotnika pa Prodano količino za izdelek.

Spreminjanje tipov grafikonov
Ustrezen tip grafikona v programski opremi IBM Cognos Insight izberete tako, da najprej
definirate, kaj želite z grafikonom sporočiti, in nato identificirate najučinkovitejši grafikon za
ta namen. S črtnim grafikonom na primer lahko prikažete trende.

O tej nalogi
Ko izbirate tip grafikona, pomislite na to, kaj želite, da grafikon prikazuje. Različni tipi
grafikonov namreč poudarjajo različne stvari.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Kliknite ikono Spremeni grafikon

in izberite tip grafikona.

3. Izbirno: Izberite obliko grafikona, kot je denimo strukturni ali 3D grafikon.
4. Če navzkrižna tabela in grafikon vsebujeta več kot 50 serij in 50 kategorij, se do
naslednjega nabora podatkovnih točk pomaknite s puščicami v grafikonu.
Če želite skriti kontrolnike za navigacijo, najprej kliknite ikono Spremeni grafikon, nato
pa kliknite Možnosti pogleda in Vedno skrij kontrolnik za oštevilčevanje strani
podatkov.
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Prikazovanje in skrivanje vsot na grafikonih
Postavko seštevka v grafikonu lahko v programski opremi IBM Cognos Insight prikažete ali
pa skrijete.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Če želite prikazati vsoto (skupaj), kliknite ikono Spremeni grafikon
in izberite
Pokaži seštevke v grafikonih. Če želite vsoto skriti, počistite možnost Pokaži seštevke v
grafikonih.

Izdelava grafikonov ugnezdenih podatkov
Če so podatki v tabeli ugnezdeni, imate pri dodajanju grafikona v IBM Cognos Insight
dodatne možnosti.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Po privzetku so ugnezdene vrstice in ugnezdeni stolpci prikazani v ločenih grafikonih. Če
jih želite prikazati v enem grafikonu, kliknite ikono Spremeni grafikon
počistite postavko Grafikoni matrike.

, nato pa

Če želite, da je vsaka ugnezdena vrstica in vsak ugnezden stolpec prikazan v svojem
grafikonu, izberite možnost Grafikoni matrike.
Če je več vrstic ali stolpcev ugnezdenih, sta v grafikonu prikazana zunanja vrstica ali
zunanji stolpec. Recimo, da imate tri dimenzije, ki so ugnezdene kot vrstice: Leta, Regije,
Izdelki (v tem vrstnem redu). Po privzetku je v grafikonu prikazana dimenzija Leta, tako
da je za vsako leto en grafikon.
3. Če želite skriti oznako za ugnezdene vrstice, kliknite ikono Spremeni grafikon, nato pa
kliknite Možnosti pogleda in počistite možnost Pokaži glave vrstic.
4. Če želite skriti oznako za ugnezdene stolpce, kliknite ikono Spremeni grafikon, nato pa
kliknite Možnosti pogleda in počistite možnost Pokaži glave stolpcev.

Uporaba iste osi za vse grafikone
Če grafikoni programske opreme IBM Cognos Insight uporabljajo ista sorazmerja, uporaba
iste osi poenostavi primerjanje vrstic in stolpcev v grafikonih. Če pa grafikoni uporabljajo
različna sorazmerja, kot na primer bruto dobiček in odstotek bruto dobička, osi ne dajte v
skupno rabo, ker boste tako bolje videli trende in varianco v grafikonih.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Kliknite ikono Spremeni grafikon

in izberite Skupna raba osi prek grafikonov.

Spreminjanje prikaza osi grafikona
V programski opremi IBM Cognos Insight osi grafikona ustrezajo vrsticam in stolpcem,
prikazanim v tabeli. Če želite grafikon poenostaviti, da bo lažji za branje, odstranite vrednosti
osi ali pa obsege spremenite tako, da se bodo prilagajale podatkom.
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O tej nalogi
V gradniku navzkrižne tabele in grafikona osi serije grafikona izrišejo podatke v stolpcih, osi
kategorije grafikona pa izrišejo podatke v vrsticah.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon.
2. Če želite skriti vrednosti na osi serije grafikona, kliknite ikono Spremeni grafikon
kliknite Možnosti pogleda, nato pa počistite Pokaži serijo.
3. Če želite skriti vrednosti na osi kategorije grafikona, kliknite ikono Spremeni grafikon,
kliknite Možnosti pogleda in počistite Pokaži kategorijo.
4. Če želite spremeniti obseg osi, tako da se začne pri najnižji vrednosti podatkov, kliknite
ikono Spremeni grafikon, Možnosti pogleda, nato pa kliknite Optimiziraj obseg osi x
ali Optimiziraj obseg osi y.

Prikaz ali skritje legende
Legenda nudi uporabne informacije in kontekst za grafikon v programski opremi IBM
Cognos Insight. Če pa je kontekst na voljo drugje, jo lahko skrijete, da prihranite prostor.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Kliknite ikono Spremeni grafikon
, nato pa kliknite Možnosti pogleda in Pokaži
legende. Če želite legendo skriti, počistite možnost Pokaži legende.

Prikaz ali skritje oznak
Skrijete lahko oznake, ki so prikazane na vodoravni in navpični osi grafikona v programski
opremi n IBM Cognos Insight.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, s katerim želite delati.
2. Če želite prikazati oznake na vodoravni osi, kliknite ikono Spremeni grafikon
,
nato pa kliknite Možnosti pogleda in Pokaži serijo. Če želite oznake skriti, počistite
možnost Pokaži serijo.
3. Če želite prikazati oznake na navpični osi, kliknite Možnosti pogleda, nato pa kliknite
Pokaži kategorijo. Če želite oznake skriti, počistite možnost Pokaži kategorijo.

Skrivanje grafikonov
Grafikone lahko skrijete tako, da v programski opremi IBM Cognos Insight prikažete samo
števila v navzkrižni tabeli.

Postopek
1. Kliknite gradnik, ki vsebuje grafikon, ki ga želite skriti.
2. Kliknite ikono Spremeni prikaz
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, nato pa kliknite Navzkrižna tabela.

,

Dodajanje gumbov dejanj za pomikanje po zavihkih
Uporabnike vodite skozi analizo, ki ste jo naredili v delovnem prostoru, z gumbi dejanj, s
katerimi se bodo v programski opremi IBM Cognos Insight pomikali od zavihka do zavihka.
Na zavihku pregleda dodajte gumbe, s katerimi se je mogoče pomakniti do podrobnosti na
drugih zavihkih. Za gumb lahko uporabite tudi sliko.

Postopek
1. Kliknite Vstavi, nato pa kliknite Gumb dejanja.
Če veste, kam na platno želite umestiti gumb dejanja, z desno miškino tipko kliknite
lokacijo, nato pa kliknite Vstavi gradnik in Gumb dejanja.
2. Izberite dejanje Pojdi na zavihek in podajte, na kateri zavihek naj se pomakne.
3. Če želite spremeniti oznako ali sliko za gumb dejanja, kliknite zavihek Slog.
4. Kliknite V redu.
5. Če želite urejati gumb dejanja, kliknite ikono Dejanja gradnikov
Urejanje lastnosti.

in nato še

Dodajanje gumbov dejanj, ki izvedejo skript
Dodate lahko gumb, da izvede skript IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, ki ga je ustvaril
čarovnik za uvažanje ali skrbnik za Cognos TM1.

Preden začnete
Preden lahko dodate gumb dejanja, ki izvaja skript, mora skrbnik za Cognos TM1 omogočiti
uvažanje kock s programom IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Za več informacij
glejte dokumentacijo za TM1 Performance Modeler v centru znanja IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

O tej nalogi
S pomočjo skripta, ustvarjenega s čarovnikom za uvažanje, znova uvozite podatke s klikom
na gumb. Če želite uporabiti skript, ki ga je na strežnik Cognos TM1 dodal skrbnik, morate
biti pooblaščeni za vzpostavitev povezave s strežnikom.

Postopek
1. Kliknite Vstavi, nato pa kliknite Gumb dejanja.
Če veste, kam na platno želite umestiti gumb dejanja, z desno miškino tipko kliknite
lokacijo, nato pa kliknite Vstavi gradnik in Gumb dejanja.
2. Izberite skript, ki ga želite izvesti.
3. Nastavite parametre tako, da izpolnite vsa polja.
4. Če želite spremeniti oznako ali sliko za gumb dejanja, kliknite zavihek Slog.
5. Kliknite V redu.
6. Če želite urejati gumb dejanja, kliknite ikono Dejanja gradnikov
Urejanje lastnosti.

in nato še

Vstavljanje dinamičnih vrednosti
Če želite poudariti določeno vrednost v delovnem prostoru, lahko v delovnem prostoru IBM
Cognos Insight ustvarite gradnik dinamične vrednosti. Vrednost skupnega prihodka lahko na
primer postavite v svoj gradnik na vrh delovnega prostora.
Poglavje 5. Zasnova delovnega prostora
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O tej nalogi
Vrednost v gradniku dinamične vrednosti se spreminja prav tako kot katerikoli drug podatek v
delovnem prostoru. Če na primer podatke, prikazane v delovnem prostoru, filtrirate, da so
prikazani samo prihodki iz leta 2013, je gradnik dinamične vrednosti filtriran enako.

Postopek
Z desno miškino tipko kliknite celico navzkrižne tabele, iz katere želite ustvariti dinamično
vrednost, nato pa kliknite Vstavi dinamično vrednost. Če želena vrednost ni prikazana v
delovnem prostoru, spremenite način, kako je navzkrižna tabela filtrirana, in prikazani podatki
se bodo spremenili. Dinamična vrednost je prikazana skupaj z nekaj besedila predloge, ki ga
lahko spremenite ali izbrišete. Prav tako lahko spremenite lastnosti besedila, kot sta barva ali
pisava, za besedilo in vrednost.

Dodajanje besedila
Z besedilom v programski opremi IBM Cognos Insight ustvarite naslov ali dodajte pojasnilo,
ki opisuje predpostavke vaše analize. Spremenite lahko pisavo, slog, barvo in velikost
besedila.

Postopek
1. Če želite dodati besedilni gradnik, opravite enega od naslednjih dejanj:
v dvokliknite platno tam, kamor želite umestiti besedilni gradnik;
v Kliknite Vstavi, nato pa kliknite Besedilo.
v Z desno miškino tipko kliknite platno, kjer želite dodati besedilni gradnik, nato pa
kliknite Vstavi gradnik in Besedilo.
2. Izberite besedilo, ki ste ga vnesli in ga oblikujte.
3. Izbirno: Če želite preglasiti smer besedila, ki ste jo podali za delovni prostor, v
besedilnem gradniku kliknite ikono Smer besedila
, nato pa izberite smer besedila,
ki jo želite uveljaviti za besedilo v besedilnem gradniku.

Dodajanje slik
Slike lahko v delovni prostor IBM Cognos Insight dodajate v slikovnem gradniku, ki vam
omogoči, da sliko postavite kamorkoli na delovni prostor. Lahko pa sliko dodate kot ozadje
trenutnega zavihka ali vseh zavihkov v delovnem prostoru. V tem primeru je slika prikazana v
ozadju gradnikov.

Preden začnete
Podprti so naslednji tipi slik: GIF, JPEG, BMP in PNG.

Postopek
1. Če želite dodati sliko kot gradnik, izvedite naslednja dejanja:
a. Kliknite Vstavi > Slika.
b. Poiščite sliko in kliknite Odpri.
Nasvet: Če veste, kam na platno želite umestiti sliko, z desno miškino tipko kliknite
lokacijo in kliknite Vstavi gradnik > Slika.
2. Če želite dodati sliko ozadja trenutnemu zavihku, izvedite naslednja dejanja:

90

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

a. Z desno miškino tipko kliknite ozadje platna, nato pa kliknite Nastavi ozadje
zavihka > Nastavi sliko.
b. Poiščite sliko in kliknite Odpri.
3. Če želite dodati sliko ozadja vsem zavihkom v delovnem prostoru, vključno z novimi
zavihki, izvedite naslednja dejanja:
a. Na meniju Slog kliknite Urejanje sloga delovnega prostora.
b. Kliknite ikono Poišči sliko ozadja delovnega prostora zraven možnosti Slika
ozadja, nato pa kliknite Nastavi sliko.
c. Poiščite sliko in kliknite Odpri.

Dodajanje spletnih strani za dodaten kontekst
Podatkom, prikazanim v delovnem prostoru IBM Cognos Insight, priskrbite spletne vsebine
za dodatne informacije ali dodaten kontekst.

Postopek
1. Kliknite Vstavi, nato pa kliknite Spletna stran.
Če veste, kam na platno želite umestiti spletno stran, z desno miškino tipko kliknite
lokacijo, nato pa kliknite Vstavi gradnik in Spletna stran.
2. Poiščite spletno stran na trdem disku ali vnesite URL in kliknite V redu.
3. V sporočilu o dostopanju do interneta izberite Vedno dovoli in kliknite V redu.
Pri raziskovanju spletne strani se sem in tja po spletni strani pomikajte z Alt+Puščica levo
in Alt+Puščica desno.
4. Če želite spremeniti, katera spletna stran naj bo prikazana, kliknite ikono Dejanja
gradnikov

in nato še Urejanje lastnosti.

Spreminjanje gradnikov
Prilagodite način prikaza gradnikov IBM Cognos Insight v delovnem prostoru, da si boste
podatke lažje ogledovali in jih analizirali.

O tej nalogi
Delovni prostor lahko prek ikone Dejanja gradnikov

prilagajate na naslednje načine:

v V gradnik dodajte naslov, da ga definirate za uporabnike. Naslov gradnika definira ime
kocke. Ime kocke in naslov gradnika lahko spremenite tako, da z desno miškino tipko
kliknete kocko v podoknu Vsebina in ga spremenite.
v V gradnik dodajte obrobe ali barvo ozadja, da prilagodite delovni prostor.
v Gradnike razdelite na plasti, da prihranite prostor na platnu in s tem oblikujete vizualno
privlačen delovni prostor. Na besedilni gradnik na vrhu navzkrižne tabele na primer
postavite plast, da označite specifično vrednost, ali pa na vrh grafikona postavite plast z
logotipom, kar vam pomaga pri identificiranju znamke izdelka.
v Premaknite gradnike, ne da bi jih samodejno poravnali z drugimi gradniki:
1. Kliknite ikono Dejanja gradnika, nato pa Premakni.
2. premaknite gradnik s smernimi tipkami na tipkovnici;
3. pritisnite Ctrl+Enter, da določite položaj gradnika.
Gradnike lahko poravnate tudi tako, da enega od njih povlečete proti drugemu, dokler se ne
pojavi črtkana črta, nato pa gradnik spustite.
v Odstranite gradnike z delovnega prostora.
Poglavje 5. Zasnova delovnega prostora
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Uveljavljanje tem
Slogi ali teme prilagodijo delovni prostor IBM Cognos Insight z uporabo različnih barvnih
shem, slogov pisav in oblik.

Postopek
1. Kliknite Slog, nato pa Uveljavi temo delovnega prostora.
2. Izberite obstoječo temo ali poiščite temo, ki ste jo sami ustvarili.
3. Kliknite V redu.

Prilagajanje ozadij
Delovni prostor IBM Cognos Insight lahko prilagodite tako, da podate barvo ali sliko ozadja.
Spremenite lahko ozadje za trenutni zavihek ali ozadje za vse zavihke delovnega prostora.

O tej nalogi
Podprte oblike zapisa slik vključujejo JPG, GIF, PNG in BMP.

Postopek
1. Če želite spremeniti ozadje trenutnega zavihka, z desno miškino tipko kliknite prazno
področje platna in kliknite Nastavi barvo ozadja zavihka ali Nastavi sliko ozadja
zavihka, nato pa izberite barvo ali sliko.
2. Če želite spremeniti ozadje vseh zavihkov v delovnem prostoru, kliknite Slog > Urejanje
sloga delovnega prostora, nato pa izberite barvo ali sliko ozadja. Izbrano ozadje bo
uveljavljeno za vse zavihke v delovnem prostoru, vključno z novimi.

Sinhroniziranje gradnikov
Ko sinhronizirate gradnike v programu IBM Cognos Insight, se spremembe, ki jih naredite v
podatkih enega gradnika, odrazijo v sinhroniziranih gradnikih. Sinhronizacijo lahko uveljavite
za vse zavihke, za vse delovne prostore ali za manjše skupine znotraj enega zavihka.

O tej nalogi
V skupni rabi z drugimi gradniki so samo spremembe, ki vplivajo na podatke v gradniku. Če
na primer filtrirate dimenzijo v eni navzkrižni tabeli, so spremembe prikazane tudi v drugih
navzkrižnih tabelah.
Če želite sinhronizirati gradnik samo z nekaterimi drugimi gradniki v zavihku, lahko ustvarite
skupino za sinhronizacijo in gradnike dodate vanjo.

Postopek
1. V podoknu Vsebina

razširite razdelek Sinhronizacija.

2. Z desno miškino tipko kliknite objekt, za katerega želite definirati sinhronizacijo (zavihek
ali gradnik), nato pa izberite želeni obseg sinhronizacije za objekt z drugimi zavihki in
gradniki v tem delovnem prostoru. Po privzetku je vsak gradnik sinhroniziran z drugimi
gradniki v zavihku. Če gradnik ni sinhroniziran z drugimi gradniki v zavihku, ikona na
desni strani imena gradnika kaže območje sinhronizacije.
3. Če želite ustvariti skupino za sinhronizacijo, izvedite naslednja dejanja:
a. V razdelku Sinhronizacija v podoknu Vsebina z desno miškino tipko kliknite
zavihek, v katerem želite ustvariti novo skupino, nato pa kliknite možnost Nova
skupina.
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b. Povlecite gradnike, za katere želite, da se sinhronizirajo med sabo, v novo skupino.
c. Po potrebi novo skupino preimenujte.

Zaščita delovnih prostorov
Obliko delovnega prostora IBM Cognos Insight lahko, potem ko je objavljen, nadzorujete
tako, da uporabnikom preprečite premikanje gradnikov po platnu in da skrijete orodno vrstico
na gradnikih. Delovnemu prostoru lahko dodate geslo.

O tej nalogi
Če želite preprečiti, da bi uporabniki po nesreči premaknili gradnike, in skriti orodne vrstice
gradnikov, z desno miškino tipko kliknite platno in kliknite Zakleni vse gradnike. Če je
treba, uporabniki lahko odklenejo gradnike in jih premaknejo.
Če želite dodati geslo, s katerim uporabniki vstopajo, da bi uporabljali delovni prostor,
kliknite ikono Dejanja
in nato še Zaščiti delovni prostor. Gesla morajo biti dolga vsaj
pet znakov, morajo pa tudi razlikovati velike in male črke.
POZOR: Če izgubite geslo, ga ne morete priklicati.

Poglavje 5. Zasnova delovnega prostora
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Poglavje 6. Modeliranje podatkov
V programu IBM Cognos Insight lahko opravite preproste naloge modeliranja, da pripravite
podatke za skupno rabo.
Podatki, ki jih restrukturirate, so lahko podatki za osebno uporabo ali podatki v aplikaciji, ki
jo je mogoče urejati, na strežniku, ko delate v povezanem načinu. Za dodatne informacije o
delu v povezanem načinu glejte “Načrti na strežnikih Cognos TM1” na strani 157 ali “Načrti
na strežnikih Cognos Express” na strani 179.

Ustvarjanje elementov v modelu
V model IBM Cognos Insight lahko dodajate elemente tako, da ustvarjate kocke, dimenzije,
mere in atribute v podoknu Vsebina.

O tej nalogi
Kocka Kocka je shramba podatkov znotraj modela. Je večdimenzionalna in vsebuje vrstice,
stolpce in poljubno število strani. Z eno ali več kockami ustvarite aplikacijo.
Za razliko od preglednic lahko kocke razdelite v rezine, tako da se lahko katerikoli
par dimenzij spremeni v vrstice in stolpce, dodatne dimenzije pa v strani. Kocka
lahko vsebuje poljubno število dimenzij, edina praktična omejitev je količina
pomnilnika na strežniku. Tipično kocka ne vsebuje več kot pet ali šest dimenzij.
Kocka mora vsebovati vsaj dve dimenziji, podobno kot ploska preglednica. Kocka
ima lahko tudi tri dimenzije. V tem primeru je podobna tridimenzionalnemu
delovnemu listu, sestavljenemu iz več ploskih listov, ki so postavljeni eden za
drugim. Štiri- ali petdimenzionalna kocka je križanec med tridimenzionalno
preglednico in serijo poročil s poizvedbami iz relacijske baze podatkov. Tipična
štiridimenzionalna kocka bi na primer lahko vsebovala naslednje dimenzije: Dobiček
in izguba, Enote, Meseci in Varianca.
Dimenzija
Dimenzija je širše grupiranje povezanih podatkov o glavnem vidiku poslovanja.
Tako imate na primer dimenzijo, imenovano Izdelki.
Mera

Mera je indikator uspešnosti, ki je izmerljiv in s katerim določamo, kako dobro
posluje podjetje. Uporabni meri sta na primer Prodana količina ali Prihodek.

Atribut
Atribut je značilnost dimenzije, s katero razlikujemo med elementi dimenzije.
Uporabna atributa sta na primer Barva in Različica.

Postopek
1. Razširite podokno Vsebina

.

2. Če želite ustvariti kocko, kliknite ikono Novo
in nato možnost Prazna kocka. Nove
kocke so poseljene z dvema praznima dimenzijama in mapo mer, ki vsebuje prazno mero.
3. Če želite ustvariti dimenzijo, izberite kocko, v kateri bi jo radi ustvarili, kliknite ikono
Novo in nato še možnost Dimenzija.
4. Če želite ustvariti mero, izberite mapo mer za kocko, v kateri bi radi ustvarili mero,
kliknite ikono Novo in nato še možnost Mera.
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5. Če želite ustvariti atribut, izberite dimenzijo, v kateri bi ga radi ustvarili, kliknite ikono
Novo in nato še možnost Atribut.

Rezultati
Za informacije, kako vnesete podatke v nove dimenzije, mere in atribute, glejte “Urejanje
dimenzij in mer”.

Podvajanje kock
Če želite ustvariti kopijo strukture in vsebine kocke ali dimenzije, kocko prekopirajte v IBM
Cognos Insight.

Postopek
1. V podoknu Vsebina
kliknite Prekopiraj.

z desno miškino tipko kliknite kocko, ki jo želite prekopirati, in

2. Z desno miškino tipko kliknite prazen del podokna Vsebina in kliknite Prilepi.
3. V oknu Prekopiraj kocko izberite eno od naslednjih možnosti:
v Daj dimenzije in mere iz izvirne kocke v skupno rabo z dimenzijami in merami v novih
kockah. Pri tej možnosti ostanejo dimenzije in mere povezane, zato so spremembe v
izvirnih dimenzijah in merah uveljavljene tudi v dimenzijah in merah v novi kocki.
v Podvoji dimenzije in mere v novo kocko. Pri tej možnosti so dimenzije in mere ločene,
zato spremembe v izvirnih dimenzijah in merah niso uveljavljene v dimenzijah in
merah v novi kocki.

Skupna raba in kopiranje dimenzij
Dimenzijo dajte v skupno rabo v programski opremi IBM Cognos Insight, zato da se
spremembe v eni kocki odrazijo v drugih kockah. Rezultat tega je, da je vaša analiza
sinhronizirana prek kock in z njimi povezanih navzkrižnih tabel. Druga možnost je, da
ustvarite kopijo dimenzije v obeh kockah.

Postopek
1. V podoknu Vsebina

razširite kocko, ki vsebuje dimenzijo, ki jo želite prekopirati.

2. Povlecite dimenzijo v drugo kocko.
3. V oknu Prekopiraj dimenzijo izberite eno od naslednjih možnosti:
v V skupno rabo dajte izvirno in novo dimenzijo, tako da ostaneta povezani in da se
lahko spremembe v izvirni dimenziji uveljavijo za novo dimenzijo.
v Podvojite dimenzijo, da ju ločite, tako da spremembe v izvirni dimenziji ne bodo
uveljavljene v novi.
S tem povezana opravila:
“Prikazovanje različnih podatkov v navzkrižni tabeli in v grafikonu” na strani 82
Z dvema gradnikoma v programski opremi IBM Cognos Insight lahko prikažete podatke z
različnih perspektiv v navzkrižni tabeli in grafikonu, ki uporabljata isto kocko.

Urejanje dimenzij in mer
Pri urejanju dimenzije ali mere v programu IBM Cognos Insight lahko urejate njene atribute,
spremenite vrstni red njenih podrejenih postavk, ustvarite hierarhijo postavk ali dodate
postavke. Prav tako lahko spremenite to, kako so podatki v dimenziji prikazani.
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Postopek
1. V podoknu vsebine z desno miškino tipko kliknite dimenzijo ali mero, ki jo želite urediti,
nato pa kliknite Urejanje.
2. Če želite urediti sistemsko definirane atribute, z desno miškino tipko kliknite oznako Ime
v glavi in izberite atribut.
Naslednji sistemsko definirani atributi so na voljo, odvisno od tega, ali ste izbrali
dimenzijo ali mero:
v Z možnostjo Izbirni seznam definirate seznam vrednosti za mero. Ta atribut je
uporaben samo za mere.
v Z možnostjo Oblika zapisa definirate obliko zapisa mere. Ta atribut je uporaben samo
za mere.
v Napis je napis, ki je uporabljen za postavko.
v Teža je dejavnik, ki je uveljavljen za spremembo pozitivne vrednosti v negativno
vrednost. Ta dejavnik je običajno negativen. Cena za enoto izdelka na primer znaša 50
evrov, popust pa znaša 5 evrov. Ko za popust uveljavimo težo -1, je rezultat izračuna
negativen.
v Indeks definira vrstni red postavk v dimenziji. Če spremenite mesto postavke, se
vrednost indeksa spremeni, da odraža novi vrstni red.
v Nespremenljivo ime je sistemsko ime za postavko.
v Raven je raven postavke v hierarhiji.
3. Če želite definirati nov atribut, z desno miškino tipko kliknite glavo in kliknite možnost
Dodaj nov atribut. Poimenujte novi atribut in definirajte, ali je njegov tip številski,
besedilo ali vzdevek.
Vzdevek doda podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot nadomestno ime za postavko, kot je
na primer ime v drugem jeziku.
4. Če želite spremeniti vrstni red postavk, z desno miškino tipko kliknite postavko, nato pa
kliknite Premakni gor ali Premakni dol.
5. Če želite ugnezditi postavke pod drugimi postavkami, z desno miškino tipko kliknite
postavko, nato pa kliknite Povišaj izbrane člane ali Ponižaj izbrane člane.
6. Če želite preimenovati postavko v dimenziji, jo izberite in vnesite novo ime.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.
7. Kliknite Zapri.
8. Če želite spremeniti prikaz podatkov za dimenzijo, z desno miškino tipko kliknite
dimenzijo, nato pa kliknite Pokaži vsote in še enega od ukazov.

Iskanje v velikih dimenzijah
Ko urejate velike dimenzije, je navigacija lahko težavna. Poenostavite jo lahko tako, da
preiščete obstoječe elemente dimenzije, ki je odprta v urejevalniku dimenzij.
Ko se element pojavlja v več kot eni hierarhiji, lahko pri iskanju tega elementa dobite več
rezultatov. Rezultati iskanja kažejo vse hierarhije, ki vsebujejo ujemajoče se elemente. Pri
globoko ugnezdenih elementih je navigacija po teh rezultatih iskanja lahko težavna. Ko iščete
delne vsote, si lahko ogledate najvišjo raven ugnezdenih rezultatov iskanja in jih razširite, da
razkrijete njihove podrejence.

Poglavje 6. Modeliranje podatkov
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Postopek
1. V podoknu vsebine z desno miškino tipko kliknite dimenzijo ali mero, ki jo želite urediti,
nato pa kliknite Urejanje.
2. V iskalno polje vnesite kriterije iskanja za elemente, ki jih želite poiskati, in kliknite ikono
Iskanje. Iskanje vrne elemente, ki se trenutno ujemajo s kriteriji. Za dodatno raziskovanje
lahko razširite podrejence.
3. Če želite počistiti iskanje in si ogledati vse elemente v dimenziji, kliknite gumb Počisti
iskanje.

Spreminjanje oblike zapisa mer
Oblika mer je definirana z uporabniškimi preferencami delovnega prostora IBM Cognos
Insight. Če je uporabnik na primer nastavil operacijski sistem na nemščino (Nemčija), bodo
mere prikazane s standardnim oblikovanjem za nemščino. Oblikovanje za mere lahko podate
tako, da dodajo možnosti oblikovanja ali preglasijo uporabniške preference.

Postopek
1. Če želite spremeniti obliko mere, z desno miškino tipko kliknite glavo vrstice ali stolpca,
ki predstavlja mero, nato pa kliknite Oblika selected measure Podatki. Izbrana mera
identificira mero, za katero boste uveljavili oblikovanje.
2. Če želite spremeniti obliko več mer, kliknite naslove vrstic ali stolpcev, ki predstavljajo
mere, nato z desno miškino tipko kliknite izbor in kliknite Oblikuj vse označene mere.
Oblikovanje lahko uveljavite za 100 mer hkrati. Ta meja velja, da bi se izognili težavam z
zmogljivostjo.
3. Izberite slog oblike in možnosti mere. Če izberete možnosti, se primeri v podoknu Vzorci
spremenijo tako, da prikažejo rezultate izbir glede na vašo kulturo. Toda ko drugi
uporabniki odprejo delovni prostor, bodo videli prilagoditve glede na svoje kulture.
Standard za francoščino (Kanada) je na primer postavitev simbola valute za številko, pred
njim pa je presledek. V angleščini (Kanada) pa je standard postavitev simbola valute pred
številko brez presledka. Če ste prilagodili obliko mere Prihodek tako, da prikazuje dve
decimalni mesti, bodo za francoščino (Kanada) uporabniki videli 3000,00 $, za angleščino
(Kanada) pa $3,000.00.
Omejitev: Če ste povezani s programom IBM Cognos TM1 različice 10.1.1 ali starejše,
bodo prikazane prejšnje možnosti oblikovanja, ki ne vključujejo nekateri naslednjih oblik
in nastavitev. Če želite oblikovati mere, ko ste povezani s programom IBM Cognos TM1
različice 10.1.1 ali starejše, glejte dokumentacijo za Cognos Insight za vaš izdelek in
različico v centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Tabela 16. Slogu oblike zapisa in možnosti za mere
Slog oblike zapisa

Možnosti

Splošno

Oblika Splošno nima specifičnega oblikovanja. S to možnostjo lahko
počistite oblikovanje, ki ste ga nastavili za mero.

Število

Na zavihku Osnove lahko nastavite naslednje možnosti:
v Podajte število decimalnih mest.
v Definirajte skupine števk.
v Izberite prikaz ničelne vrednosti kot prazne.
Na zavihku Napredno lahko izberete dedovanje uporabniške preference za
negativna števila, kot je nastavljeno v obliki zapisa operacijskega sistema,
ali pa prikažete negativna števila v oklepajih ali z znakom minus.
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Tabela 16. Slogu oblike zapisa in možnosti za mere (nadaljevanje)
Slog oblike zapisa

Možnosti

Valuta

Na zavihku Osnove lahko nastavite naslednje možnosti:
v Izberite specifično valuto in spremenite način prikaza številke in simbola
valute.
v Izberite obliko valute po meri. Če želite na primer identificirati to mero s
predpono, ki jo vaše podjetje uporablja za določanje kanadske valute,
lahko izberete Valuta po meri in v besedilno polje vnesete CAD.
v Podajte število decimalnih mest.
v Definirajte skupine števk.
v Izberite prikaz ničelne vrednosti kot prazne.
Na zavihku Napredno lahko izberete dedovanje uporabniške preference za
negativna števila, kot je nastavljeno v obliki zapisa operacijskega sistema,
ali pa prikažete negativna števila v oklepajih ali z znakom minus.

Datum

Izberete lahko vzorec datuma in ali bodo za prikaz let uporabljene štiri
števke ali dve. Na primer 25/8/13 ali 25. avgust 2013.

Čas

Na zavihku Osnove lahko izberete vzorec časa. Na primer 7:00 AM ali
7:00:00 AM GMT.
Na zavihku Napredno lahko izberete 24-urni zapis časa.

Datum in čas

Na zavihku Osnove lahko izberete vzorec datuma in časa in ali bodo za
prikaz let uporabljene štiri števke ali dve. Na primer 25/8/13 16:55 ali 25.
avgust 2013 16:55:23.
Na zavihku Napredno lahko izberete 24-urni zapis časa.

Odstotek

Na zavihku Osnove lahko nastavite naslednje možnosti:
v Podajte število decimalnih mest.
v Definirajte skupine števk.
v Izberite prikaz ničelne vrednosti kot prazne.
Na zavihku Napredno lahko izberete dedovanje uporabniške preference za
negativna števila, kot je nastavljeno v obliki zapisa operacijskega sistema,
ali pa prikažete negativna števila v oklepajih ali z znakom minus.

Besedilo

Besedilo je nizovna oblika zapisa. Na voljo ni nobena druga izbira.

Izbirni seznam

Definirate lahko seznam vrednosti, med katerimi uporabnik lahko izbira za
mero.
Za dodatne informacije glejte “Ustvarjanje izbirnih seznamov”.

Po meri

Uporabite lahko definirano številsko ali datumsko predlogo po meri.
POZOR: Vzorci oblikovanja po meri so shranjeni s podatki. Ko drugi
uporabniki vidijo te podatke, bo ta vzorec preglasil njihove uporabniške
preference. Vzorce oblikovanja po meri uporabite samo, ko oblika, ki jo
potrebujete, ni na voljo na seznamu Tip oblike zapisa.

4. Če želite odstraniti oblikovanje iz mere, z desno miškino tipko kliknite poljubno celico, ki
predstavlja mero, nato pa kliknite Počisti obliko zapisa mere izbrana mera.

Ustvarjanje izbirnih seznamov
Izbirni seznam vsebuje vrednosti, ki jih lahko uporabnik izbere v celici navzkrižne tabele.
Vrednosti lahko ustrezajo vsem članom dimenzije ali podnaboru dimenzije. Seznam vrednosti
je dinamičen - če se člani dimenzije spremenijo, se spremenijo tudi vrednosti, ki so na voljo
na izbirnem seznamu. Izbirni seznam pa je lahko sestavljen tudi iz statičnega seznama
vrednosti, ki jih podate.
Poglavje 6. Modeliranje podatkov
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Izbirne sezname lahko ustvarite samo za mere. Prednost uporabe izbirnega seznama je v tem,
da nudi fiksni seznam izbir, zato je uporabnik bolje seznanjen s tem, kateri vhodni podatki so
zahtevani. Ko vodje osebja na primer načrtujejo, bodo morali osebju morda dodeliti stopnjo
uspešnosti tako, da bodo na fiksnem seznamu izbrali Nizko, Srednje, Visoko in Odlično,
namesto da bi vnesli prostoročni besedilni niz. Če nastavite izbirni seznam za člana z
obstoječo obliko zapisa, operacija odstrani obliko zapisa.

Postopek
1. V podoknu vsebine z desno miškino tipko kliknite mersko dimenzijo, ki vsebuje mero,
nato pa kliknite Urejanje.
2. Dvokliknite polje Oblika zapisa za mero.
3. Izberite tip oblike zapisa za Izbirni seznam.
4. Če želite ustvariti statičen izbirni seznam, izberite Statičen seznam, nato pa vnesite
vrednosti v polje Statičen seznam.
Vsako vrednost vnesite v ločeno vrstico v polju ali uporabite naslednjo skladnjo:
string_1:string_2:string_3

5. Če želite ustvariti dinamičen izbirni seznam, ki uporablja člane iz podnabora ali dimenzije
kot vrednosti seznama, izberite Dimenzija ali podnabor, nato pa izberite dimenzijo ali
podnabor, ki vsebuje elemente, za katere želite, da so prikazani na izbirnem seznamu.
6. Izberite Besedilo ali Številsko, da določite tip elementa, ki bo uveljavljen za vrednosti
izbirnega seznama. Če ustvarjate dinamični izbirni seznam, ki bo uporabljen v povezavi,
izberite Besedilo. Če ne izberete možnosti Besedilo, je povezava pravilno preverjena,
toda nobeni podatki niso poslani v ciljno kocko.
7. Kliknite V redu.
8. Shranite mersko dimenzijo.
9. Če želite odstraniti izbirni seznam iz mere, dvokliknite polje Oblika zapisa, izberite tip
oblike zapisa Izbirni seznam in nato Brez.
Ko odstranite izbirni seznam, je tip elementa še vedno uveljavljen za mero.

Oblike po meri
V programu IBM Cognos Insight lahko za mere podate oblike prikaza po meri.
Opozorilo: Vzorci oblikovanja po meri so shranjeni s podatki. Ko drugi uporabniki vidijo te
podatke, ta vzorec preglasi njihove uporabniške preference. Vzorce oblikovanja po meri
uporabite samo, ko oblika, ki jo potrebujete, ni na voljo na seznamu Tip oblike zapisa.
Obstajata dva različna tipa skladnje oblike po meri, ki ju lahko uporabite: oblikovanje na
osnovi ICU in oblikovanje po meri na osnovi MDX.
Po privzetku je uporabljena skladnja ICU. Če želite uporabiti skladnjo MDX, morate v
datoteki config.ini nastaviti naslednjo zastavico za IBM Cognos Insight. Lokacija datoteke
config.ini je odvisna od namestitve, na primer: C:\Users\user name\AppData\Local\
Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\config_version_number\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Če ta zastavica ni nastavljena ali ni vključena, morate uporabiti skladnjo ICU.

Skladnja ICU za oblike po meri
Izrazi oblik zapisa, ki uporabljajo skladnjo ICU so sestavljeni iz vzorca in nabora simbolov
(znakov). Podate lahko tako, kako so oblikovana pozitivna števila, kot tudi, kako so
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oblikovana negativna števila. Če ne podate negativnega podvzorca, negativna števila
uporabijo oblikovanje za pozitivna števila, ki ima za predpono lokaliziran znak za minus.
Če na primer vnesete naslednji vzorec v polje oblikovanja po meri:#,##0.00;(#,##0.00)
v Pozitivna števila so oblikovana kot: 123,456,789.00
v Negativna števila so oblikovana kot: (123,456,789.00)
Podpičje (;) ločuje pozitivni in negativni podvzorec.
Drug primer prikazuje, kako lahko spremenite, kje je uporabljeno ločilo, ki grupira tisočice,
da so večja števila laže berljiva.
Vnesite naslednji vzorec v polje oblikovanja po meri: #,##,##0Ta vzorec števila oblikuje kot:
v Pozitivna: 12,34,56,789
v Negativna: -12,34,56,789
Za več informacij obiščite naslednje spletno mesto: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html in poiščite temo “Special Pattern Characters (Znaki s posebnim
vzorcem)”.
Za oblike zapisa datuma po meri uporabite vzorec datuma. V vzorcu datuma nize znakov
zamenjajo podatki o datumu in času.
Na primer: hh:mm a da tako obliko zapisa časa:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Drug primer: EEE, MMM d, ’’yy da tako obliko zapisa datuma:
Mon, Oct 30, ’15
Za več informacij in primerov obiščite naslednje spletno mesto: http://userguide.icuproject.org/formatparse/datetime in poiščite temo “Date/Time Format Syntax (Skladnja oblik
zapisa datuma/časa)”.

Skladnja MDX za oblike po meri
Za primere izrazov, ki uporabljajo skladnjo MDX, glejte temo “Številske vrednosti” v
dokumentaciji za TM1 Perspectives, TM1 Architect in TM1Web.

Dodajanje članov v dimenzije
Člane lahko v dimenzije v programski opremi IBM Cognos Insight dodate tako, da v
navzkrižno tabelo dodate vrstice in stolpce na različnih ravneh.

Postopek
1. Naredite eno od naslednjega, odvisno od tega, kje v dimenziji želite dodati novega člana:
v Če želite dodati praznega člana, z desno miškino tipko kliknite mesto, kjer želite dodati
novega člana, in nato Vstavi.
v Če želite ustvariti nadrejenega člana za več obstoječih članov, člane označite s
Ctrl+klik z desno miškino tipko in kliknite Vstavi nadrejenca.
v Če želite dodati podrejenega člana, z desno miškino tipko kliknite člana, za katerega
želite, da je nadrejeni član, nato pa kliknite Vstavi podrejenca.
Poglavje 6. Modeliranje podatkov
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v Če želite podvojiti obstoječega člana, z desno miškino tipko kliknite člana, ki ga želite
podvojiti, in kliknite Podvoji člana.
2. Če želite preimenovati novega člana, ga kliknite z desno miškino tipko, nato pa kliknite
Preimenuj.
Pomembno: Ko preimenujete podatkovno postavko, jo preimenujete v kocki in ne samo
v trenutnem gradniku. Zato se bo novo ime odrazilo v vsakem gradniku, ki vključuje to
podatkovno postavko.
S tem povezana opravila:
“Iskanje podatkov” na strani 52
Ko dimenzija vsebuje številne elemente, element lahko poiščete s točko raziskovanja v
programski opremi IBM Cognos Insight.

Razširjanje hierarhij za prikaz vseh članov
V hierarhiji so člani organizirani v drevesno strukturo v navzkrižni tabeli. Vsak član ima
enega ali več nadrejenih članov in poljubno število podrejenih članov. Prikažete ali skrijete
lahko vse ravni hierarhije v programski opremi IBM Cognos Insight ali pa prikažete samo
člane podane ravni.

Postopek
1. Če dimenzija v navzkrižni tabeli ni prikazana kot hierarhija, jo kliknite z desno miškino
tipko, nato pa kliknite Pokaži vsote in Pokaži začetne vsote.
2. Če si želite ogledati podrejene člane nadrejenega člana, kliknite znak plus ob nadrejenem
članu.
Če želite na primer videti mesece prvega četrtletja.
3. Če želite prikazati vse člane, z desno miškino tipko kliknite dimenzijo, nato pa kliknite
Razširi na raven in izberite raven, ki jo želite prikazati.
Recimo, da želite videti vse mesece vseh četrtletij, ne samo mesece za eno četrtletje. Če
želite videti vse dneve v letu, razširite prikaz na najnižjo raven v dimenziji.

Organiziranje dimenzij v hierarhijo
Dimenzije lahko v programski opremi IBM Cognos Insight organizirate v hierarhično
strukturo, v kateri vsaka dimenzija predstavlja drugo raven hierarhije. Tako imate na primer
ločene dimenzije za dneve, mesece in četrtletja. Grupirate jih v dimenzijo, imenovano leto.

Postopek
1. Kliknite ikono podokna Vsebina

in nato možnost Podatki.

2. Z desno miškino tipko kliknite kocko, ki vsebuje dimenzije, ki jih želite organizirati v
hierarhijo, in kliknite Grupiraj dimenzije.
3. Vnesite ime za grupirano dimenzijo.
4. Izberite dimenzije, ki jih želite vključiti v grupirano dimenzijo. Vrstni red dimenzij
definira vrstni red v hierarhiji.
5. Podajte, ali ste naredili kopijo podatkov, ali se sklicujete na podatke v izvirni kocki, nato
pa kliknite V redu.
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Dodajanje mer besedila
Mero besedila v programski opremi IBM Cognos Insight lahko uporabite za opis mere ali
dodajanje drugih komentarjev o meri. Tako na primer dodate mero besedila, da pojasnite
pomen variance med napovedanim prihodkom in dejanskim prihodkom za posamezno linijo
izdelkov.

Postopek
1. V podoknu vsebine z desno miškino tipko kliknite dimenzijo mere, nato pa kliknite
Urejanje.
2. V stolpcu Ime z desno miškino tipko kliknite vrstico, v kateri želite prikazati novo mero
besedila, nato pa kliknite Vstavi novega besedilnega člana.
3. Vnesite ime za mero besedila, nato pa kliknite Zapri.
4. Mero besedila povlecite iz podokna vsebine v navzkrižno tabelo, na mesto, kjer jo želite
prikazati.
5. V celice mere besedila vnesite ustrezno besedilo.

Dodajanje, ogledovanje in brisanje komentarjev v celicah
S komentarji v programski opremi IBM Cognos Insight opozarjate druge uporabnike na
pomen vrednosti celice, kot na primer, zakaj je varianca med napovedanim prihodkom in
dejanskim prihodkom za izdelek visoka. Ogledate si lahko vse komentarje, ki so bili dodani
celici. Prav tako lahko pregledujete vse komentarje, ki so bili dodani vsem celicam v izbrani
navzkrižni tabeli.

O tej nalogi
Če delate v porazdeljenem načinu ali povezanem načinu in ste prevzeli lastništvo nad
vozliščem, lahko celicam dodajate komentarje, ki pa niso vidni vsem, ki imajo dostop do
celic, dokler ne potrdite vseh svojih sprememb tako, da kliknete ikono Potrdi

.

Če delate v porazdeljenem načinu ali v povezanem načinu in je nekdo drug prevzel lastništvo
nad vozliščem, celicam lahko dodate komentarje, ki so takoj vidni vsem, ki imajo dostop do te
celice.
Za dodatne informacije o delu v povezanem in porazdeljenem načinu glejte “Načrti na
strežnikih Cognos TM1” na strani 157.

Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite celico, kjer želite dodati komentar, nato pa kliknite
Komentar in Dodaj komentar.
2. Vnesite komentar v polje.
3. Kliknite V redu.
4. Če si želite ogledati komentarje v določeni celici, podržite kazalko nad celico.
5. Če želite videti vse komentarje, z desno miškino tipko kliknite katerokoli celico in
kliknite Prebrskaj vse komentarje.
6. Brišete lahko lastne komentarje, ne pa tudi komentarjev, ki so jih dodali drugi uporabniki.
V pogovornem oknu Prebrskaj vse komentarje izberite komentar in kliknite Izbriši.
Če uporabljate IBM Cognos Insight 10.2.2.5 ali predhodno različico, lahko komentarje
brišete samo, če delovni prostor še ni objavljen, poleg tega pa morate delati v osebnem
načinu, torej ne v povezanem ali porazdeljenem načinu. Če je treba izbrisati komentarje iz
objavljenega delovnega prostora, se obrnite na skrbnika, ki jih lahko izbriše namesto vas.
Poglavje 6. Modeliranje podatkov
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Organiziranje kock v mape
Ko v programski opremi IBM Cognos Insight kocke organizirate v mape, s tem poenostavite
iskanje in razumevanje podatkov.

Postopek
1. V podoknu Vsebina
2. Dodajte kocke v mapo.

kliknite ikono Novo

in izberite možnost Mapa.

Brisanje postavk
Če izbrišete člana, mero ali dimenzijo, ki je v skupni rabi več kock, je ta izbrisan v vseh
kockah v programski opremi IBM Cognos Insight. Izbrišete lahko tudi celotno kocko.

O tej nalogi
Ohraniti morate najmanj dve dimenziji ali eno dimenzijo in eno mero. Ustvarite lahko tudi
kopije kocke, pri čemer vsaka kopija vsebuje druge dimenzije.
Pomembno: Z ikono Razveljavi

ne morete razveljaviti teh izbrisov.

Postopek
Opravite eno ali več od naslednjih dejanj:
Tabela 17. Kako brisati postavke
Cilj

Dejanje

Odstranitev člana iz dimenzije.

Z desno miškino tipko kliknite člana v navzkrižni
tabeli in kliknite Izbriši iz dimenzije.

Brisanje mere.

Kliknite mero v podoknu Vsebina in nato ikono
Izbriši

Brisanje kocke.
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.

Kliknite kocko v podoknu Vsebina in nato ikono
Izbriši.

Tabela 17. Kako brisati postavke (nadaljevanje)
Cilj

Dejanje

Brisanje dimenzije.

V podoknu Vsebina kliknite dimenzijo in nato
ikono Izbriši.
Če želite izbrisati več dimenzij, jih dodajte v polje
Odstranjene dimenzije v oknu Odstrani
dimenzije iz kocke.
Podajte vrednost, ki naj se ohrani za vsako
izbrisano dimenzijo. Recimo, da ustvarjate
dimenzijo za vsako prodajno regijo. Odstranite
prodajne regije, ki niso uporabne, a obdržite vsoto
za vse prodajne regije.
Opravite eno od naslednjih dejanj:
v Če želite izbrisati izbrane dimenzije iz trenutne
kocke, kliknite Uveljavi spremembe za
trenutno kocko in nato V redu.
v Če želite ustvariti novo kocko, ki vsebuje le
dimenzije, ki jih želite obdržati, kliknite
Ustvari novo kocko, podajte, ali ste prekopirali
podatke ali pa se nanje sklicujete, in kliknite V
redu.

Če izbrišete podatke, ko delate v porazdeljenem načinu, so podatki še vedno na voljo na
strežniku, dokler podatkov ne predložite. To je zato, ker so podatki v porazdeljenem načinu
shranjeni lokalno.

Poglavje 6. Modeliranje podatkov
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Poglavje 7. Izvažanje in tiskanje delovnih prostorov
Delovne prostore, ki jih ustvarite v programu IBM Cognos Insight lahko daste v skupno rabo
z drugimi tako, da jih izvozite v različne tipe datotek ali jih natisnete na papir.

Izvažanje navzkrižnih tabel v datoteke CSV
Če želite varnostno kopirati podatke na drugo lokacijo, prenesite dimenzije iz navzkrižne
tabele IBM Cognos Insight v datoteko CSV. Datoteko si lahko ogledate in jo urejate v
preglednici Microsoft Excel.

Postopek
1. V navzkrižni tabeli kliknite ikono Dejanja gradnika
datoteko CSV.
2. Vnesite ime datoteke in kliknite Shrani.

, nato pa Izvozi v > Izvozi v

Izvažanje podatkov v preglednice Microsoft Excel
Če želite izvoziti podatke iz gradnika IBM Cognos Insight v preglednico Microsoft Excel,
uporabite Hitro izvažanje.

Postopek
Kliknite ikono Dejanja gradnika
, nato pa Izvozi v > Hitro izvažanje. Podatki
navzkrižne tabele so izvoženi in odpre se preglednica Microsoft Excel, ki prikaže podatke
navzkrižne tabele.

Ustvarjanje procesa izvažanja
Če načrtujete redno izvažati podatke iz gradnika IBM Cognos Insight v preglednico Microsoft
Excel, lahko ustvarite proces izvažanja. Tega lahko zaženete vsakič, ko želite izvoziti
podatke. Proces lahko tudi souporabljate s kolegi.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja gradnika

, nato pa Izvozi v > Izvozi v Microsoft Excel.

2. Če želite ustvariti proces izvažanja, izvedite naslednje korake:
a. Kliknite Nov.
b. V polje Ime vnesite ime tega procesa izvažanja. To je ime, ki bo identificiralo ta
proces izvažanja, ko ga boste želeli znova zagnati, zato naj bo opisno in unikatno.
c. Na seznamu Na voljo izberite kocke, za katere želite izvoziti podatke, nato pa
Naprej.
d. Kliknite dimenzije v vsaki kocki, nato pa premaknite elemente s seznama Vključeno
na seznam Na voljo, da vključite elemente v izvožene podatke.
e. Če je dimenzija v skupni rabi med kockami in želite izvoziti enake elemente iz vsake
kopije dimenzije, izberite elemente iz ene dimenzije, ki jih želite izvoziti, nato pa
kliknite Uveljavi za vse. Enaki elementi bodo izvoženi iz dimenzije v drugih kockah.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

107

f. Če želite vključiti vse elemente v dimenziji, vključno s tistimi, ki so bili lahko dodani
po ustvarjanju procesa izvažanja, kliknite dimenzijo in izberite potrditveno polje
Vključi vse.
g. Kliknite Naprej.
h. Da ugotovite, katere dimenzije bodo prikazane v vrsticah, stolpcih in straneh
preglednice, uporabite puščico navzgor in navzdol. Če ste za vključitev v preglednico
na primer izbrali dimenzije Izdelek, Država ali Regija, Leto in Mere, lahko postavite
Državo ali Regijo in Izdelek v vrstice preglednice, Mere v stolpce in Leta na strani, da
postavite vsako leto na drug zavihek preglednice.
i. Kliknite Naprej.
j. Izberite, ali boste spojili celice in zaženite izvoz, nato pa kliknite Dokončaj.
3. Če želite zagnati proces izvažanja, ga izberite in kliknite Zaženi.
4. Če želite izvoziti proces izvažanja, kliknite Izvozi in shranite datoteko procesa izvažanja
na računalnik.
5. Če želite uvoziti proces izvažanja, kot je proces, ki ste ga prejeli od kolega, kliknite Uvozi
in izberite datoteko izvažanja na računalniku.

Izvažanje delovnih prostorov v datoteke PDF
Trenutni zavihek delovnega prostora IBM Cognos Insight lahko izvozite v novo datoteko
PDF ali kot novo stran v obstoječi datoteki PDF, če želite posnetek trenutnega pogleda
delovnega prostora.

O tej nalogi
PDF, ki ga ustvarite z izvozom, vključuje vse, kar je prikazano v trenutnem zavihku, vključno
s trenutnim pogledom platna, s filtri, ki ste jih uveljavili, in z drugimi spremembami. Če na
primer zavihek delovnega prostora vključuje zelo dolgo navzkrižno tabelo, se pomaknite
navzdol ali navzgor, da pridete do vrstic navzkrižne tabele, za katere želite, da so prikazane v
datoteki PDF.

Postopek
Na zavihku in pogledu, ki ga želite izvoziti, kliknite ikono Dejanja
od naslednjih dejanj:

in nato opravite eno

v Če ga želite izvoziti v novo datoteko PDF, kliknite Izvozi v PDF > Ustvari datoteko.
Pojavi se navigacijsko okno, kjer lahko vnesete ime datoteke in izberete lokacijo na
računalniku, kamor naj se datoteka shrani.
v Če želite izvoženi zavihek delovnega prostora pripeti kot stran na konec obstoječe datoteke
PDF, kliknite Izvozi v PDF > Pripni datoteko. Pojavi se navigacijsko okno, kjer lahko
izberete datoteko PDF, v katero želite dodati zavihek delovnega prostora.

Tiskanje podatkov gradnika
Podatke v gradniku programske opreme IBM Cognos Insight lahko natisnete v obliki fizične
kopije. Izberete lahko dele dimenzij v kontekstu, ki ga želite natisniti.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja gradnika
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, nato pa Natisni podatke.

Omejitev: Naslednji koraki veljajo samo, če gradnik vključuje dimenzije v kontekstu. Če
ima gradnik dimenzije samo v vrsticah in stolpcih, se ne bo prikazal poziv za
spreminjanje dimenzij v kontekstu.
2. Če želite natisniti podatke, kot so filtrirani v gradniku, kliknite Dokončaj. Če gradnik
navzkrižne tabele na primer prikazuje Izdelke v vrsticah, Mesece v stolpcih in Dobavljeno
količino kot mero v kontekstu, lahko natisnete podatke, kot so prikazani v navzkrižni
tabeli, filtrirane tako, da prikažejo samo mero Dobavljena količina.
3. Če želite spremeniti dimenzije v kontekstu v natisnjeni kopiji, izberite elemente, ki jih
želite prikazati v natisnjeni kopiji, nato pa kliknite Naprej. Če gradnik navzkrižne tabele
na primer prikazuje Izdelke v vrsticah, Mesece v stolpcih in Dobavljeno količino kot mero
v kontekstu, lahko spremenite mero, ki je v kontekstu, v drugo mero v kocki, kot je
Prihodek, ter natisnete gradnik s Prihodkom v kontekstu.
4. Če želite iz natisnjenih podatkov izključiti določene strani, počistite potrditvena polja
zanje.
5. Kliknite Dokončaj, nato pa kliknite Natisni.

Tiskanje delovnih prostorov
Če želite posnetek delovnega prostora na papirju, natisnite celotni delovni prostor IBM
Cognos Insight ali določene zavihke delovnega prostora.

Postopek
1. Prepričajte se, da gradniki delovnega prostora prikazujejo podatke, ki jih želite videti v
natisnjeni kopiji. Če na primer želite natisniti podatke samo za eno linijo izdelkov,
poskrbite, da ste delovni prostor filtrirali tako, da je prikazana samo ta linija izdelkov.
2. Kliknite ikono Dejanja

in nato možnost Natisni.

3. Na seznamu Natisni izberite eno od možnosti, da definirate, kaj želite natisniti. Če želite
natisniti določene zavihke, kliknite Obseg zavihkov in nato vnesite številke zavihkov kot
obseg ali ločene z vejicami.
4. Če želite spremeniti velikost zavihkov delovnega prostora tako, da se bo natisnila samo
ena stran na zavihek, izberite potrditveno polje Prilagodi na eno stran.
5. Če želite dodati informacije o delovnem prostoru v glavo in nogo natisnjenih strani,
izberite potrditveno polje Vključi glavo in nogo. Informacije v glavi in nogi vključujejo
ime datoteke delovnega prostora, ime zavihka, številko strani ter datum in čas tiskanja.
6. Če želite spremeniti tiskalnik ali njegove nastavitve, kliknite Napredno.
7. Kliknite Natisni.

Brisanje delovnih prostorov z računalnika
Če delovnega prostora IBM Cognos Insight ne potrebujete več, ga lahko odstranite z
računalnika.

Postopek
Z računalnika izbrišite delovni prostor ali datoteko CDD. Datoteka CDD vsebuje model in
podatke v delovnem prostoru in postavitev delovnega prostora.
Pomnite: Uporabniški podatki za delovni prostor Cognos Insight so shranjeni ločeni v samih
delovnih prostorih. Vključujejo datoteke dnevnikov, teme, datoteke PNG nedavnih delovnih
prostorov in kocke Cognos TM1, ki so ustvarjene, ko ustvarite ali spremenite delovni prostor.
Podatkov za posamezen delovni prostor ne morete izbrisati. Izbrišete lahko samo vse
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uporabniške podatke hkrati. Če želite izbrisati določene uporabniške podatke, kot na primer
pri odstranjevanju programa Cognos Insight, izbrišite mapo .CognosInsight za svoje okolje:
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows 7: C:\Users\user name\.CognosInsight
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Poglavje 8. Vadnica za Cognos Insight
Ta vadnica vsebuje interaktivne naloge, ki vam pomagajo pri učenju uporabe izdelka IBM
Cognos Insight. Izdelek Cognos Insight je rešitev za raziskovanje podatkov in načrtovanje.

Predpogoji
Če želite pripraviti to vadnico, morate namestiti IBM Cognos Insight, prenesti vzorce in
spoznati uporabniški vmesnik izdelka Cognos Insight.
Podprta okolja si lahko ogledate tudi na strani Podprta okolja za IBM Planning Analytics 2.0
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nameščanje programa Cognos Insight
Preden začnete, morate na računalnik namestiti IBM Cognos Insight.

Postopek
Glede na izdelke Cognos, ki jih imate, uporabite enega od naslednjih postopkov:
Izdelki Cognos

Navodila za namestitev

Cognos Insight in IBM Cognos Express

Glejte temo Nameščanje programa Cognos Insight
s strežnika Cognos v dokumentaciji za namestitev
in konfiguriranje programa Cognos Insight.

Cognos Insight in IBM Cognos TM1

Glejte temo Nameščanje programa Cognos Insight
s strežnika Cognos v dokumentaciji za namestitev
in konfiguriranje programa Cognos Insight.

Prenos vzorcev
V tej vadnici ste zaposleni v podjetju Sample Outdoors Company. Z izdelkom IBM Cognos
Insight in vzorci boste preučili in pregledali podatke podjetja.
Če z vzorčnimi delovnimi prostori izvajate nabor nalog, lahko raziščete programsko opremo
Cognos Insight in izveste, kako si lahko z njo pomagate pri uporabi podatkov podjetja, da
boste v celoti razumeli, v kakšnem stanju je trenutno vaše podjetje in kakšni izzivi ga še
čakajo.
Če želite uporabljati to vadnico, morate prenesti vzorce za Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Vsak vzorčni delovni prostor vključuje naslednje gradnike, ki omogočajo razumevanje
podatkov in delo z njimi:
v Zavihki - omogočajo lažje brskanje po delovnem prostoru.
v Navzkrižne tabele - omogočajo ogled dimenzij in izvajanje osnovnih analiz vaših podatkov.
v Grafikoni - razjasnitev števil in posredovanje primerjav, razmerij in trendov.
v Besedilo - ustvarjanje naslova ali dodajanje razlage.
v Slike - dodajanje vizualnega učinka.
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Uporabniški vmesnik Cognos Insight
Preglejte dele okna IBM Cognos Insight. Nekateri izrazi, uporabljeni v tej vadnici, so unikatni
za elemente uporabniškega vmesnika Cognos Insight.
Na naslednji sliki so prikazani deli okna Cognos Insight.

Slika 2. Deli okna Cognos Insight

Okno Cognos Insight vključuje naslednje dele:
Ikona Dejanja
S klikom ikone Dejanja
razširite meni, ki obsega možnosti, s katerimi lahko
ustvarite, odprete, shranite, natisnete, izvozite in zaprete delovne prostore.
Gradnik navzkrižne tabele in grafikona
Gradniki so deli delovnega prostora Cognos Insight. En tip gradnika vsebuje
navzkrižno tabelo ali mrežo in grafikon. Podatki v navzkrižni tabeli so povezani s
podatki, ki so prikazani v grafikonu, zato se, ko spremenite podatke v navzkrižni
tabeli, spremenijo tudi podatki v grafikonu, in obratno, ko spremenite podatke v
grafikonu, se spremenijo tudi podatki v navzkrižni tabeli.
Orodna vrstica gradnika
Orodna vrstica gradnika se pojavi, ko delate v gradniku. V njej so ikone, potrebne za
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gradnik, na primer ikona Spremeni tip prikaza
spremenite tip grafikona, ki je prikazan v gradniku.

, ki vam omogoča, da

Področje pregleda
Področje pregleda je prikazano za navzkrižno tabelo ali grafikon. V tem področju
pregleda vidite, katere dimenzije in mere so prikazane v navzkrižni tabeli ali
grafikonu ali v navzkrižni tabeli in grafikonu. Področje pregleda je razdeljeno na tri
razdelke: vrstice, stolpce in kontekst. Ti razdelki predstavljajo dimenzije in mere, ki
so prikazane v vrsticah, stolpcih in kontekstu navzkrižne tabele ali grafikona ali
navzkrižne tabele in grafikona. Če je na primer dimenzija Izdelki prikazana v
razdelku vrstic v področju pregleda, potem so izdelki prikazani tudi v vrsticah
navzkrižne tabele.
Podokno Vsebina
V podoknu Vsebina so prikazane vse kocke, dimenzije, mere in atributi, s katerimi
lahko delate v trenutnem delovnem prostoru. V podoknu Vsebina lahko uvažate,
ustvarjate, brišete, premikate in urejate elemente. V tem podoknu so prikazani tudi
postopki uvoza, tako da lahko osvežite podatke iz določenega uvoza.
V podoknu vsebine lahko tudi iščete objekte. Če niste prepričani glede točnega
imena objekta ali če želite najti objekte, ki se ujemajo s specifičnimi kriteriji, lahko
vnesete znake za filtriranje. Iskanje najde vse objekte v drevesu, ki se ujemajo s
kriteriji.
Točke raziskovanja
Točka raziskovanja je seznam elementov v dimenziji. S klikom elementov lahko
filtrirate podatke v navzkrižni tabeli ali grafikonu ali v navzkrižni tabeli in grafikonu.
Zavihki
Delovne prostore je mogoče razdeliti v več zavihkov. V področju zavihkov lahko
zavihke ustvarite, izbrišete in preimenujete.
Ikona Sličice zavihkov
Ko kliknete ikono Sličice zavihkov, se prikažejo majhni grafični simboli zavihkov, s
katerimi se lahko namesto z imeni zavihkov pomaknete do drugega zavihka.

Lekcije
Vsaka lekcija vadnice za IBM Cognos Insight se osredotoča na drugo funkcijo. Vzorci
Cognos Insight vam bodo te funkcije prikazali na primerih iz realnega sveta.
To vadnico lahko dokončate v takšnem vrstnem redu, kot so prikazane lekcije. Vsaka od njih
pa je samostojna, zato lahko, če vas zanima določena funkcija, preskočite na ustrezno lekcijo.

Uvažanje podatkov o naročilih iz datoteke s preglednico
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: uvažanje datoteke,
ustvarjanje delovnega prostora, razumevanje preslikave podatkov in spoznavanje delov
delovnega prostora.
Kot direktor prodaje v podjetju Sample Outdoors Company želite pregledati podatke o
naročilih, da boste lahko analizirali storilnost podjetja. Na voljo imate datoteko s preglednico,
ki vključuje te podatke, zato se odločite, da boste datoteko uvozili v nov delovni prostor IBM
Cognos Insight, kjer lahko izvajate analizo.

Postopek
1. Na meniju operacijskega sistema Microsoft Windows Start kliknite IBM Cognos
Insight.
Poglavje 8. Vadnica za Cognos Insight
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2. V meniju Pridobi podatke kliknite Uvozi podatke. Prikaže se čarovnik za uvažanje, v
katerem je prikazana stran Uvažanje podatkov - Izberite izvor podatkov.
3. Če želite uvoziti datoteko, poleg polja Ime kliknite Prebrskaj. Prikaže se novo okno
Odpri, v katerem lahko prebrskate datoteke v svojem računalniku.
4. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, nato pa odprite datoteko
Orders_language_code.csv. Če želite na primer delati s špansko vzorčno datoteko,
odprite datoteko Orders_ES.csv. Podatki iz datoteke se prikažejo v čarovniku za
uvažanje.
Nasvet: Če želite prikazati podrobnosti o tem, kako so uvoženi izvorni podatki, lahko
razširite razdelek Podrobnosti datoteke. V tem primeru so privzete nastavitve ustrezne.
Odločite se, da vseh podatkov iz datoteke ne želite uvoziti v program Cognos Insight.
5. V razdelku Stolpci v stolpcu Uvozi počistite potrditvena polja za naslednje podatkovne
postavke, da določite, da teh elementov ne želite uvoziti:
a. Številka naročila
b. Mesec
c. Velikost naročila
d. Cena za enoto
e. Datum dobave
f. Prodajni predstavniki
6. Kliknite Napredno. Prikaže se stran čarovnika za uvažanje Uvažanje podatkov Preslikava podatkov. Na tej strani si lahko ogledate podrobnosti o tem, kako bodo
uvoženi podatki. Upoštevajte, da program Cognos Insight samodejno ugnezdi element
Mesto v elementu Država ali regija, ker so mesta logično podrejene postavke držav ali
regij.
Nasvet: Postavke s seznama Izvorne postavke lahko povlečete v hierarhijo Ciljne
postavke in jih povlečete na druge položaje v hierarhiji Ciljne postavke. Ko vlečete
postavke, se kazalka spremeni tako, da prikaže informacije o tem, kam lahko spustite
postavko in kaj bo postala, če jo spustite na ta položaj.
Slika 3 na strani 115 prikazuje podokno Preslikava, ki bi se moralo prikazati po koraku
6.
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Slika 3. Podokno Preslikava v Čarovniku za uvažanje

7. Kliknite Povzetek. Prikaže se stran čarovnika Uvažanje podatkov - Uvažanje.
Podokno Uvozna sporočila prikazuje dejanja, ki jih bo programska oprema Cognos
Insight izvedla, ko uvažate podatke. V podoknu Povzetek lastnosti so prikazane
nastavitve, ki ste jih izbrali v podoknu Lastnosti za vsako ciljno postavko. S tem
povzetkom lahko pregledate in primerjate lastnosti vsakega podatkovnega tipa, vključno
s kocko, ki jo ustvarjate, njenimi dimenzijami, ravnmi, atributi in merami.
8. Kliknite Dokončaj.
Vaši podatki se prikažejo v novem delovnem prostoru programske opreme Cognos
Insight. Delovni prostor vključuje navzkrižno tabelo in stolpčni grafikon; hierarhija
podatkov je prikazana v podoknu vsebine, pod naslovom Podatki.
Slika 4 na strani 116 prikazuje delovni prostor po uvažanju datoteke CSV.
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115

Slika 4. Novi delovni prostor po uvozu podatkov

Navzkrižna tabela prikaže naslednje podatke iz nove kocke:
v Dimenzija Izdelek je prikazana v vrsticah navzkrižne tabele.
v V stolpcih navzkrižne tabele so prikazane tri mere za kocko: Prihodek naročila,
Količina naročila in Število.
Grafikon prikaže naslednje podatke iz nove kocke:
v Izdelki so upodobljeni kot stolpci v grafikonu. V vsaki skupini stolpcev je na primer
stolpec za Infinity.
v Tri mere iz kocke so upodobljene kot skupine stolpcev v grafikonu. Mero Prihodek
naročila na primer predstavlja skupina treh stolpcev.
Področje pregleda identificira podatke, ki so prikazani v navzkrižni tabeli:
v Razdelek vrstic
tabele.

kaže, da se dimenzija Product prikaže v vrsticah navzkrižne

v Razdelek stolpcev
kaže, da se dimenzija Orders language_code Measures
prikaže v stolpcih navzkrižne tabele. Ime merske dimenzije je odvisno od imena
kocke, ki izhaja iz imena datoteke, ki ste jo uvozili. Če ste na primer uvozili špansko
vzorčno datoteko Orders_ES.csv, se bo kocka imenovala Orders ES, merska
dimenzija pa Orders ES Measures.
v Razdelek konteksta
kaže, da se dimenzije Stranka, Mesto in Datum naročila
pojavijo v kontekstu navzkrižne tabele. Imena dimenzij v razdelku konteksta
predstavljajo vsote za dimenzije, kot sta na primer Skupaj za stranko in Skupaj za
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mesto. Dimenzija Datum naročila je v razdelku konteksta prikazana kot 2007, ker je
bilo v izvorno datoteko vključeno samo leto 2007.
Nasvet: Če želite spremeniti podatke, prikazane v navzkrižni tabeli in grafikonu, lahko
kliknete dimenzije v razdelkih vrstic, stolpcev in konteksta v področju pregleda.
Kliknete lahko na primer Skupaj za mesto, nato pa Avstrija. Zdaj so v navzkrižni tabeli
in grafikonu prikazani samo podatki za Avstrijo in ne več podatki za vsa mesta. Če se
želite vrniti na prikaz podatkov za vsa mesta, v razdelku konteksta kliknite Avstrija,
nato pa Skupaj za mesto.
Odločite se, da želite dodati v delovni prostor podatke o prodajnih predstavnikih, da
boste lahko videli, kateri prodajni predstavniki so odgovorni za večino prihodka.
9. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Zapri.

10. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Pregledovanje podatkov o prodaji v obstoječem delovnem
prostoru
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: navigacija po zavihkih in
sprejemanje odločitev s pomočjo obstoječega delovnega prostora.
Kot direktor prodaje v podjetju Sample Outdoors Company si želite ogledati pregled
podatkov o prodaji, da bi razumeli splošno učinkovitost podjetja.
Z uporabo zavihkov si lahko uredite podatke, s pomočjo filtrov pa skrijete določene podatke
ali se osredotočite nanje. S pomočjo zavihkov lahko na primer prikažete informacije o svojem
podjetju, tako da ločite vidike podjetja v pomenske razdelke, ki omogočajo, da hitro prikažete
in analizirate podatke. Na vsakem zavihku so prikazane drugačne informacije, toda vsi
zavihki so del istega delovnega prostora.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Odpri.

2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
Orders_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v madžarskem vzorcu,
dvokliknite datoteko Orders_HU.cdd. Prikaže se informativno sporočilo, ki vas obvesti,
da ta delovni prostor vključuje spletne gradnike. Spletni gradniki lahko, tako kot spletne
strani, vsebujejo zlonamerno kodo, ker prikazujejo vsebino iz spletnih izvorov. Če želite
zapreti sporočilo in nadaljevati z delom, kliknite V redu.
3. Med zavihki se pomikajte na naslednje načine:
v V razdelku Delovni prostor v podoknu vsebine

kliknite zavihek Izdelki.

v Na imenovanih zavihkih vzdolž okna Cognos Insight kliknite zavihek Naročila.
v Na platnu kliknite gumb dejanja Vzorci. Če kliknete Gumb dejanja na meniju
Vstavljanje, lahko dodate gumbe dejanj v katerikoli delovni prostor.
4. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
5. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Filtriranje podatkov za ogled podrobnosti o specifičnih izdelkih
in strankah
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: filtriranje podatkov s
točkami raziskovanja in spreminjanje ravni podrobnosti v grafikonih in navzkrižnih tabelah.

Poglavje 8. Vadnica za Cognos Insight

117

Kot prodajni predstavnik podjetja Sample Outdoors Company želite podrobneje razumeti
prodajo za vsak izdelek in stranko, da bi ugotovili, ali obstajajo problematična območja, ki jih
je treba podrobneje raziskati.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
in nato še Odpri.
2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
Orders_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v madžarskem vzorcu,
dvokliknite datoteko Orders_HU.cdd. Prikaže se informativno sporočilo, ki vas obvesti,
da ta delovni prostor vključuje spletne gradnike. Spletni gradniki lahko, tako kot spletne
strani, vsebujejo zlonamerno kodo, ker prikazujejo vsebino iz spletnih izvorov. Če želite
zapreti sporočilo in nadaljevati z delom, kliknite V redu.
3. Kliknite zavihek Naročila.
Na zavihku Naročila so trije gradniki navzkrižne tabele in dva gradnika grafikona.
Delovni prostor vključuje tudi tri gradnike točk raziskovanja. Navzkrižna tabela
Informacije o naročilih prikazuje, da je prodaja za linijo Kodiak precej nižja kot za
drugi dve liniji izdelkov. Radi bi raziskali podatke, da bi dobili več informacij o prodaji.
4. V točki raziskovanja Izdelki kliknite Kodiak.
Ta izbor prefiltrira informacije za izdelke Infinity in Legend, tako kot to prikazuje
Slika 5.

Slika 5. Zavihek Naročila, filtriran tako, da je prikazana samo linija izdelkov Kodiak
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Nasvet: Če želite znova prikazati vse izdelke, lahko uporabite ikono Počisti to točko
raziskovanja
. Če počistite točke raziskovanja, poskrbite, da znova izberete
možnost Kodiak, če želite nadaljevati s to vadnico.
5. Na tortnem grafikonu postavite miškino kazalko nad rezine torte, da prikažete informacije
o prodaji za države ali regije, kjer se prodaja linija izdelkov Kodiak.
6. V točki raziskovanja Stranke kliknite Kanga Kampers. Slika 6 prikazuje nastali delovni
prostor.

Slika 6. Zavihek Naročila, filtriran tako, da sta prikazana samo linija izdelkov Kodiak in stranka Kanga Kampers

Zdaj so v zavihku Naročila prikazane naslednje informacije:
v Navzkrižna tabela Informacije o naročilih prikazuje, da se je vsa prodaja linije
izdelkov Kodiak stranki Kanga Kampers zgodila februarja.
v Navzkrižna tabela Prodaja po državi ali regiji prikazuje, da se je vsa prodaja linije
izdelkov Kodiak stranki Kanga Kampers zgodila v Avstraliji.
v Področni grafikon je grafični prikaz za navzkrižno tabelo Informacije o naročilih.
v Tortni grafikon je grafični prikaz za navzkrižno tabelo Prodaja po državi ali regiji.
v Navzkrižna tabela Podrobnosti naročila prikazuje dodatne podrobnosti o prodaji v
podjetju Kanga Kampers, kot so Mesto, Količina naročila in Prodajni predstavnik.
v Ne pozabite, da so v točki raziskovanja Velikost naročila vsa naročila v obsegu
1-5000.
7. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
8. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.
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Grupiranje mesecev v četrtletje
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: vstavljanje novega
stolpca v navzkrižno tabelo, grupiranje podatkov in vstavljanje nadrejenega člana.
Kot upravitelj podjetja Sample Outdoors Company, ki je odgovoren za usposabljanje, morate
občasno klestiti stroške. Da boste lažje ugotovili, na katerih področjih lahko oklestite stroške,
je koristno, če primerjate stroške za določena obdobja v letu.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Odpri.

2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
HumanResources_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v norveškem
vzorcu, dvokliknite datoteko HumanResources_NO.cdd.
3. Kliknite zavihek Usposabljanje uslužbencev.
Ta zavihek nudi strnjen pregled informacij o tečajih. Prikazuje tečaje po imenu, seznam
udeležencev, stroške tečajev, število dni tečaja in vpis po mesecu.
Radi bi denimo združili postavke Januar, Februar in Marec, da boste lahko analizirali
podatke po četrtletjih.
4. Držite tipko Ctrl in kliknite Januar, Februar in Marec.
5. Izbrane stolpce kliknite z desno miškino tipko, nato pa kliknite Vstavi nadrejenca.
Izbrani člani so povzeti v novem članu Member 1 (Član 1).
6. Če želite Member 1 preimenovati v nekaj bolj pomenljivega, kliknite Member 1 in
vnesite Quarter 1 (Četrtletje 1).
Zdaj lahko vidite, da stroški tečaja za četrtletje znašajo 32.000 dolarjev, kar je skoraj
enako skupnim stroškom tečaja za julij. Lahko še dodatno raziskujete, da odkrijete, zakaj
obstaja takšna razlika. Na podlagi ugotovitev se lahko odločite, ali morate ukrepati.
Ustvarjanje hierarhij razmerij nadrejenec-podrejenec vam omogoča razširitev nabora
podatkov in vam zagotovi povečan nadzor nad vašo aplikacijo.
7. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
8. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Izračunavanje povečanja plače z dimenzijskim izračunom
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: ustvarjanje novega
stolpca v navzkrižni tabeli in ustvarjanje dimenzijskega izračuna.
Kot vodja kadrovske službe morate ugotoviti poslovni vpliv sprememb, ki vplivajo na
strukturo in osebje v podjetju Sample Outdoors Company. V tem primeru si želite ogledati
vpliv 5-odstotnega povišanja plač.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Odpri.

2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
HumanResources_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v korejskem
vzorcu, dvokliknite datoteko HumanResources_KO.cdd.
3. Kliknite zavihek Izdatki uslužbencev. Odločite se, da boste 5-odstotno povišanje plač
izračunali s formulo. Za več informacij o formulah glejte dokumentacijo za Cognos
Insight. Do te dokumentacije za vaš izdelek in različico lahko dostopite v centru znanja
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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4. V navzkrižni tabeli Izdatki uslužbencev z desno miškino tipko kliknite naslov stolpca
Plača, kliknite Podvoji in vnesite "Kaj-če" za plače 5, da preimenujete stolpec.
5. Kliknite celico na preseku stolpca "Kaj-če" za plače 5 in vrstico Vse države ali regije,
vnesite inc5 in pritisnite Enter.
Vrednosti v vseh celicah stolpca "Kaj-če" za plače 5 se prirastno povečajo za pet
odstotkov. Slika 7 prikazuje posodobljeno navzkrižno tabelo in grafikon.

Slika 7. Navzkrižna tabela in grafikon, v katerih je prikazan izračun inc5

6. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
7. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Identificiranje visokega in nizkega prihodka z barvo
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: ustvarjanje pogojnih
slogov in identificiranje trendov.
Kot upravitelj računa prodaj v podjetju Sample Outdoors Company želite vedeti, kateri izdelki
se prodajajo dobro in kateri slabo. Poleg tega si želite ogledati tudi spremembe skozi leto, da
ugotovite, v katerih mesecih se posamezen izdelek ne prodaja dobro.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Odpri.

2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
Orders_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v japonskem vzorcu,
dvokliknite datoteko Orders_JA.cdd. Prikaže se informativno sporočilo, ki vas obvesti,
da ta delovni prostor vključuje spletne gradnike. Spletni gradniki lahko, tako kot spletne
strani, vsebujejo zlonamerno kodo, ker prikazujejo vsebino iz spletnih izvorov. Če želite
zapreti sporočilo in nadaljevati z delom, kliknite V redu.
3. Kliknite zavihek Naročila. Odločite se, da boste mesece z višjimi ali nižjimi prihodki
identificirali s pomočjo pogojnega sloga.
Poglavje 8. Vadnica za Cognos Insight
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4. V navzkrižni tabeli Informacije o naročilih z desno miškino tipko kliknite celico, ki ni
naslov vrstice ali stolpca, nato pa kliknite Pogojni slog.
5. V oknu Pogojni slog kliknite ikono Dodaj
, kliknite Nov pogojni slog z uporabo
> Prihodek naročila.
6. V oknu Številski pogoj v polje Vrednost obsega vnesite 5000 in pritisnite Enter. Nov
pogoj se pojavi na seznamu.
7. V polje Vrednost obsega vnesite 10000 in pritisnite Enter. Seznam zdaj prikazuje
vrednosti, ki ste ju vnesli med tri prazne vrstice. Pogoje boste definirali v teh vrsticah.
Definirate lahko na primer pogoj za vrednosti, ki so manjše od 5.000. To storite tako, da
nastavite slog v vrstici za vrednostjo 5.000.
8. V vrstici za vrednostjo 5.000 kliknite celico v stolpcu Slog, nato pa kliknite Slabo.
9. V vrstici pred vrednostjo 5.000 kliknite celico v stolpcu Slog, nato pa kliknite
Povprečno.
10. V vrstici pred vrednostjo 10.000 kliknite celico v stolpcu Slog, nato pa kliknite Odlično.
Pogoji, ki ste jih ustvarili, nakazujejo naslednje informacije:
v Prihodek naročil nad 10.000 je odličen.
v Prihodek naročil med 5.000 in 10.000 je povprečen.
v Prihodek naročil pod 5.000 je slab.
11. Za ogled delovnega prostora dvakrat kliknite V redu. Navzkrižna tabela Informacije o
naročilih, kot to kaže Slika 8 na strani 123, zdaj prikazuje odlične, povprečne in slabe
vrednosti v slogih, ki ste jih definirali.
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Slika 8. Navzkrižna tabela Informacije o naročilih prikazuje različno obarvane celice in besedilo za definirane pogojne
sloge

12. V točki raziskovanja Stranke kliknite vsako od strank, da si ogledate prodaje po mesecu
in državi ali regiji in s tem ugotovite, kdaj in kam usmeriti prodajne kampanje.
13. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
14. Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Rezultati
Z raziskovanjem podatkov v delovnem prostoru lahko razberete, da morda obstajajo prodajne
priložnosti za stranko Sportworld, saj ni naročila niti izdelkov Kodiak niti izdelkov Legend.

Izračunavanje prihodka s spreminjanjem modela
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: ustvarjanje izračuna
kocke, vstavljanje zavihka, ustvarjanje navzkrižne tabele, ustvarjanje grafikona, zamenjava
dimenzij in mer, izločanje praznih celic in spreminjanje načina prikaza vsot.
Kot analitik podatkov v podjetju Sample Outdoors Company želite spremeniti stolpec
Prihodek naročila tako, da odraža spremembe v vrednostih Količina in Cena za enoto. To vam
bo omogočilo, da se odločite, kako količine in cene za enoto izdelkov vplivajo na prihodek
podjetja.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Odpri.
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2. Pomaknite se na mesto, na katero ste prenesli vzorce, in dvokliknite
Orders_jezikovna_koda.cdd. Če želite na primer delati v italijanskem vzorcu,
dvokliknite datoteko Orders_IT.cdd. Prikaže se informativno sporočilo, ki vas obvesti,
da ta delovni prostor vključuje spletne gradnike. Spletni gradniki lahko, tako kot spletne
strani, vsebujejo zlonamerno kodo, ker prikazujejo vsebino iz spletnih izvorov. Če želite
zapreti sporočilo in nadaljevati z delom, kliknite V redu.
3. V oknu Cognos Insight poleg zavihkov kliknite ikono Vstavi nov zavihek
V oknu Cognos se pojavi nov zavihek. Imenovan je Zavihek 5.

.

4. Z desno miškino tipko kliknite nov zavihek, kliknite Preimenuj, nato pa vnesite
Preizkus.
Zdaj vam je na voljo prazno platno, na katerem lahko ustvarite nov pogled podatkov.
5. Odprite podokno vsebine
v ta delovni prostor.

, da si ogledate vse dimenzije in mere, ki so bile uvožene

6. Kocko Podrobnosti naročila povlecite v delovni prostor.
Če kocko povlečete v delovni prostor, se s tem po privzetku ustvarita navzkrižna tabela
in grafikon. Navzkrižna tabela in grafikon prikazujeta prvo dimenzijo v kocki, Številko
naročila in vse mere, ki so na voljo v kocki.
Področje pregleda identificira podatke, ki so prikazani v navzkrižni tabeli:
v Razdelek vrstic
navzkrižne tabele.

kaže, da se dimenzija Številka naročila prikaže v vrsticah

v Razdelek stolpcev
kaže, da se dimenzija Mere Podrobnosti naročila pojavi v
stolpcih navzkrižne tabele. Ta dimenzija vključuje vse mere v kocki Podrobnosti
naročila.
v Razdelek konteksta
kaže preostale dimenzije v kontekstu navzkrižne tabele.
Imena dimenzij v razdelku konteksta predstavljajo podatke, ki so prikazani v
navzkrižni tabeli. Razdelek konteksta prikazuje na primer Vsi izdelki, tako da podatki
v navzkrižni tabeli predstavljajo vse izdelke. Če prefiltrirate dimenzijo Izdelki tako,
da prikazuje postavko Legend v razdelku konteksta področja pregleda, potem podatki
v navzkrižni tabeli predstavljajo samo izdelek Legend.
Odločite se, da želite videti vse podatke, ki pa morajo biti ugnezdeni tako, da jih je
mogoče hitro razbrati in razumeti. Če želite to storiti, morate spremeniti dimenzije v
razdelkih vrstic, stolpcev in konteksta področja pregleda.
7. V podoknu vsebine

v kocki Podrobnosti naročila povlecite dimenzijo Izdelki in

jo postavite za dimenzijo Številka naročila v razdelek vrstic
v področju pregleda.
Ko miško postavite nad področje pregleda, se kazalka spremeni, da vam pokaže, kam
lahko spustite dimenzijo in kam ne.
Nasvet: Dimenzije lahko tudi povlečete iz enega razdelka področja pregleda v drugega.
8. Iz kocke Podrobnosti naročila povlecite dimenzijo Stranke in jo postavite za
dimenzijo Izdelki v razdelku vrstic

področja pregleda.

9. Iz kocke Podrobnosti naročila povlecite dimenzijo Velikost naročila in jo postavite za
dimenzijo Stranke v razdelku vrstic
področja pregleda. Razdelek vrstic zdaj
vključuje naslednje dimenzije, ugnezdene v tem vrstnem redu: Številka naročila,
Izdelki, Stranke in Velikost naročila, tako kot to prikazuje Slika 9 na strani 125.
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Razdelek stolpcev

vključuje dimenzijo Mere Podrobnosti naročila.

Slika 9. Navzkrižna tabela, ki ima v vrsticah Številka naročila, Izdelki, Stranke in Velikost naročila, v stolpcih pa Mere
Podrobnosti naročila

10. Z desno miškino tipko kliknite vsako od vsot v vrsticah navzkrižne tabele (kot je na
primer Vse številke naročil), nato pa kliknite Pokaži vsote > Ne pokaži vsot.
Navzkrižna tabela je večinoma še vedno prazna, ker prikazuje celico za vsak presek
podatkov. Na vas je, da se odločite, ali želite prazne celice odstraniti ali ne.
11. V orodni vrstici gradnika kliknite ikono Izloči prazne celice
Vrstice.

, nato pa kliknite

Navzkrižna tabela zdaj prikazuje vse podatke v kocki, kot to kaže Slika 10.
Odločite se, da se želite osredotočiti na stranko Kanga Kampers.

Slika 10. Navzkrižna tabela brez prikazanih vsot in brez praznih celic

12. V področju pregleda kliknite dimenzijo Stranke, nato pa kliknite Kanga Kampers.
Navzkrižna tabela in grafikon zdaj kažeta samo podatke za stranko Kanga Kampers.
13. Opravite večkratni izbor vseh celic v stolpcu Prihodek naročila v navzkrižni tabeli,
nato pa z desno miškino tipko kliknite izbor in kliknite Ustvari izračun kocke.
14. V okno Ime izračuna kocke vnesite Izračun prihodka naročila in pritisnite Enter.
Izračun, ki ga ustvarjate, velja samo za dimenzije in mere, kot so filtrirane v navzkrižni
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tabeli. Dimenzijo Stranke na primer filtrirate tako, da v navzkrižni tabeli vključuje samo
izdelek Kanga Kampers, tako da izračun velja samo za izdelek Kanga Kampers.
Nasvet: Te filtre lahko spreminjate v urejevalniku izrazov. Vsaka dimenzija v področju
filtra v razdelku Definiraj nov izraz za prikazuje člane, ki se pojavijo v navzkrižni
tabeli in imenu dimenzije. Dimenzijo Stranke na primer filtrirate tako, da v navzkrižni
tabeli vključuje samo izdelek Kanga Kampers, tako da dimenzija Stranke vključuje
Kanga Kampers, člana, ki se pojavi v navzkrižni tabeli, in Stranke, ime dimenzije.
15. V hierarhiji podatkov se na zavihku Pogoji pomaknite navzdol in razširite Mere
Podrobnosti naročila. Zavihek Pogoji vključuje dimenzije in mere, ki so na voljo v
trenutni kocki. To so pogoji v vašem izrazu.
Nasvet: Pogoje izrazov iz drugih kock lahko v delovnem prostoru uporabite tako, da
pogoj uvozite. Uvoz pogoja iz druge kocke vam omogoča, da v izračun dodate
dimenzijo ali mero iz druge kocke. To storite tako, da dimenzije v trenutni kocki
preslikate v dimenzije v kocki, iz katere želite uvažati.
16. Mero Količina povlecite v podokno Izraz.
17. V podokno Izraz vnesite zvezdico (*), ki je simbol za množenje.
Nasvet: Predloge izračunov lahko v podokno Izraz dodate tako, da jih izberete na
zavihku Preprosto. Če na primer na zavihku Preprosto kliknete Aritmetično na
seznamu Tip operacije in * (množenje) na seznamu Operacija, se v podoknu Izraz
prikaže naslednja predloga za množenje: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). [<operand
1>] in [<operand 2>] lahko nato zamenjate z dimenzijami in merami, ki jih želite
uporabljati v izračunu.
18. Mero Cena za enoto povlecite v podokno Izraz, in sicer za zvezdico (*).
19. Če želite shraniti in uveljaviti izračun, kliknite V redu. Stolpec Prihodek naročila v
navzkrižni tabeli se izračuna z množenjem Količine in Cene za enoto.
20. Kliknite celico v stolpcu Cena za enoto, vnesite novo ceno in pritisnite Enter. Vrednost
Prihodek naročila v tej vrstici se spremeni in odraža novo ceno za enoto. Spremenite
lahko tudi vrednosti v stolpcu Količina, da si ogledate, kako sprememba v prodani
količini vpliva na Prihodek naročila.
21. Kliknite ikono Dejanja, nato pa še Zapri.
Ko se prikaže poziv za shranjevanje sprememb, ki ste jih opravili za vzorec, kliknite Ne.

Analiziranje prihodka
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: ustvarjanje variance,
skrivanje vrstic ali stolpcev, razvrščanje stolpca in gnezdenje dimenzij.
V tej vadnici ustvarite analizo tako, da obstoječo datoteko .csv povlečete v delovni prostor
programa Cognos Insight. Prerazporedite dimenzije v navzkrižni tabeli, da izdelate različne
poglede podatkov. Preglejte grafikone in ugotovili boste, da v analizi lahko uporabljate več
različnih tipov grafikonov. Poiščite trende v podatkih in dodajte besedilne komentarje o
ugotovitvah. To analizo shranite kot osnovo za nadaljnje delo.

Postopek
1. Odprite IBM Cognos Insight.
2. Izberite Klasično temo.
3. Datoteko Net_Revenue.csv povlecite v nov delovni prostor.
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4. Dimenzijo Neto prihodek povlecite v polje Vrstice.
5. Izbrišite Vsoto neto prihodka. Ko se prikaže poziv za potrditev dejanja, izberite Izbriši.

6. Dodajte varianco Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1.

Poglavje 8. Vadnica za Cognos Insight
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7. Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1 preimenujte v Varianca.
8. Z desno miškino tipko kliknite Število in izberite Vstavi mero besedila.

9. Poimenujte mero besedila Komentar – upoštevajte, da v mersko dimenzijo lahko
dodajate samo besedilne postavke.
Opomba: Postavka števila kaže število zapisov, ki so bili uvoženi s funkcijo vlečenja in
spuščanja. V nekaterih primerih je to uporabno. Tega v tej vaji po začetnem uvozu ne
bomo uporabljali.
10. Postavko Število izbrišite tako, da jo kliknete z desno miškino tipko, izberete Izbriši in
izbris potrdite z gumbom Izbriši v pogovornem oknu.
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11. Če želite poenostaviti analiziranje, odstranite grafikon iz gradnika tako, da izberete
Navzkrižna tabela na spustnem meniju Spremeni prikaz.

12. Preusmerite kocko, kot je to prikazano na naslednji sliki.

13. Razvrščati želimo samo po podrobnih postavkah. Za lažje razumevanje bomo skrili
Skupaj izdelki. Menijski možnosti vam omogočata naslednje: 1. možnost Skrij in 2.
možnost Pokaži vsote.
v Z desno miškino tipko kliknite postavko in izberite Skrij.Vrstice in stolpce, ki jih ne
potrebujete, lahko skrijete. Potem ko ste na primer ustvarili izračun, lahko skrijete
vrstice ali stolpce, ki ste jih uporabili v izračunu, v delovnem prostoru pa jih ne
potrebujete. To lahko uveljavite za katerokoli postavko - podrobno ali konsolidirano.
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v Z desno miškino tipko kliknite postavko, izberite Pokaži vsote in nato izberite
možnost.
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14. V tem primeru bomo izbrali možnost Ne pokaži vsot, s čimer bomo skrili vse
konsolidirane postavke v dimenziji in ne samo ene postavke. V tem primeru je rezultat
enak. Vendar pa je uporaba možnosti Ne pokaži vsot primernejša, če boste pozneje
dodali še več vsot.
15. Razvrstite stolpec Varianca po naraščajoči vrednosti.
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16. Izdelku z največjo negativno varianco dodajte komentar.

17. V dimenziji Neto prihodek izberite Neto prihodek in izdelku z največjo varianco za Neto
prihodek dodajte komentar. Upoštevajte, da to ni izdelek, ki ima največji padec Količine.

18. Zavihek preimenujte v Analiza neto prihodka.
19. Kliknite ikono, da dodate nov zavihek.
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20. Preimenujte v Trend neto prihodka.
21. Z desno miškino tipko kliknite delovni prostor in izberite Vstavi gradnik > Navzkrižna
tabela > Neto prihodek.

Opomba: Preusmerite, kot je prikazano spodaj, izberite Neto prihodek v kontekstu in
skrijte postavko Komentar. Z ikono Samodejno prilagodi po potrebi spremenite velikost
postavk.
Preučite trende za Zadnje leto in Zadnje leto-1 - ali so enaki?

22. Dodajte tretji zavihek in ga poimenujte Neto prihodek po mestu.
23. Vrnite se na zavihek Trend neto prihodka in na meniju gradnikov izberite Prekopiraj
gradnik.
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24. Z desno miškino tipko kliknite zavihek Neto prihodek po mestu in izberite Prilepi
gradnik.

25. Preusmerite, kot je prikazano na naslednji sliki, in žarišče znova postavite na Neto
prihodek ter skrijte Komentar in ne prikažite Skupaj mesta.
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Ali obstajajo mesta, ki imajo v dvoletnem obdobju dosledno slabo zmogljivost? Katero
mesto je imelo največji upad zmogljivosti v zadnjih dveh letih?
26. Vrnite se na prvi zavihek - Analiza neto prihodka.
27. Kliknite ikono Spremeni prikaz
tabela na vrhu.

in izberite Razdeljen pogled > Navzkrižna

28. Tip prikaza nato spremenite v Mozaični graf.
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29. Dimenzijo Mesta ugnezdite zunaj dimenzije Izdelki v vrstice tako, da jo povlečete in
spustite zunaj, tako kot to prikazuje puščica na naslednji sliki.

30. Dimenzijo Neto prihodek povlecite v stolpce, da zamenjate mersko dimenzijo Neto
prihodek. Če želite, da bo v stolpcih prikazana Količina, boste lahko morali klikniti
dimenzijo in izbrati Prikaži vse - Neto prihodek.
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31. Rezultat je videti tako:
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32. V Mozaičnem grafu postavite miškino kazalko nad enega od mest, da si ogledate
vrednosti, povezane s tem mestom.

33. Kateri izdelek se v mestih z najboljšo zmogljivostjo najbolje prodaja?
34. Delovni prostor shranite kot A01_Simple_Revenue_Analysis. S tem boste ustvarili
datoteko .cdd, ki jo lahko uporabljajo vsi uporabniki izdelka IBM Cognos Insight.

Rezultati
S tem ste zaključili vadnico "Analiziranje prihodka". To datoteko .cdd boste nadgrajevali v
naslednji vadnici.

Modeliranje in analiziranje popustov
Ta vadnica zajema naslednje veščine v izdelku IBM Cognos Insight: spreminjanje pogleda,
ustvarjanje izračuna kocke, oblikovanje postavk, uveljavljanje izračunov za listne in
konsolidirane vrednosti ter priprava delovnega prostora v obliki predstavitve.
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V vadnici “Analiziranje prihodka” na strani 126 smo obravnavali Količino, Neto prihodek in
Varianco za nabor izdelkov, ki se prodajajo v trgovinah v več mestih v dvoletnem obdobju.
Odkrili smo, da izdelek, ki je imel največji upad prodane količine, ni izdelek, ki je imel
največji upad Neto prihodka. Če želite to popolnoma razumeti in sprejeti ustrezne poslovne
odločitve, potrebujete več informacij. Morda nekatera mesta dajejo velikodušne popuste?
Da bi našli več podrobnosti, bomo prenesli Seznam cen iz prejšnjih dveh let in z njim
izračunali Bruto prihodek. Razlika med Bruto prihodkom in Neto prihodkom bo popust. Za
več informacij bomo izračunali tudi odstotek popusta. S tem bomo dobili podrobnejši vpogled
v način nudenja popustov za izdelke v različnih mestih, na podlagi česar bomo lahko ukrepali.

Izračunavanje Bruto prihodka
Postopek
1. Odprite datoteko A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd in jo shranite kot
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Dodajte nov zavihek in ga poimenujte Analiza popustov.
3. Datoteko List_Prices.csv povlecite v nov delovni prostor novega zavihka.
4. Prikaz pogleda spremenite v Navzkrižno tabelo.
5. Iz dimenzije Mere seznama cen izbrišite Število.
6. Dimenzijo Seznam cen postavite v stolpce in izbrišite člana Vsota za seznam cen.
7. Razporedite pogled, kot je to prikazano na naslednji sliki.

8. Kliknite ikono Obnovi ta gradnik in Seznam cen postavite tako, da je prikazan na zgornji
polovici podokna.
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9. Kliknite ikono Prikaži podokno vsebine v zgornjem levem delu delovnega prostora.
Prikažejo se objekti, povezani s tem delovnim prostorom.
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10. Kocko Neto prihodek povlecite v delovni prostor, tako da se pojavi v spodnji polovici
podokna.
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11. Prikaz kocke Neto prihodek spremenite v Navzkrižno tabelo in jo preusmerite, kot je
prikazano na naslednji sliki.

12. Z desno miškino tipko kliknite člana Neto prihodek in izberite Vstavi.
13. Novega člana poimenujte Bruto prihodek.
14. Označite celici Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto -1 za postavko Bruto
prihodek.
15. Kliknite z desno miškino tipko in izberite Ustvari izračun kocke.
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16. Bruto prihodek bomo izračunali kot Količina * Seznam cen. Seznam cen lahko
uporabljate neposredno v kocki Seznam cen.
17. Če se prikaže poziv za shranjevanje čakajočih sprememb, potrdite podatke tako, da
kliknete ikono potrditvenega znaka v glavni menijski vrstici.

18. Izračun poimenujte Bruto prihodek in izberite V redu.
19. Kliknite Uvozi izraze in povezavo uvoza izrazov poimenujte Seznam cen.

20. V izvoru na spustnem seznamu izberite kocko Seznam cen.
Opomba: Izdelki in meseci se preslikajo samodejno.
21. Mere seznama cen povlecite v mere Neto prihodka in kot tip preslikave izberite
Samodejno.
22. Kliknite Seznam cen in izberite rezino Seznama cen.
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23. Kliknite Mesta in izberite koren dimenzije Mesta.
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24. kliknite Neto prihodek in izberite rezino Bruto prihodek.
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25. Kliknite V redu, da shranite povezavo na uvoz.
26. V izračunu razširite Uvozi izraze in povlecite Seznam cen v izraz na ravni lista.

27. Izpolnite izračun tako, da vnesete zvezdico (*) in s tem pomnožite vrednosti ali da jo
izberete iz zavihka Preprosto in aritmetičnih možnosti.

28. Kliknite V redu in preverite rezultate na ravni podrobnosti. Primer je prikazan na
naslednji sliki.

Izračunavanje popusta
Zdaj bomo izračunali razliko med Neto prihodkom in Bruto prihodkom. Razlika predstavlja
priznan popust.
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Opomba: V tem primeru lahko na meniju, do katerega dostopamo z desno miškino tipko,
izberemo preddefiniran izračun Bruto prihodek - Neto prihodek. S tem bi uveljavili Popust za
vse člane v drugih dimenzijah. Vendar pa pri razvoju tega modela nameravamo dodati nove
člane k dimenziji Mere neto prihodka (ki predstavlja različice v tem modelu) za načrtovanje v
prihodnosti. Zato bomo namesto izračunavanja teh rezin vnesli Popust. Z izračunom kocke
lahko nadzorujemo območje izračuna, tako da bo veljal samo za rezine Dejansko, načrtovalne
postavke pa bodo ostale na voljo za vnos podatkov.
Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite postavko Bruto prihodek in izberite Vstavi. Novo
postavko poimenujte Popust.
2. Označite samo Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1 za postavko Popust, da
popravite območje izračuna. Kliknite z desno miškino tipko in izberite Ustvari izračun
kocke. Izračun poimenujte Popust.
3. Postavke iz hierarhije izrazov povlecite v polje Izraz, da ustvarite naslednji izračun:
=[Neto prihodek]:[Bruto prihodek] - [Neto prihodek]:[Neto prihodek]

4. Kliknite V redu in preverite, ali so nastali podatki pravilno izračunani.

Izračunavanje odstotka popusta
Na koncu bomo ustvarili odstotek popusta. Ta odstotek želimo uveljaviti za raven lista in
konsolidirano raven. Zato bomo namesto zgolj funkcije Izračunaj uporabili Izračun kocke.
Postopek
1. Z desno miškino tipko kliknite postavko Popust in kliknite Vstavi. Novo postavko
poimenujte % popusta.
2. Označite samo Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje leto-1 za postavko % popusta,
da popravite območje izračuna. Z desno miškino tipko kliknite izbor in izberite Ustvari
izračun kocke. Poimenujte ga % popusta.
3. Postavke iz področja izrazov povlecite in jih spustite, da ustvarite naslednji izračun:
=[Neto prihodek]:Popust /[Neto prihodek]:[Bruto prihodek]
4. Izberite potrditveno polje Kombiniraj list in konsolidirano.
Nasvet: Če tega potrditvenega polja ne izberete, bo izračunana vsota.
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5. Kliknite V redu.
6. Za postavko uveljavite obliko zapisa tako, da z desno miškino tipko kliknete člana %
popusta in izberete podatke za oblikovanje % popusta. Izberite odstotek in 2 decimalni
mesti.
Opomba: Privzeta oblika se za mersko dimenzijo samodejno uveljavi po začetnem
uvozu. Zato morate počistiti obliko zapisa za Dejansko prejšnje leto in Dejansko prejšnje
leto -1.
7. Z desno miškino tipko kliknite postavko Dejansko prejšnje leto in izberite Počisti obliko
zapisa Dejansko prejšnje leto. To ponovite za Dejansko prejšnje leto -1.
8. Naslednja slika prikazuje primer rezultatov % popusta za London v januarju:

Dodajanje poslovne logike
Upoštevajte, da je izračun Variance vedno enak, torej Dejansko prejšnje leto - Dejansko
prejšnje leto-1. Vendar pa želimo v varianco vpeljati poslovno logiko. Tako je na primer
negativna varianca Bruto prihodek upad od enega do drugega leta in mora biti predstavljen
kot negativna vrednost. Vendar pa se na upad v odstotkih lahko gleda kot pozitiven rezultat in
je varianca namesto negativne vrednosti lahko prikazana kot pozitivna. S pomočjo atributov
lahko v naš model vpeljemo poslovno logiko.
Postopek
1. Preusmerite, da si ogledate vse mere za London, Jan in Whacky Widgets.
Opomba: Vse te mere so negativne
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2. V podoknu Podatki z desno miškino tipko kliknite mersko dimenzijo Neto prihodek in
izberite Novi podatki > Atribut.

3. Atribut poimenujte Znak za varianco, spremenite tip Atribut v Besedilo in izberite V
redu.
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4. Z desno miškino tipko znova kliknite dimenzijo Neto prihodek in izberite Urejanje.

5. V urejevalniku dimenzij z desno miškino tipko kliknite glavo Oblike in na seznamu
izberite atribut Znak za varianco.
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6. Atribut uredite tako, kot je prikazano na naslednji sliki.

7. Kliknite Zapri.
8. Z desno miškino tipko kliknite stolpec Varianca, izberite Ustvari izračun kocke in
izračun poimenujte Varianca.
9. V izrazu na ravni lista povlecite in spustite elemente, da ustvarite naslednji izraz:
=IF netrevenue.[Znak za varianco] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Dejansko prejšnje leto] [netrevenue.measures].[Dejansko prejšnje leto -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Dejansko prejšnje leto-1] [netrevenue.measures]:[Dejansko prejšnje leto]

10. Izberite potrditveni znak pri možnosti Kombiniraj list in konsolidirano, da se izraz
uveljavi za oboje.

11. Izberite V redu in opazili boste učinek na podatke variance. Zdaj bo videti podobno kot
na naslednji sliki.

12. Zagotoviti je treba tudi, da so podatki pravilni na konsolidirani ravni. Preusmerite
podatke, kot je to prikazano na naslednji sliki.
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Nasvet: Če vidite, da se znak spremeni, nastavitve niso pravilno uveljavljene. Tako se
na primer smatra, da je popust za Artful Artifacts, ki pada od Dejanskega prejšnjega
leta-1 do Dejanskega prejšnjega leta, ugoden rezultat. Zato bo, namesto kot negativna
vrednost, kakor vidite tu, prikazan kot pozitivna vrednost.
13. Če želite zagotoviti, da bo uveljavljen pravilen znak, morate preveriti vrstni red izračuna
in seštevanja. To storite tako, da z desno miškino tipko kliknete glavo stolpca Varianca
Izračunaj > Urejanje tega izračuna.
Pojavijo se pravilni podatki, kot je to prikazano na naslednji sliki.

Predstavljanje podatkov
Za učinkovito predstavitev podatkov bomo ustvarili bolj smiseln delovni prostor.
Postopek
1. Na zavihek Analiza popusta dodajte drugi gradnik s kocko Prihodek. Razporedite in
usmerite podatke, kot je to prikazano na naslednji sliki.
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2. Skrijte Skupaj mesta in komentar.
3. Dodajte drugi gradnik, da pokažete Povzetek popustov, kot je to prikazano na naslednji
sliki.

4. Dodajte besedilna polja za naslove gradnika tako, da v zgornji menijski vrstici izberete
Vstavi > Besedilo. Vnesite imena in nato povečajte, odebelite in podčrtajte besedilo, da
bo izstopalo.
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5. Ko dokončate s postavljanjem in vnašanjem naslovov, z desno miškino tipko kliknite belo
področje delovnega prostora in izberite Zakleni vse gradnike, da elemente pritrdite na
delovni prostor.

6. Znova shranite delovni prostor.
Dokončan delovni prostor je videti tako, kot je prikazano na naslednji sliki.
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7. Zaprite Cognos Insight.
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Poglavje 9. Za uporabnike strežnika Cognos TM1
Delovne prostore IBM Cognos Insight je mogoče shraniti kot aplikacije na strežniku IBM
Cognos TM1. Če imate dovoljenje za dostopanje do aplikacije na portalu IBM Cognos TM1
Applications, lahko odprete delovni prostor v programu Cognos Insight s portala.
Delovni prostor lahko s portala Cognos TM1 Applications urejate na dva načina. Skrbnik
strežnika Cognos TM1 določi načine povezave, ki so na voljo v programu IBM Cognos
Insight.
Do delovnega prostora lahko dostopate s portala Cognos TM1 Applications, če delate v
porazdeljenem ali povezanem načinu ali tako, da delate v nepriključnem načinu in potrdite
spremembe, ko se znova povežete. Način, v katerem delate, je razviden v naslovni vrstici
programa Cognos Insight. V spodnjem seznamu so opisani porazdeljeni način, povezani način
in delo v nepriključnem načinu.
Porazdeljeni način
Porazdeljeni način je uporaben, ko mora več uporabnikov dostopati do istega
delovnega prostora, pri čemer vsak uporabnik dela na delu delovnega prostora ali
načrta. Ko delate v porazdeljenem načinu, lahko podatke na zahtevo prekopirate s
strežnika Cognos TM1 v skupni rabi in potem delate s kopijo, ki je shranjena lokalno
na vašem računalniku. Podatki se na vašem računalniku redno posodabljajo s
strežnika. Ko z delom končate, morate spremembe potrditi in jih predložiti strežniku.
Povezani način
Povezani način je uporaben, kadar delate z veliko količino podatkov, pri čemer se le
manjše količine podatkov pogosto posodabljajo. Podatki ostanejo na strežniku
Cognos TM1, zato delate neposredno s podatki na strežniku. Ne morete jih shraniti
lokalno na vašem računalniku.
Delo v nepriključnem načinu
Če v delovnem prostoru delate v porazdeljenem načinu, se lahko odločite, da boste
povezavo s strežnikom Cognos TM1 prekinili, kadar želite vnesti spremembe na
vašem računalniku in jih potrditi pozneje.

Načrti na strežnikih Cognos TM1
Ko skrbnik strežnik IBM Cognos TM1 distribuira načrt, ki zajema celotno podjetje, v
delovnem prostoru IBM Cognos Insight, lahko del načrta, ki vam je bil dodeljen, pregledujete,
analizirate in posodabljate.

Dodajanje vašega prispevka v okolju Cognos TM1
Prispevati morate podatke k vašemu delu načrta IBM Cognos Insight, kot je Enota za prodajo,
Enota za trženje, Enota za razvoj ali Stroškovno mesto.

O tej nalogi
Vsak del načrta je znan kot vozlišče. V povezanem ali porazdeljenem načinu lahko
prevzamete lastništvo nad vozliščem s katerekoli ravni.

Postopek
1. IBM Cognos Insight odprite v portalu IBM Cognos TM1 Applications v povezanem ali
porazdeljenem načinu.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

157

2. Kliknite ikono Prevzem lastništva
3. Raziščite in analizirajte podatke.
4. Vnesite ali izberite podatke.

.

Morda je skrbnik za vas definiral seznam vrednosti, med katerimi lahko izbirate.
Skrbnik je morda ponudil več informacij o pogledih, vključenih v načrt, v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Če si želite te informacije ogledati, kliknite možnost
Pomoč in nato Prikaži pomoč. Če skrbnik ni dodal besedila pomoči v programu Cognos
TM1 Performance Modeler, je pogovorno okno Prikaži pomoč prazno. Če niste povezani
s strežnikom Cognos TM1, možnost Prikaži pomoč ni na voljo na meniju Pomoč.

Potrjevanje ali ponastavljanje podatkov v okolju Cognos TM1
Če želite dati svoj prispevek v skupno rabo, medtem ko še naprej vnašate spremembe v IBM
Cognos Insight, prispevek potrdite. Potrditev vam omogoča, da osebne spremembe, ki so
označene z modro, vključite v osnovne podatke. Vaši sodelavci, ki imajo dostop do načrta,
vidijo vaš prispevek. Če želite povrniti svoje spremembe na nazadnje potrjene podatke,
ponastavite vse podatke.

Postopek
1. Če želite dati svoj prispevek v skupno rabo, medtem kot še naprej vnašate spremembe,
kliknite ikono Potrdi

.

Ikona Potrdi je omogočena samo, če ste spremenili ali vnesli podatke.
2. Če želite podatke povrniti na nazadnje potrjene podatke, kliknite ikono Dejanja
gradnikov

in nato Ponastavi vse podatke.

Oddajanje predložitve vašega prispevka v okolju Cognos TM1
Ko skrbnik za IBM Cognos TM1 razmesti aplikacijo za odobritve, vnesete podatke v IBM
Cognos Insight, nato pa prispevek predložite kot končni. Predložitev podatke zaklene.

Postopek
Ko z izdelavo prispevka zaključite, kliknite ikono Predloži
.
Ikona Predloži je omogočena samo, če so bile vse spremembe potrjene.

Rezultati
Pregledovalec lahko zdaj prevzame lastništvo nad prispevkom in ga pregleda.

Zavračanje predložitve v okolju Cognos TM1
Predloženi prispevek je pripravljen za pregled. Kot pregledovalec lahko vidite spremembe, ki
so bile nazadnje potrjene v programski opremi IBM Cognos Insight. Če določenih podatkov
nočete odobriti, lahko predloženi prispevek zavrnete. To pomeni, da lahko drug uporabnik
prevzame lastništvo nad predloženim prispevkom in vnese potrebne popravke.

Postopek
1. Odprite predloženi prispevek, ki ga morate pregledati.
2. Raziščite in analizirajte podatke, ki so vam bili predloženi.
3. Če predloženih sprememb nočete odobriti, kliknite ikono Zavrni
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.

Gradniki kazalnikov
Gradniki kazalnikov so objekti, ki jih lahko ustvarite v programu IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Ko vzpostavite povezavo s strežnikom Cognos TM1, lahko v delovne
prostore IBM Cognos Insight dodate gradnike kazalnikov.
Gradniki kazalnikov lahko vključujejo naslednje objekte, ki jih lahko dodate v delovni prostor
Cognos Insight: diagrami vpliva, zemljevidi strategij, diagrami po meri in grafikoni
zgodovine.

Diagram vpliva
Diagram vpliva definira odnose med metrikami treh tipov: med vplivnimi metrikami, metriko,
na kateri je žarišče, in prizadetimi metrikami.
S semaforji prikazuje uspešnost posameznih metrik. Rumeni karo predstavlja nevtralne
vrednosti, zeleni krožec pozitivne vrednosti, rdeči kvadratek pa negativne vrednosti. Zraven
luči na semaforju je trendni indikator. Puščice nakazujejo povečanje ali znižanje, medtem ko
pomišljaj pomeni, da ni prišlo do sprememb.
Slogi črte v diagramu vpliva nakazujejo, ali je vpliv pozitiven, negativen ali nedefiniran.
Naslednja slika je primer diagrama vpliva.
v Metrika, na kateri je žarišče, je anketa uslužbencev.
v Status metrike Anketa uslužbencev je Povprečno, trend pa Izboljšanje.
v Na metriko, na kateri je žarišče, vplivata naslednji dve metriki: Izkoriščeni dnevi dopusta
in Dnevi usposabljanja.
v Metrika Izkoriščeni dnevi dopusta pozitivno vpliva na metriko z žariščem.
v Vpliv metrike Dnevi usposabljanja na metriko z žariščem je nedefiniran.
v Metrika z žariščem negativno vpliva na metriko Odpuščanje uslužbencev.
Nasvet: Podrobnosti o metrikah, ki vplivajo, in o prizadetih metrikah si lahko ogledate tako,
da kliknete ikono Razširi zraven metrike. Vse metrike lahko razširite ali strnete z ikonama
Razširi vse in Strni vse v področju pregleda gradnika.
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Slika 11. Primer diagrama vpliva

Strateški zemljevid
Strateški zemljevid vključuje poslovne perspektive in cilje, katerih uspešnost ali neuspešnost
je označena z rdečo, rumeno in zeleno lučjo semaforja.
Perspektive
Perspektive so področja poslovanja, s pomočjo katerih lahko grupirate vaše poslovne
cilje. Pri ustvarjanju strateškega zemljevida so v program Cognos TM1 Performance
Modeler po privzetku vključene štiri perspektive: Finance, Stranka, Notranji
poslovni procesi ter Učenje in rast. Ustvarite lahko tudi svoje perspektive.
Cilji

Cilji so posamezni končni rezultati, ki jih želite doseči v okviru določene
perspektive. V naslednjem primeru finančna perspektiva vključuje dva končna
rezultata: rast prihodkov in nižje stroške poslovanja.
Nasvet: Ko postavite kazalko na cilj, se prikažejo metrike znotraj cilja. Podatke v
delovnem prostoru lahko filtrirate tako, da kliknete na eno od teh metrik.

Semafor
Luči semaforja pri ciljih in perspektivah predstavljajo, kako uspešna sta bila cilj ali
perspektiva. Rumeni karo predstavlja nevtralne vrednosti, zeleni krožec pozitivne
vrednosti, rdeči kvadratek pa negativne vrednosti.
Pri cilju so posamezne metrike predstavljene z lučmi semaforja in številkami. V
spodnjem primeru cilj Nižji stroški poslovanja vsebuje tri metrike z lučmi semaforja:
zeleni krožec predstavlja oglaševanje, rumeni karo predstavlja plače, rdeči kvadratek
pa režijske stroške.
Luč semaforja cilja, ki se nahaja ob naslovu cilja, povzema ta semafor in pomeni
skupno uspešnost cilja. V naslednjem primeru zeleni krožec ob cilju Nižji stroški
poslovanja pomeni, da je skupna uspešnost cilja pozitivna.
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Luč semaforja pri posamezni perspektivi nato povzame semaforje ciljev, da prikaže,
kako uspešna je celotna perspektiva. V spodnjem primeru rumeni karo ob Finančni
perspektivi nakazuje, da je skupna uspešnost perspektive nevtralna.
Naslednja slika je primer strateškega zemljevida. Ta primer ne odraža natančno tistega, kar je
prikazano v programu Cognos Insight. V primeru so prikazani naslednji elementi:
v Obstajajo štiri perspektive: 1. Finance, 2. Stranka, 3. Notranji procesi, 4. Učenje in
inovacije.
v Status perspektive Finance je Povprečno. Finančna perspektiva ima naslednje cilje:
– Status cilja Rast prihodka je Povprečno z naslednjimi vrednostmi metrike:
- Status metrike Izdatki je Povprečno.
- Status metrike Dobiček je Povprečno.
– Status cilja Nižji operativni stroški je Odlično z naslednjimi vrednostmi metrike:
- Status metrike Ciklus zaposlovanja je Odlično.
- Status metrike Stroški izdelka je Povprečno.
- Status metrike Upravni stroški je Slabo.
v Status perspektive Stranka je Odlično. Perspektiva Stranka ima naslednje cilje:
– Status cilja Izboljšanje obveščenosti o znamki je Odlično.
– Status cilja Nepozabna izkušnja nakupovanja je Odlično z naslednjimi vrednostmi
metrike:
- Status metrike Strošek usposabljanja uslužbencev je Odlično.
v Status perspektive Notranji procesi je Odlično. Perspektiva Notranji procesi ima naslednje
cilje:
– Status cilja Izboljšanje procesa prodajalca je Odlično.
– Status cilja Izboljšanje procesa upravljanja znamk je Odlično.
– Status cilja Izboljšanje dobavne verige je Odlično.
v Status perspektive Učenje in inovacije je Povprečno. Perspektiva Učenje in inovacija ima
naslednje cilje:
– Status cilja Rast prihodka je Odlično.
– Status cilja Razvoj uslužbencev je Povprečno z naslednjimi vrednostmi metrike:
- Status metrike Stroški izdelka je Povprečno.
- Status metrike Izdatki je Slabo.
v Cilji so povezani, kot sledi:
– Cilj Izboljšanje obveščenosti o znamki v perspektivi Stranka je povezan s ciljem Rast
prihodka v perspektivi Finance.
– Cilj Izboljšanje obveščenosti o znamki v perspektivi Stranka je povezan s ciljem Rast
prihodka v perspektivi Učenje in inovacije.
– Cilj Izboljšanje procesa upravljanja znamk v perspektivi Notranji procesi je povezan s
ciljem Razvoj uslužbencev v perspektivi Učenje in inovacije.
– Cilj Izboljšanje dobavne verige v perspektivi Notranji procesi je povezan s ciljem
Nepozabna izkušnja nakupovanja v perspektivi Stranka.
– Cilj Razvoj uslužbencev v perspektivi Učenje in inovacije je povezan s ciljem
Izboljšanje procesa upravljanja znamk v perspektivi Notranji procesi.
– Cilj Nižji operativni stroški v perspektivi Finance je povezan s ciljem Rast prihodka v
perspektivi Finance.
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Slika 12. Primer strateškega zemljevida

Diagram po meri
Ta diagram je sestavljen iz grafike ozadja po meri, na katero lahko pri ustvarjanju diagrama v
programu Cognos TM1 Performance Modeler postavljate podatkovne točke. Ti diagrami
vključujejo dimenzije, semaforje in trendne indikatorje.
Diagrami po meri vključujejo vsaj eno dimenzijo, imenovano primarna dimenzija, in lahko
vključujejo dve dimenziji, s čimer je poskrbljeno za podatkovne točke, ki predstavljajo
preseke podatkov. V spodnjem primeru je primarna dimenzija metrik, ki vključuje dve
metriki: dobiček in prihodki. Sekundarna dimenzija je geografija. Diagram po meri prikazuje
podatke, ki predstavljajo preseke med metrikama in geografskimi lokacijami.
Diagrami po meri vključujejo tudi semaforje, ki nakazujejo, kako uspešen je presek metrike z
dimenzijo. Rumeni karo predstavlja nevtralne vrednosti, zeleni krožec pozitivne vrednosti,
rdeči kvadratek pa negativne vrednosti. Trendni indikatorji ob lučeh semaforja pomenijo, ali
je uspešnost porasla ali upadla. V naslednjem primeru so Prihodki v Italiji pozitivni, vendar so
upadli.
Naslednja slika je primer diagrama po meri. Ta primer ne odraža natančno tistega, kar je
prikazano v programu Cognos Insight. V primeru so prikazani naslednji elementi:
v Diagram uporablja za sliko v ozadju zemljevid sveta.
v V diagramu je 12 podatkovnih točk:
– Status podatkovne točke Prihodek - Kanada je Odlično, trend pa Izboljšanje.
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– Status podatkovne točke Prihodek - Francija je Slabo, trend pa Poslabšanje.
– Status podatkovne točke Prihodek - Združene države Amerike je Odlično, trend pa
Izboljšanje.
– Status podatkovne točke Prihodek - Italija je Odlično, trend pa Poslabšanje.
– Status podatkovne točke Prihodek - Indija je Odlično, trend pa Izboljšanje.
– Status podatkovne točke Prihodek - Avstralija je Odlično, trend pa Izboljšanje.
– Status podatkovne točke Prihodek - Brazilija je Povprečno, trend pa Poslabšanje.
– Status podatkovne točke Dobiček - Severna Amerika je Odlično, trend pa Izboljšanje.
– Status podatkovne točke Dobiček - Evropa je Povprečno, trend pa Poslabšanje.
– Status podatkovne točke Dobiček - Južna Amerike je Povprečno, trend pa Poslabšanje.
– Status podatkovne točke Dobiček - Avstralija je Povprečno, trend pa Izboljšanje.
– Status podatkovne točke Dobiček - Azija je Odlično, trend pa Izboljšanje.

Slika 13. Primer diagrama po meri

Grafikon zgodovine
Grafikon zgodovine prikazuje palični grafikon podatkov za metriko. Po privzetku primerja
dejansko vrednost s ciljno vrednostjo za vsako časovno obdobje in nakazuje, ali je rezultat v
okviru sprejete tolerance. S premikanjem drsnika v vrstici žarišča lahko spreminjate vidni
obseg časovnih obdobij in tako povečate ali zmanjšate raven podrobnosti.
Ko postavite kazalko na vrstico, je prikazanih več podrobnosti o ustreznih vrednostih,
vključno z lučmi semaforja in trendnimi indikatorji. Semafor prikaže status glede na vzorec
uspešnosti, ki je definiran za metriko. Če je na primer vzorec uspešnosti nastavljen na Nad
ciljnimi vrednostmi je ugodno, je lahko status nekaj od naslednjega:
Poglavje 9. Za uporabnike strežnika Cognos TM1
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v Zeleni krožec označuje odlično uspešnost - dejanska vrednost je enaka ciljni vrednosti ali
jo presega.
v Rumeni karo označuje povprečno uspešnost - dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo,
vendar je v okviru sprejete tolerance.
v Rdeči kvadratek označuje slabo uspešnost - dejanska vrednost je pod ciljno vrednostjo in
pod sprejeto toleranco.
Trendni indikatorji pomenijo, ali se je uspešnost v primerjavi s prejšnjim časovnim obdobjem
izboljšala, upadla ali ostala enaka. Kadar prejšnje časovno obdobje ni na voljo, na primer v
začetni vrstici grafikona zgodovine, informacije o trendu niso prikazane.
Naslednji primer prikazuje grafikon zgodovine, ki se osredotoča podatke o prihodkih za osem
mesecev. Za vse mesece razen za februar 2013 je uspešnost glede na skupne prihodke
povprečna. Če postavite žarišče na februar 2013, lahko vidite, da je uspešnost slaba in da
trend v primerjavi z januarjem 2013 padajoč.

Slika 14. Primer grafikona zgodovine

Dodajanje kazalnikov
Ko se povežete s strežnikom IBM Cognos TM1 prek programske opreme IBM Cognos
Insight, si lahko ogledujete in uporabljate kazalnike, ki ste jih ustvarili v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler v delovnem prostoru.

O tej nalogi
Kazalniki, ustvarjeni v programu Cognos TM1 Performance Modeler, so v programu Cognos
Insight prikazani v podoknu Vsebina v mapi Kazalniki, ki ima enako vsebino kot mapa
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Kazalniki v programu Cognos TM1 Performance Modeler. S temi kazalniki v delovnem
prostoru delate tako kot z drugimi kockami: povlečete jih na platno in obdelujete prikazane
podatke.
Kateri objekti so prikazani v programu Cognos Insight, je odvisno od tega, kako je bil
kazalnik definiran v programu Cognos TM1 Performance Modeler. Na voljo so lahko
naslednji diagrami:
v diagram vpliva
v strateški zemljevid
v diagram po meri
v grafikon zgodovine
Gradniki kazalnika v delovnem prostoru se samodejno sinhronizirajo med sabo, zato se, če
spremenite podatke v enem gradniku, spremenijo tudi podatki, prikazani v drugih gradnikih.
Tako so na primer v gradniku kock metrik, ki je v delovnem prostoru prikazan kot navzkrižna
tabela in grafikon, prikazani prihodki po mesecih po metriki. V delovnem prostoru je tudi
strateški zemljevid, na katerem so isti podatki prikazani na drugačen način. Ko filtrirate
podatke, prikazane v navzkrižni tabeli in grafikonu, da prikažete samo podatke za mesec
januar, se spremeni tudi strateški zemljevid tako, da so na njem prikazani samo podatki za
mesec januar.

Postopek
1. V podoknu vsebine povlecite objekt iz mape Kocke ali Kazalniki v delovni prostor.
Nasvet: Objekte lahko v delovni prostor dodate tudi tako, da jih dvokliknete v podoknu
Vsebina.
2. Če želite filtrirati podatke, ki so prikazani v kazalniškem objektu, kliknite drug element na
seznamu v področju pregleda gradnika.
3. Če ne želite, da gradnik še naprej sinhronizira podatke z drugimi gradniki, v podoknu
Vsebina
razširite razdelek Sinhronizacija, nato pa z desno miškino tipko kliknite
gradnik, da izberete možnosti sinhronizacije.
4. Če si želite ogledati podrobnosti o delu kazalniškega gradnika, kliknite ikono Povečaj.
Opomba: Za grafikon zgodovine ikona Povečaj ni na voljo. Namesto tega ga lahko
povečate z vrstico žarišča.

Uvažanje zunanjih podatkov v načrt
Ko do programa IBM Cognos Insight dostopate iz programa IBM Cognos TM1 v povezanem
ali porazdeljenem načinu, lahko podatke uvozite v načrt iz datoteke ASCII na vašem
računalniku.
Če želite ustvariti lokalno povezavo z izvorno datoteko na vašem računalniku, v načrt dodajte
lokalne podatke. Ta povezava preslika stolpce iz lokalne datoteke v dimenzije v kocki, s
katero delate v programu Cognos Insight. Ko nato izvedete lokalno povezavo, se izvorna
datoteka pojavi v navzkrižni tabeli, s katero delate v programu Cognos Insight.
Te metode ne morete uporabiti za spreminjanje strukture kocke Cognos Insight. Tako lahko na
primer to metodo uporabite samo pri posodabljanju podatkov v obstoječih dimenzijah, ne pa
pri dodajanju ali odstranjevanju dimenzij.
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Omejitev: Podatke lahko uvozite v načrt le, če gre pri njem za tip aplikacije na osnovi
odgovornosti ali na osnovi odobritve.

Postopek
1. V meniju Pridobi podatke kliknite Uvozi podatke celic.
2. Če želite ustvariti novo lokalno povezavo, v oknu Pridobi podatke kliknite Novo.
3. Vnesite ime za lokalno povezavo, ki jo ustvarjate. Ime povezave naj identificira kocko,
na katero ustvarjate povezavo.
4. Vnesite opis za povezavo, ki jo ustvarjate. V opisu povezave naj bo vsebina kocke, na
katero ustvarjate povezavo.
5. Na seznamu Tip izvora podatkov kliknite ASCII. Trenutno so datoteke ASCII edini
podprti tip datoteke.
6. Kliknite Naprej.
7. Na seznamu Pogled cilja kliknite kocko, v katero želite uvoziti podatke, in kliknite
Naprej.
8. V polju Izvor kliknite gumb tripičje (...), se pomaknite do datoteke, ki jo želite uvoziti,
in jo odprite.
9. Če je treba, spremenite podrobnosti o izvorni datoteki, vključno s tem, kako so vrednosti
razmejene, in s kvalifikatorjem besedila. V podoknu Predogled so prikazani podatki, ki
jih uvažate.
10. Izbirno: Spremenite številko vrstice v polju Začni uvoz pri vrstici.
11. Vrstico, ki vključuje glave stolpca, identificirate tako, da vnesete številko vrstice v polje
Preimenuj stolpce s pomočjo vrstice.
12. Če želite podati, kateri stolpci naj se preslikajo kot dimenzije, izberite stolpce in kliknite
možnost Dimenzija. Vrstice in stolpci, ki jih ne preslikate v obstoječo dimenzijo v
kocki, bodo uvoženi kot vrednosti. Imena stolpcev so prikazana na seznamu Izvorne
dimenzije. Dimenzije, ki v kocki že obstajajo, so navedene na seznamu Ciljne
dimenzije.
13. Kliknite Naprej.
14. Stolpce v datoteki ASCII preslikate v ciljne dimenzije v kocki Cognos Insight na
naslednje načine:
v Če želite stolpce v dimenzije preslikati ročno, kliknite dimenzijo na seznamu Izvorne
dimenzije in nato dimenzijo na seznamu Ciljne dimenzije, kamor želite stolpec
preslikati, in kliknite Preslikava.
v Če želite stolpce v dimenzije preslikati samodejno s pomočjo imen dimenzij, kliknite
možnost Preslikaj vse. Dimenzije, ki nimajo para, ostanejo na seznamu Izvorne
dimenzije ali na seznamu Ciljne dimenzije. Ko kliknete dimenzije na seznamu
Preslikane izvorne dimenzije ali Preslikane ciljne dimenzije, so v podoknih
Predogled članov prikazani elementi v izvornih in ciljnih dimenzijah.
v Če želite urejati obstoječo preslikavo, izvedite naslednja dejanja:
a. Kliknite postavko na seznamu Preslikane izvorne dimenzije in nato možnost
Urejanje.
b. Če želite stolpce v dimenzije preslikati ročno, kliknite Preslikaj ročno, kliknite
dimenzije na seznamih Izvorne postavke in Ciljne postavke in nato možnost
Dodaj.
c. Če želite stolpce preslikati samo z delom glave stolpca, kliknite Podniz in
identificirajte znake, ki naj bodo uporabljeni. Če na primer izvorna datoteka
vključuje polna imena mesecev, na primer Januar, ciljna kocka pa ima tričrkovni
zapis, na primer Jan, lahko s podnizom izberete le prve tri črke v imenih mesecev
v izvornih postavkah.
15. Kliknite Naprej.
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16. Če želite preslikati ciljno dimenzijo, ki ni bila preslikana v stolpec, kliknite ciljno
dimenzijo na seznamu Nepreslikane ciljne dimenzije in s pomočjo puščic premaknite
mere s seznama Na voljo na seznam Vključen.
17. Kliknite Dokončaj.
18. Kliknite povezavo, ki ste jo ustvarili na seznamu Lokalne povezave, in nato možnost
Izvedi.
19. Če želite shraniti lokalno povezavo, da bi jo poslali drugim uporabnikom, v oknu
Pridobi podatke kliknite Shrani kot. Če ste na primer uvozili podatke iz časovnega lista
v kocko in veste, da bodo enako morali storiti tudi drugi uslužbenci s svojimi časovnimi
listi, shranite lokalno povezavo, zato da bodo drugi uslužbenci lahko uporabili enake
preslikave pri svojih lokalnih datotekah.

Rezultati
Če se izvorni in ciljni podatki ne ujemajo, se pojavi sporočilo o napaki, ki vam pove, kje se
podatki ne ujemajo.
Če se podatki ujemajo, so uvoženi podatki v navzkrižni tabeli zapisani modro. Zdaj lahko
podatke potrdite ali razveljavite uvoz.

Ogledovanje povezanih podatkov
Če so v kocki definirane povezave, lahko pri delu v programu IBM Cognos Insight v
povezanem ali porazdeljenem načinu dostopate do dodatnih podrobnosti iz druge kocke.
Skrbniki za IBM Cognos TM1 ustvarijo povezave iz ene kocke v drugo v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Te povezave identificirajo povezane podatke v drugi
kocki. Potem si lahko uporabniki programa Cognos Insight ogledajo povezane podatke iz
delovnega prostora Cognos Insight.
Recimo, da prispevate v načrt v programu Cognos Insight in je v navzkrižni tabeli prikazan
Prihodek po Liniji izdelkov po Datumu. Izdelek A ima za leto 2012 v 4. č. zelo nizek
prihodek, zato zahtevate podrobnosti o celici na preseku elementov Izdelek A in 2012 4. č.
Skrbnik je povezal kocko, v kateri delate, s kocko podatkov o usposabljanju. Ko zahtevate
podrobnosti o celici na preseku Izdelka A in 2012 Q4, se prikaže okno, ki vključuje
informacije o številu dni usposabljanja, ki jih je v letu 2012 opravil posamezen prodajni
predstavnik. Vidite, da so se vsi prodajni predstavniki dva tedna v novembru 2012 seznanjali
z novim sistemom programske opreme za prodajo. To pojasni nižji prihodek za to četrtletje.

Postopek
Če si želite v programu Cognos Insight ogledati povezane podatke, z desno miškino tipko
kliknite celico v navzkrižni tabeli, kliknite Dobi podrobnosti, nato pa kliknite ime kocke, v
katero boste vrtali. Kocke, ki so na voljo, so tiste, do katerih je skrbnik za Cognos TM1
definiral povezave. Povezani podatki se prikažejo v novem oknu.

Delo v nepriključnem načinu iz sistema Cognos TM1
Če v programski opremi IBM Cognos Insight delate v porazdeljenem načinu, prekinite
povezavo s sistemom IBM Cognos TM1, da opravite spremembe delovnega prostora na
vašem računalniku, spremembe pa potrdite pozneje.

Poglavje 9. Za uporabnike strežnika Cognos TM1
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Preden začnete
Delo v nepriključnem načinu je na voljo samo, ko Cognos Insight zaženete v porazdeljenem
načinu s portala IBM Cognos TM1 Applications.

O tej nalogi
Ko veste, da ne boste mogli opraviti sprememb za strežnik Cognos TM1, lahko prevzamete
skrbništvo nad delovnim prostorom in nato nastavite Cognos Insight za delo v nepriključnem
načinu.
Če na primer nameravate delati v področju brez internetne povezave, lahko shranite lokalno
kopijo in Cognos Insight nastavite za delo v nepriključnem načinu. Medtem ko ste odklopljeni
od strežnika, lahko delate z lokalno kopijo. Ko nato znova vzpostavite povezavo, lahko
morebitne spremembe, ki ste jih opravili za vaš delovni prostor, potrdite za strežnik Cognos
TM1.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
in nato možnost Delo v nepriključnem načinu. Poleg
menijske postavke Delo v nepriključnem načinu se prikaže kljukica.
2. Ko želite znova vzpostaviti povezavo s strežnikom Cognos TM1 kliknite ikono Dejanja,
nato pa kliknite Delo v nepriključnem načinu. Kljukica poleg menijske postavke Delo v
nepriključnem načinu izgine, kar nakazuje, da imate spet vzpostavljeno povezavo.
3. Spremembe potrdite tako, da kliknete ikono Potrdi

.

Vaši podatki so združeni s podatki na strežniku.

Brisanje delovnih prostorov kot uporabnik Cognos TM1
Če delovnega prostora IBM Cognos Insight ne potrebujete več, lahko delovni prostor in
podatke odstranite z računalnika.

Postopek
Če ste shranili delovni prostor na svoj računalnik, izbrišite delovni prostor ali datoteko CDD z
računalnika. Datoteka CDD vsebuje model in podatke v delovnem prostoru in postavitev
delovnega prostora.
Pomnite: Uporabniški podatki za delovni prostor Cognos Insight so shranjeni ločeni v samih
delovnih prostorih. Vključujejo datoteke dnevnikov, teme, datoteke PNG nedavnih delovnih
prostorov in kocke Cognos TM1, ki so ustvarjene, ko ustvarite ali spremenite delovni prostor.
Podatkov za posamezen delovni prostor ne morete izbrisati. Izbrišete lahko samo vse
uporabniške podatke hkrati. Če želite izbrisati določene uporabniške podatke, kot na primer
pri odstranjevanju programa Cognos Insight, izbrišite mapo .CognosInsight za svoje okolje:
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows 7: C:\Users\user name\.CognosInsight
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Poglavje 10. Za skrbnike strežnika Cognos TM1
Skrbniki strežnikov IBM Cognos TM1 lahko razmestijo aplikacije, da uporabnikom
omogočijo delo s podatki v delovnih prostorih IBM Cognos Insight.
Če je oblikovalec modelov definiral poglede v programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ali IBM Cognos TM1 Architect in objavite aplikacijo, ki omogoča urejanje, so vsi
pogledi na strežniku IBM Cognos TM1 vključeni kot del aplikacije.
Pomembno: Privzeti pogled "Vse", ki se ustvari v programu Cognos TM1 Performance
Modeler, ni na voljo v programu Cognos Insight.
Če aplikacija ne omogoča urejanja, lahko spreminjate samo postavitev.
Za dodatne informacije o aplikacijah, ki jih je mogoče urejati, glejte dokumentacijo za TM1
Performance Modeler. Do te dokumentacije za vaš izdelek in različico lahko dostopite v
centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Povezovanje s sistemom Cognos TM1
Skrbniki za IBM Cognos TM1 se lahko povežejo s sistemom Cognos TM1 prek programa
IBM Cognos Insight, ko želijo uvažati dimenzije ali kocke, objaviti delovni prostor ali
prispevati v načrt.

Preden začnete
S sistemom Cognos TM1 se prek programske opreme IBM Cognos Insight lahko povežejo
samo skrbniki za Cognos TM1.

O tej nalogi
Prikažejo se vsi pogledi in aplikacije, ki so bili ustvarjeni v programu Cognos TM1 Architect
in IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Pomembno: Privzeti pogled "Vse", ki se ustvari v programu Cognos TM1 Architect, ni na
voljo v programu Cognos Insight.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Vzpostavi povezavo z IBM Cognos TM1.

2. V polju URL sistemskega prehoda IBM Cognos TM1 podajte URL. URL razlikuje
velike in male črke.
3. Vnesite svoje poverilnice za podani sistem.
4. Kliknite Naprej.
5. Izberite strežnik Planning Server in aplikacijo ter se odločite, ali boste za aplikacijo
vzpostavili povezavo s pogledom kontributorja ali s pogledom pregledovalca.
6. Kliknite Dokončaj.
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Objavljanje delovnih prostorov v Cognos TM1
Če delovni prostor objavite iz programa IBM Cognos Insight, se podatki delovnega prostora
prekopirajo na strežnik IBM Cognos TM1 in na portalu IBM Cognos TM1 Applications se
ustvari aplikacija.

Preden začnete
Samo skrbniki za Cognos TM1 lahko objavijo vsebino delovnega prostora v programsko
opremo Cognos TM1. Če znova objavljate obstoječ delovni prostor, vzpostavite povezavo s
strežnikom Cognos TM1 in izberite aplikacijo in pogled, ki ju želite posodobiti. Če poskusite
posodobiti delovni prostor tako, da ga znova objavite, ne da bi prej z njim vzpostavili
povezavo, boste ustvarili drugo aplikacijo, ki uporablja isto kocko, prikazalo pa se bo tudi
sporočilo o napaki, ki kaže, da logika preverjanja ni uspela.
Povezave lahko ustvarite in jih shranite v IBM Cognos Express in IBM Cognos TM1 v Mojih
preferencah. Za dodatne informacije glejte “Preference za Cognos Insight” na strani 13.

O tej nalogi
Pomembno: Če želite objaviti delovni prostor v večnivojski strežnik Cognos TM1, glejte
temo “Objavljanje delovnih prostorov na večnivojskem strežniku Cognos TM1” na strani 172.
Ko objavite delovne prostore in kocke, lahko drugi uporabniki, ki imajo dostop do strežnika
Cognos TM1, dostopajo do delovnih prostorov iz portala IBM Cognos TM1 Applications in
delajo z njimi v programu Cognos Insight. Zadevni podatki so shranjeni na strežnik Cognos
TM1, s pomočjo programa Cognos Insight pa vzpostavite povezavo s strežnikom.
Omejitev: Cognos Insight po privzetku ne objavlja, če se hkrati izvaja več kot 10 strežnikov
Cognos TM1. Ta konfiguracija prepreči uporabnikom, da bi preobremenili sistemske vire.
Naslednja slika prikazuje delovni tok za objavljanje iz programa Cognos Insight. Ko objavite
delovni prostor s strežnika Cognos Insight na strežniku Cognos TM1, so podatki iz delovnega
prostora kopirani na strežnik Cognos TM1, na portal IBM Cognos TM1 Applications pa je
dodana aplikacija.
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Slika 15. Objavljanje delovnih prostorov v Cognos TM1

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
in nato še Objavi. Če objavljate nov delovni prostor, vam
Cognos Insight prikaže poziv, da pred nadaljevanjem shranite delovni prostor.
POZOR:
Ko kliknete možnost Objavi, so shranjene vse spremembe, ki ste jih opravili za
obstoječ delovni prostor.
2. Kliknite možnost Objavi.
3. V polju URL sistema IBM Cognos TM1 podajte sistem Cognos TM1, ki ga želite
uporabiti.
4. Vnesite svoje poverilnice za podani sistem. Če aplikacijski strežnik Cognos TM1
uporablja program Cognos Access Manager, se lahko prijavite kot anonimen ali kot drug
uporabnik.
5. Podajte ime aplikacije Cognos, ki jo želite ustvariti.
Opozorilo:

Ime aplikacije mora biti unikatno.

6. Izbirno: Če želite objaviti tip aplikacije na osnovi odgovornosti, izberite dimenzijo, ki
nadzira dostop do podatkov. Če želite objaviti tip osrednje aplikacije, dimenzije ne
izberite.
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja. Nima definiranega datuma zaključka, kot so na primer obnavljajoče se
napovedi ali nepretrgani procesi načrtovanja. Ta aplikacije ne morete zakleniti.
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki souporabljajo osrednje
načrtovanje ali analizo.
Za dodatne informacije o tipih aplikacij glejte Poglavje 10, “Za skrbnike strežnika Cognos
TM1”, na strani 169.
7. Kliknite Naprej, da pregledate svoje izbire.
8. Ko ste pripravljeni objaviti delovni prostor, kliknite Dokončaj.

Poglavje 10. Za skrbnike strežnika Cognos TM1
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Objavljanje delovnih prostorov na večnivojskem strežniku
Cognos TM1
Možnosti Objavi in Objavi in distribuiraj v programu IBM Cognos Insight postavita
podatke na isti računalnik kot strežnik IBM Cognos TM1 Applications. Če želite, da se
podatki IBM Cognos TM1 objavijo na nivoju podatkov, ki je neodvisen od strežnika Cognos
TM1 Applications, pri objavi delovnega prostora uporabite možnost IBM Planning Service
Archive.

Preden začnete
Samo skrbniki za Cognos TM1 lahko objavijo vsebino delovnega prostora v programsko
opremo Cognos TM1.

O tej nalogi
Če strežnik Cognos TM1 ni na istem računalniku kot strežnik Cognos TM1 Applications,
boste, ko uporabite možnost Objavi ali Objavi in distribuiraj, lahko prejeli naslednje
sporočilo o napaki:
Prišlo je do izjemnega stanja na strežniku. Obrnite se na skrbnika sistema.
:java.lang.IllegalArgumentException: Datoteka: \bin64\tm1s.exe ne obstaja.

Do te napake pride, ker možnosti Objavi in Objavi in distribuiraj izdata zahteve strežniku
Cognos TM1 Application, da zažene nov strežnik Cognos TM1, te zahteve pa se lahko
izpolnijo samo, če je strežnik Cognos TM1 na istem računalniku kot strežnik Cognos TM1
Applications.
Pri prvem objavljanju ali prvem objavljanju in distribuiranju delovnega prostora na
večnivojskem strežniku Cognos TM1 si pomagajte z naslednjimi koraki. Ko morate opraviti
posodobitve delovnega prostora, vzpostavite povezavo s strežnikom Cognos TM1, nato pa
lahko objavljate ali objavljate in distribuirate, ne da bi te korake morali ponavljati.
Povezave lahko ustvarite in jih shranite v IBM Cognos Express in IBM Cognos TM1 v Mojih
preferencah. Za dodatne informacije glejte “Preference za Cognos Insight” na strani 13.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

, nato pa kliknite možnost Objavi.

2. Na prvi strani čarovnika kliknite IBM Planning Service Archive v spodnjem levem
kotu čarovnika.
3. Podajte zahtevane informacije, vključno s ciljnim imenikom, imenom aplikacije in
informacijami o kontrolni dimenziji, ter te korake dokončajte v čarovniku. Ciljni imenik
bo vseboval dve datoteki ZIP, ki sta poimenovani v skladu s podanim imenom
aplikacije: ime_aplikacije.zip in ime_aplikacije.data.zip.
4. Datoteko ime_aplikacije.data.zip premaknite na strežnik Cognos TM1.
5. Datoteko ime_aplikacije.zip premaknite na strežnik Cognos TM1 Applications.
6. Na strežniku Cognos TM1 razširite datoteko application_name.data.zip s
pripomočkom tm1xfer. Za navodila o uporabi pripomočka tm1xfer glejte
dokumentacijo TM1 - Delovanje.
7. V imenik, v katerega ste razpakirali datoteko ime_aplikacije.data.zip, dodajte
podimenik in ga poimenujte tunit.
8. Najdite datoteko tm1s.cfg in jo uredite, tako da dodate naslednje lastnosti:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Podajte vrednosti za lastnosti, ki ste jih dodali:
a. ServerName Vnesite ime aplikacije, ki je podana pri objavi.
b. AdminHost Vnesite ime računalnika skrbnika strežnika Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Vnesite številko vrat strežnika Cognos TM1. Ko
namestite strežnik Cognos TM1, je privzeta številka vrat 12345. Veljavne vrednosti
vrat so med 000 in 49151.
d. IntegratedSecurityMode Vnesite številko za varnostni način.
Če uporabljate zaščito CAM, lahko varnostni način spremenite kasneje. Nato lahko
podate vrednosti za ServerCAMURI in ClientCAMURI. Za overjanje CAM so
uporabljene naslednje privzete vrednosti:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Dodajte nov primerek strežnika Cognos TM1 v IBM Cognos Configuration, nato pa
zaženite novo storitev.
Nasvet: Strežnik Cognos TM1 lahko zaženete tudi tako, da tm1s.exe ali tm1sd.exe
zaženete iz mape lokacija_namestitve_Cognos_TM1/bin.
11. S programom Cognos TM1 Architect, da nastavite varnost na novem strežniku.
Uporabniško ime za nov strežnik Cognos TM1 je admin, geslo pa je prazno. Geslo
nastavite čim prej, da zavarujete strežnik.
12. Shranite varnostne spremembe.
13. V portalu Cognos TM1 Applications pojdite na stran IBM Cognos TM1 Application
Configuration (Konfiguracija aplikacije IBM Cognos TM1) in dodajte strežnik Cognos
TM1.
14. Kliknite Uvozi aplikacije, da uvozite aplikacijo.
15. Na strani Uvozi aplikacijo podajte strežnik Cognos TM1, ki je bil ustvarjen, in se
pomaknite na lokacijo datoteke ime_aplikacije.zip.
Nasvet: Če uporabljate Cognos TM1 različice 10.1 in pri uvozu aplikacije prejmete
napako, ustvarite mapo webapps/pmpsvc/desktop, če ta ne obstaja, na namestitveni
lokaciji strežnika IBM Cognos TM1 Applications.

Rezultati
Zdaj, ko ste objavili delovni prostor, vzpostavite povezavo s strežnikom Cognos TM1 iz
programa Cognos Insight, da opravite posodobitve.
POZOR:
Če te korake ponovite za isti delovni prostor, boste na portalu Cognos TM1 Applications
ustvarili drugo aplikacijo.

Vzdrževanje aplikacij Cognos TM1
Po objavi aplikacije iz programske opreme IBM Cognos Insight na strežniku IBM Cognos
TM1 je za vzdrževanje aplikacije na voljo več možnosti.

Poglavje 10. Za skrbnike strežnika Cognos TM1
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Če je oblikovalec modelov definiral poglede v programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ali IBM Cognos TM1 Architect in objavite aplikacijo, ki omogoča urejanje, so vsi
pogledi na strežniku Cognos TM1 vključeni kot del aplikacije. Če aplikacija ne omogoča
urejanja, lahko spreminjate samo postavitev.
Za dodatne informacije o aplikacijah, ki jih je mogoče urejati, glejte dokumentacijo za TM1
Performance Modeler. Do tega dokumenta lahko dostopate v centru znanja IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Če želite vzdrževati objavljeno aplikacijo, lahko storite naslednje:
v Dodajte na urnik proces, ki uvozi podatke. Za dodatne informacije glejte teme o opravkih v
dokumentaciji za TM1 Perspectives, TM1 Architect in TM1 Web. Do tega dokumenta lahko
dostopate v centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Vzpostavite povezavo s strežnikom Cognos TM1 in vnesite spremembe na strežniku. Ker
so spremembe narejene neposredno na strežniku, jih ni mogoče razveljaviti. Če poskusite
posodobiti delovni prostor tako, da ga znova objavite, ne da bi prej z njim vzpostavili
povezavo, boste ustvarili drugo aplikacijo, ki uporablja isto kocko, prikazalo pa se bo tudi
sporočilo o napaki, ki kaže, da logika preverjanja ni uspela.
v Dodajte ali odstranite kocke, dimenzije, mere, ravni ali atribute. Ker so spremembe
narejene neposredno na strežniku, jih ni mogoče razveljaviti.
v Dodajte ali odstranite podatke. Ker so spremembe narejene neposredno na strežniku, jih ni
mogoče razveljaviti.
v Spremenite postavitev delovnega prostora. Če spremenite postavitev, morate delovni
prostor znova objaviti, ker spremembe delovnega prostora niso narejene neposredno na
strežniku.

Zasnova izkušnje prispevanja v okolju Cognos TM1
Potem ko je aplikacija ustvarjena v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, jo
lahko za kontributorje in pregledovalce izboljšate v programu IBM Cognos Insight.
Preglejte različne tipe aplikacij in nato s postopki oblikujte izkušnjo s prispevanjem.

Tipi aplikacij
Pri oblikovanju aplikacije v programu Cognos TM1 Performance Modeler oblikovalnik
modelov definira tip aplikacije.
Na osnovi odgovornosti
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja, oddelka ali podjetja. Spremembe je mogoče narediti, ne da bi jih bilo
treba predložiti ali odobriti. Tip aplikacije na osnovi odgovornosti se uporablja za
obnavljajoče se napovedi in nepretrgane procese načrtovanja, ki nimajo definiranega
datuma zaključka.
Osrednja
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki si enakovredno
delijo nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja ali analize. Prevzem lastništva je le
možnost in ni vsiljena kot v drugih tipih aplikacij. Sprememb ni mogoče zakleniti.
Na osnovi odobritve
Tip aplikacije na osnovi odobritve temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
odobritve ali poročanja za poslovanje, oddelek ali podjetje. Potem ko je sprememba
predložena, se aplikacija zaklene za vse nove spremembe, dokler oseba, ki daje
odobritve, spremembe ne zavrne.
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Aplikacije, ki so ustvarjene v programu Cognos Insight so lahko ali tip aplikacije na osnovi
odgovornosti ali tip osrednje aplikacije. V programu Cognos Insight ne morete ustvariti
aplikacije na osnovi odobritve, lahko pa s programom Cognos Insight izboljšate aplikacijo, ki
je bila ustvarjena v programu Cognos TM1 Performance Modeler.

Postopek
1. Vzpostavite povezavo z aplikacijo IBM Cognos TM1 in se prijavite kot skrbnik.
2. Razložite svoj načrt in na prvem zavihku podrobno opišite odgovornost vsakega
posameznega, da bodo lažje prispevali k načrtu.
Skrbnik vam lahko poda dodatne informacije o pogledih, ki so vključeni v program
Cognos TM1 Performance Modeler. Če si želite te informacije ogledati, kliknite možnost
Pomoč in nato Prikaži pomoč. Če skrbnik ni dodal besedila pomoči v programu Cognos
TM1 Performance Modeler, je pogovorno okno Prikaži pomoč prazno. Če niste povezani
s strežnikom Cognos TM1, možnost Prikaži pomoč na meniju Pomoč ni na voljo.
3. Predstavite svoje ugotovitve kot izhodišča za poglobljeno analizo. Dodajte svoje zahteve
za kontributorje, da razložite izjeme, ki so označene v podatkih.
4. Dodajte dodatne zavihke, ki so potrebni za načrt, in vključite gumbe dejanj, da bodo
vodili uporabnike med različnimi zavihki ali izvajali procese.
5. Dodajte besedilo, slike in spletne strani, ki bodo načrtu ali analizi dali dodatni kontekst.
Če bodo uporabniki delali v več jezikih, vključite besedilne gradnike in spletne strani v
vseh jezikih.
6. Če želite preprečiti, da bi uporabniki premikali gradnike, in želite pred njimi skriti orodno
vrstico, z desno miškino tipko kliknite platno in kliknite Zakleni vse gradnike.
7. Objavite delovni prostor.

Rezultati
V vseh tipih aplikacij lahko uporabniki delajo naslednje:
v Analizirajo podatke z razvrščanjem, zamenjavo vrstic in stolpcev, izločitvijo praznih celic,
spreminjanjem velikosti celic in delom z grafikoni.
v Izvajajo skripte z gumbi dejanj, če ste jim jih priskrbeli.
v Prispevajo k delu načrta, do katerega ste jim podelili dostop.
v Analizirajo podatke s točkami raziskovanja.
V osrednjem tipu aplikacije lahko uporabniki delajo tudi naslednje:
v Oblikujejo delovni prostor; lahko se pomikajo po gradnikih, ki jih je skrbnik pripravil
zanje, če jih skrbnik ni zaklenil, jih minimirajo in maksimirajo, ne morejo pa sami dodajati
nove vsebine.
v Uvažajo podatke.
v Restrukturirajo podatke.
V tipih aplikacij na osnovi odobritve ali odgovornosti uporabniki ne morejo delati
naslednjega:
v Oblikujejo delovni prostor; lahko se pomikajo po gradnikih, ki ste jih pripravili zanje, če
jih niste zaklenili, jih minimirajo in maksimirajo, ne morejo pa sami dodajati nove vsebine.
v Uvažajo podatke, razen če jim ne priskrbite gumba dejanja za to.
v Restrukturirajo podatke, razen če jim ne priskrbite gumba dejanja za to.
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Ustvarjanje arhiva Cognos Planning Service v okolju Cognos TM1
Arhiv podatkovnega imenika in postavitve programske opreme IBM Cognos Insight lahko
ustvarite, ko želite premakniti strežnik IBM Cognos TM1.

O tej nalogi
Ko ustvarite arhiv, sta ustvarjeni naslednji dve arhivski datoteki:
v Datoteka podatkovnega imenika za skrbnika sistema za prenos na drug računalnik in zagon
procesa Cognos TM1 na njem.
v Aplikacijska datoteka, ki jo je mogoče uvoziti na portal aplikacij Cognos TM1
Applications.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Objavi.

2. Kliknite IBM Planning Service Archive.
3. V polju Ciljni imenik podajte lokacijo, kjer bo arhiv shranjen.
4. Podajte ime aplikacije, ki jo želite ustvariti.
5. Če želite arhivirati tip aplikacije na osnovi odgovornosti, izberite dimenzijo, ki bo
nadzorovala dostop do podatkov. Če želite arhivirati tip osrednje aplikacije, dimenzije ne
izberite.
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja. Nima definiranega datuma zaključka, kot so na primer obnavljajoče se
napovedi ali nepretrgani procesi načrtovanja. Ta aplikacije ne morete zakleniti.
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki si enakovredno delijo
nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja ali analize.
Za dodatne informacije o tipih aplikacij glejte Poglavje 10, “Za skrbnike strežnika Cognos
TM1”, na strani 169.
6. Kliknite Naprej, da pregledate, kaj bo arhivirano.
7. Kliknite Dokončaj, ko ste pripravljeni ustvariti arhivski datoteki.

Brisanje delovnih prostorov kot skrbnik programa Cognos TM1
Če delovnega prostora IBM Cognos Insight ne potrebujete več, lahko aplikacijo odstranite s
strežnika IBM Cognos TM1.

Postopek
Od naslednjega naredite tisto, kar velja v vašem primeru:
v Če ste shranili delovni prostor na svoj računalnik, izbrišite delovni prostor ali datoteko
CDD z računalnika. Datoteka CDD vsebuje model in podatke v delovnem prostoru in
postavitev delovnega prostora.
v Če ste delovni prostor objavili na strežniku IBM Cognos TM1, s strežnika Cognos TM1
izbrišite aplikacijo in primerek strežnika.
Za več informacij dostopite do dokumentacije za vaš izdelek in različico v centru znanja
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Pomnite: Uporabniški podatki za delovni prostor Cognos Insight so shranjeni ločeni v samih
delovnih prostorih. Vključujejo datoteke dnevnikov, teme, datoteke PNG nedavnih delovnih
prostorov in kocke Cognos TM1, ki so ustvarjene, ko ustvarite ali spremenite delovni prostor.
Podatkov za posamezen delovni prostor ne morete izbrisati. Izbrišete lahko samo vse
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uporabniške podatke hkrati. Če želite izbrisati določene uporabniške podatke, kot na primer
pri odstranjevanju programa Cognos Insight, izbrišite mapo .CognosInsight za svoje okolje:
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows 7: C:\Users\user name\.CognosInsight

Ustvarjanje poročila modela
Ustvarite lahko poročilo, ki vsebuje lastnosti vsakega od objektov, ki jih model vsebuje.
Poročilo se shrani kot preglednica Microsoft Excel.

O tej nalogi
Če ste povezani s strežnikom IBM Cognos TM1, ki vključuje eno ali več razmeščenih
aplikacij, poročilo vsebuje tudi objekte iz vsake aplikacije.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Generiraj poročilo.

2. Vnesite ime poročila, nato pa kliknite Shrani, da ustvarite poročilo.

Poglavje 10. Za skrbnike strežnika Cognos TM1
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Poglavje 11. Za uporabnike strežnika Cognos Express
Delovne prostore, ki jih ustvarite v programu IBM Cognos Insight lahko daste v skupno rabo
z drugimi prek strežnika IBM Cognos Express.

Načrti na strežnikih Cognos Express
Ko skrbnik strežnik IBM Cognos Express distribuira načrt, ki zajema celotno podjetje, v
delovnem prostoru IBM Cognos Insight, lahko del načrta, ki vam je bil dodeljen, pregledujete,
analizirate in posodabljate.

Dodajanje vašega prispevka v okolju Cognos Express
Prispevati morate podatke k vašemu delu načrta IBM Cognos Insight, kot je Enota za prodajo,
Enota za trženje, Enota za razvoj ali Stroškovno mesto.

O tej nalogi
Vsak del načrta je znan kot vozlišče. V povezanem ali porazdeljenem načinu lahko
prevzamete lastništvo nad vozliščem s katerekoli ravni.

Postopek
1. IBM Cognos Insight odprite v portalu IBM Cognos TM1 Applications v povezanem ali
porazdeljenem načinu.
2. Kliknite ikono Prevzem lastništva

.

3. Raziščite in analizirajte podatke.
4. Vnesite ali izberite podatke.
Morda je skrbnik za vas definiral seznam vrednosti, med katerimi lahko izbirate.
Skrbnik je morda ponudil več informacij o pogledih, vključenih v načrt, v programu IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Če si želite te informacije ogledati, kliknite možnost
Pomoč in nato Prikaži pomoč. Če skrbnik ni dodal besedila pomoči v programu Cognos
TM1 Performance Modeler, je pogovorno okno Prikaži pomoč prazno. Če niste povezani
s strežnikom Cognos TM1, možnost Prikaži pomoč ni na voljo na meniju Pomoč.

Potrjevanje ali ponastavljanje podatkov v okolju Cognos
Express
Če želite dati svoj prispevek v skupno rabo, medtem ko še naprej vnašate spremembe v IBM
Cognos Insight, prispevek potrdite. Potrditev vam omogoča, da osebne spremembe, ki so
označene z modro, vključite v osnovne podatke. Vaši sodelavci, ki imajo dostop do načrta,
vidijo vaš prispevek. Če želite povrniti svoje spremembe na nazadnje potrjene podatke,
ponastavite vse podatke.

Postopek
1. Če želite dati svoj prispevek v skupno rabo, medtem kot še naprej vnašate spremembe,
kliknite ikono Potrdi

.

Ikona Potrdi je omogočena samo, če ste spremenili ali vnesli podatke.
2. Če želite podatke povrniti na nazadnje potrjene podatke, kliknite ikono Dejanja
gradnikov
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Oddajanje predložitve vašega prispevka v okolju Cognos
Express
Ko skrbnik za IBM Cognos Express razmesti aplikacijo za odobritve, vnesete podatke v IBM
Cognos Insight, nato pa prispevek predložite kot končni. Predložitev podatke zaklene.

Postopek
Kliknite ikono Predloži
.
Ikona Predloži je omogočena samo, če so bile vse spremembe potrjene.

Rezultati
Pregledovalec lahko zdaj prevzame lastništvo nad prispevkom in ga pregleda.

Zavračanje predložitve v okolju Cognos Express
Predloženi prispevek je pripravljen za pregled. Kot pregledovalec lahko vidite spremembe, ki
so bile nazadnje potrjene v programski opremi IBM Cognos Insight. Če določenih podatkov
nočete odobriti, lahko predloženi prispevek zavrnete. To pomeni, da lahko drug uporabnik
prevzame lastništvo nad predloženim prispevkom in vnese potrebne popravke.

Postopek
1. Odprite predloženi prispevek, ki ga morate pregledati.
2. Raziščite in analizirajte podatke, ki so vam bili predloženi.
3. Če predloženih sprememb nočete odobriti, kliknite ikono Zavrni

.

Delo v nepriključnem načinu iz sistema Cognos Express
Če v programski opremi IBM Cognos Insight delate v porazdeljenem načinu, prekinite
povezavo s sistemom IBM Cognos Express, da opravite spremembe delovnega prostora na
vašem računalniku, spremembe pa potrdite pozneje.

Preden začnete
Delo v nepriključnem načinu je na voljo samo, ko Cognos Insight zaženete v porazdeljenem
načinu s portala IBM Cognos TM1 Applications.

O tej nalogi
Ko veste, da sprememb ne boste mogli potrditi na strežniku Cognos Express, lahko
prevzamete lastništvo nad delovnim prostorom in nato nastavite Cognos Insight za delo v
nepriključnem načinu.
Če na primer nameravate delati v področju brez internetne povezave, lahko shranite lokalno
kopijo in Cognos Insight nastavite za delo v nepriključnem načinu. Medtem ko ste odklopljeni
od strežnika, lahko delate z lokalno kopijo. Ko nato znova vzpostavite povezavo, lahko
morebitne spremembe, ki ste jih vnesli v delovni prostor, potrdite na strežniku Cognos
Express.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
in nato možnost Delo v nepriključnem načinu. Poleg
menijske postavke Delo v nepriključnem načinu se prikaže kljukica.
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2. Ko želite znova vzpostaviti povezavo s strežnikom Cognos Express kliknite ikono
Dejanja, nato pa kliknite Delo v nepriključnem načinu. Kljukica poleg menijske
postavke Delo v nepriključnem načinu izgine, kar nakazuje, da imate spet vzpostavljeno
povezavo.
3. Spremembe potrdite tako, da kliknete ikono Potrdi

.

Vaši podatki so združeni s podatki na strežniku.

Brisanje delovnih prostorov kot uporabnik programa Cognos Express
Če delovnega prostora IBM Cognos Insight ne potrebujete več, ga lahko odstranite iz
programa IBM Cognos Express.

Postopek
Od naslednjega naredite tisto, kar velja v vašem primeru: Če ste shranili delovni prostor na
svoj računalnik, izbrišite delovni prostor ali datoteko CDD z računalnika. Datoteka CDD
vsebuje model in podatke v delovnem prostoru in postavitev delovnega prostora.
Pomnite: Uporabniški podatki za delovni prostor Cognos Insight so shranjeni ločeni v samih
delovnih prostorih. Vključujejo datoteke dnevnikov, teme, datoteke PNG nedavnih delovnih
prostorov in kocke Cognos TM1, ki so ustvarjene, ko ustvarite ali spremenite delovni prostor.
Podatkov za posamezen delovni prostor ne morete izbrisati. Izbrišete lahko samo vse
uporabniške podatke hkrati. Če želite izbrisati določene uporabniške podatke, kot na primer
pri odstranjevanju programa Cognos Insight, izbrišite mapo .CognosInsight za svoje okolje:
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows 7: C:\Users\user name\.CognosInsight

Poglavje 11. Za uporabnike strežnika Cognos Express
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Poglavje 12. Za skrbnike programa Cognos Express
Skrbniki programa IBM Cognos Express lahko objavljajo in distribuirajo delovne prostore, ki
so bili ustvarjeni v programu IBM Cognos Insight, na strežnik Cognos Express, da do njih
dostopajo uporabniki programa Cognos Express.

Povezovanje s sistemom Cognos Express
Skrbniki za IBM Cognos Express se lahko povežejo s sistemom Cognos Express prek
programske opreme IBM Cognos Insight, ko želijo uvoziti dimenzije ali kocke, objaviti
delovni prostor ali prispevati v načrt.

Preden začnete
S sistemom Cognos Express se prek programske opreme IBM Cognos Insight lahko povežejo
samo skrbniki za Cognos Express.

O tej nalogi
Prikažejo se vsi pogledi in aplikacije, ustvarjeni v programih IBM Cognos TM1 Architect in
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Vzpostavi povezavo z IBM Cognos TM1.

2. V možnosti URL sistema IBM Cognos TM1 podajte URL v strežnik Cognos Express.
URL razlikuje velike in male črke.
3. Vnesite svoje poverilnice za podani sistem.
4. Kliknite Naprej.
5. Izberite strežnik Planning Server in aplikacijo ter se odločite, ali boste za aplikacijo
vzpostavili povezavo s pogledom kontributorja ali s pogledom pregledovalca.
6. Kliknite Dokončaj.

Objavljanje delovnih prostorov v programu Cognos Express
Če delovni prostor objavite iz programa IBM Cognos Insight, se podatki delovnega prostora
prekopirajo na strežnik Cognos Express in na portalu IBM Cognos TM1 Applications se
ustvari aplikacija.

Preden začnete
Samo skrbniki programa Cognos Express lahko objavijo vsebino delovnega prostora v
programu Cognos Express.
Povezave lahko ustvarite in jih shranite v IBM Cognos Express in IBM Cognos TM1 v Mojih
preferencah. Za dodatne informacije glejte “Preference za Cognos Insight” na strani 13.

O tej nalogi
Ko objavite delovne prostore in kocke, lahko drugi uporabniki, ki imajo dostop do strežnika
Cognos Express, dostopajo do delovnih prostorov iz portala IBM Cognos TM1 Applications
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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in delajo z njimi v programu Cognos Insight. Ustrezni podatki so shranjeni na strežniku
Cognos Express, s pomočjo programa Cognos Insight pa vzpostavite povezavo s strežnikom.
Omejitev: Cognos Insight po privzetku ne objavlja, če se hkrati izvaja več kot 10 strežnikov
Cognos TM1. Ta konfiguracija prepreči uporabnikom, da bi preobremenili sistemske vire.
Naslednja slika prikazuje delovni tok za objavljanje iz programa Cognos Insight. Ko objavite
delovni prostor s strežnika Cognos Insight na strežniku Cognos Express, so podatki iz
delovnega prostora kopirani na strežnik Cognos Express, na portal IBM Cognos TM1
Applications pa je dodana aplikacija.

Slika 16. Objavljanje delovnih prostorov v programu Cognos Express

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja
in nato še Objavi. Če objavljate nov delovni prostor, vam
Cognos Insight prikaže poziv, da pred nadaljevanjem shranite delovni prostor.
POZOR:
Ko kliknete možnost Objavi, so shranjene vse spremembe, ki ste jih opravili za
obstoječ delovni prostor.
2. Kliknite možnost Objavi.
3. V polju URL sistema IBM Cognos TM1 podajte sistem Cognos Express, ki ga želite
uporabiti.
4. Vnesite svoje poverilnice za podani sistem. Če aplikacijski strežnik Cognos TM1
uporablja program Cognos Access Manager, se lahko prijavite kot anonimen ali kot drug
uporabnik.
5. Podajte ime aplikacije Cognos, ki jo želite ustvariti.
Opozorilo:

Ime aplikacije mora biti unikatno.

6. Izbirno: Če želite objaviti tip aplikacije na osnovi odgovornosti, izberite dimenzijo, ki
nadzira dostop do podatkov. Če želite objaviti tip osrednje aplikacije, dimenzije ne
izberite.

184

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja. Nima definiranega datuma zaključka, kot so na primer obnavljajoče se
napovedi ali nepretrgani procesi načrtovanja. Ta aplikacije ne morete zakleniti.
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki souporabljajo osrednje
načrtovanje ali analizo.
Za dodatne informacije o tipih aplikacij glejte Poglavje 12, “Za skrbnike programa
Cognos Express”, na strani 183.
7. Kliknite Naprej, da pregledate svoje izbire.
8. Če želite objaviti delovni prostor, kliknite Dokončaj.

Objavljanje in distribuiranje delovnih prostorov v programu Cognos
Express
Če delovni prostor objavite in distribuirate iz programske opreme IBM Cognos Insight, se
podatki v delovnem prostoru prekopirajo na strežnik IBM Cognos Express in ustvarijo
aplikacijo v portalu IBM Cognos TM1 Applications.

Preden začnete
Delovni prostor lahko objavite in distribuirate, če imate skrbniške pravice na strežniku
Cognos Express.
Povezave lahko ustvarite in jih shranite v IBM Cognos Express in IBM Cognos TM1 v Mojih
preferencah. Za dodatne informacije glejte “Preference za Cognos Insight” na strani 13.

O tej nalogi
Ko objavite in distribuirate delovni prostor, lahko uporabniki na strežniku Cognos Express
dostopajo do vaših podatkov v obliki aplikacije na portalu Cognos TM1 Applications,
uporabniki na strežniku Cognos Express pa lahko odprejo delovne prostore v programu IBM
Cognos Workspace ali IBM Cognos Workspace Advanced in poročila v programu IBM
Cognos Report Studio.
Naslednja slika prikazuje delovni tok za objavljanje in distribuiranje iz programa Cognos
Insight. Ko objavite in distribuirate delovni prostor s strežnika Cognos Insight na strežniku
Cognos Express, se podatki iz delovnega prostora prekopirajo na strežnik Cognos Express, na
portal IBM Cognos TM1 Applications pa se doda aplikacija.

Poglavje 12. Za skrbnike programa Cognos Express
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Slika 17. Objavljanje in distribuiranje delovnih prostorov v programu Cognos Express

Vsakič, ko objavite in distribuirate delovni prostor, Cognos Insight ustvari strežniško storitev
Cognos TM1. Vsaka nova strežniška storitev Cognos TM1 vpliva na zmogljivost strežnika
Cognos TM1. Tej težavi z zmogljivostjo se lahko izognete tako, da delate v povezanem
načinu, kar pomeni, da imate vzpostavljeno povezavo s strežnikom Cognos TM1, tako da
lahko potrjujete spremembe na strežnik, ne da bi jih znova objavili. Za dodatne informacije o
delu v povezanem načinu glejte “Načrti na strežnikih Cognos Express” na strani 179.
Cognos Insight po privzetku ne objavlja, če se hkrati izvaja več kot 10 strežnikov Cognos
TM1. Ta konfiguracija prepreči uporabnikom, da bi preobremenili sistemske vire.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato možnost Objavi.

POZOR:
Ko kliknete možnost Objavi, so shranjene vse spremembe, ki ste jih opravili za
obstoječ delovni prostor.
2. Kliknite možnost Objavi in distribuiraj.
3. V polju URL sistema IBM Cognos TM1 podajte sistem Cognos Express, ki ga želite
uporabiti.
4. Vnesite svoje poverilnice za podani sistem.
Če načrtovalna storitev Cognos TM1 uporablja Cognos Access Manager, se lahko
prijavite kot anonimen ali kot drug uporabnik.
5. Podajte ime aplikacije Cognos, ki jo želite ustvariti.
Opozorilo: Ime aplikacije mora biti unikatno.
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6. Če želite objaviti tip aplikacije na osnovi odgovornosti, izberite dimenzijo, ki nadzira
dostop do podatkov. Če želite objaviti tip osrednje aplikacije, dimenzije ne izberite.
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja. Nima definiranega datuma zaključka, kot so na primer obnavljajoče se
napovedi ali nepretrgani procesi načrtovanja. Ta aplikacije ne morete zakleniti.
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki souporabljajo osrednje
načrtovanje ali analizo.
Za dodatne informacije o tipih aplikacij glejte Poglavje 12, “Za skrbnike programa
Cognos Express”, na strani 183.
7. Kliknite Naprej.
8. V polju URL sistema IBM Cognos podajte strežnik Cognos Express, ki ga želite
uporabiti.
9. Prijavite se kot Anonimni ali kot drug uporabnik.
10. Kliknite Naprej, da pregledate svoje izbire:
v Spremenite lahko imena poročil.
v Spremenite lahko ime ali lokacijo paketa, ki vsebuje poročila.
POZOR:
Če izberete ime paketa, ki obstaja na strežniku, je izviren paket prepisan.
11. Če želite objaviti delovni prostor, kliknite Dokončaj.

Vzdrževanje aplikacij Cognos Express
Po objavi aplikacije iz programske opreme IBM Cognos Insight na strežniku IBM Cognos
Express je za vzdrževanje aplikacije na voljo več možnosti.
Če je oblikovalec modelov definiral poglede v programu IBM Cognos TM1 Performance
Modeler ali IBM Cognos TM1 Architect in objavite aplikacijo, ki omogoča urejanje, so vsi
pogledi na strežniku Cognos Express vključeni kot del aplikacije. Če aplikacija ne omogoča
urejanja, lahko spreminjate samo postavitev.
Za dodatne informacije o aplikacijah, ki jih je mogoče urejati, glejte dokumentacijo za TM1
Performance Modeler. Do tega dokumenta lahko dostopate v centru znanja IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Če želite vzdrževati objavljeno aplikacijo, lahko storite naslednje:
v Dodajte na urnik proces, ki uvozi podatke. Za dodatne informacije glejte teme o opravkih v
dokumentaciji za TM1 Perspectives, TM1 Architect in TM1 Web. Do tega dokumenta lahko
dostopate v centru znanja IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Vzpostavite povezavo s strežnikom Cognos Express in vnesite spremembe na strežniku.
Ker so spremembe narejene neposredno na strežniku, jih ni mogoče razveljaviti. Če
poskusite posodobiti delovni prostor tako, da ga znova objavite, ne da bi prej z njim
vzpostavili povezavo, boste ustvarili drugo aplikacijo, ki uporablja isto kocko, prikazalo pa
se bo tudi sporočilo o napaki, ki kaže, da logika preverjanja ni uspela.
v Dodajte ali odstranite kocke, dimenzije, mere, ravni ali atribute. Ker so spremembe
narejene neposredno na strežniku, jih ni mogoče razveljaviti.
v Dodajte ali odstranite podatke. Ker so spremembe narejene neposredno na strežniku, jih ni
mogoče razveljaviti.
v Spremenite postavitev delovnega prostora. Če spremenite postavitev, morate delovni
prostor znova objaviti, ker spremembe delovnega prostora niso narejene neposredno na
strežniku.
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Zasnova izkušnje prispevanja v okolju Cognos Express
Potem ko je aplikacija ustvarjena v programu IBM Cognos TM1 Performance Modeler, jo
lahko za kontributorje in pregledovalce izboljšate v programu IBM Cognos Insight.
Preglejte različne tipe aplikacij in nato s postopki oblikujte izkušnjo s prispevanjem.

Tipi aplikacij
Pri oblikovanju aplikacije v programu Cognos TM1 Performance Modeler oblikovalnik
modelov definira tip aplikacije.
Na osnovi odgovornosti
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja, oddelka ali podjetja. Spremembe je mogoče narediti, ne da bi jih bilo
treba predložiti ali odobriti. Tip aplikacije na osnovi odgovornosti se uporablja za
obnavljajoče se napovedi in nepretrgane procese načrtovanja, ki nimajo definiranega
datuma zaključka.
Osrednja
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki si enakovredno
delijo nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja ali analize. Prevzem lastništva je le
možnost in ni vsiljena kot v drugih tipih aplikacij. Sprememb ni mogoče zakleniti.
Na osnovi odobritve
Tip aplikacije na osnovi odobritve temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
odobritve ali poročanja za poslovanje, oddelek ali podjetje. Potem ko je sprememba
predložena, se aplikacija zaklene za vse nove spremembe, dokler oseba, ki daje
odobritve, spremembe ne zavrne.
Aplikacije, ki so ustvarjene v programu Cognos Insight so lahko ali tip aplikacije na osnovi
odgovornosti ali tip osrednje aplikacije. V programu Cognos Insight ne morete ustvariti
aplikacije na osnovi odobritve, lahko pa s programom Cognos Insight izboljšate aplikacijo, ki
je bila ustvarjena v programu Cognos TM1 Performance Modeler.

Postopek
1. Vzpostavite povezavo z aplikacijo IBM Cognos TM1 in se prijavite kot skrbnik.
2. Razložite svoj načrt in na prvem zavihku podrobno opišite odgovornost vsakega
posameznega, da bodo lažje prispevali k načrtu.
Skrbnik vam lahko poda dodatne informacije o pogledih, ki so vključeni v program
Cognos TM1 Performance Modeler. Če si želite te informacije ogledati, kliknite možnost
Pomoč in nato Prikaži pomoč. Če skrbnik ni dodal besedila pomoči v programu Cognos
TM1 Performance Modeler, je pogovorno okno Prikaži pomoč prazno. Če niste povezani
s strežnikom IBM Cognos Express, možnost Prikaži pomoč ni na voljo na meniju
Pomoč.
3. Predstavite svoje ugotovitve kot izhodišča za poglobljeno analizo. Dodajte svoje zahteve
za kontributorje, da razložite izjeme, ki so označene v podatkih.
4. Dodajte dodatne zavihke, ki so potrebni za načrt, in vključite gumbe dejanj, da bodo
vodili uporabnike med različnimi zavihki ali izvajali procese.
5. Dodajte besedilo, slike in spletne strani, ki bodo načrtu ali analizi dali dodatni kontekst.
Če bodo uporabniki delali v več jezikih, vključite besedilne gradnike in spletne strani v
vseh jezikih.
6. Če želite preprečiti, da bi uporabniki premikali gradnike, in želite pred njimi skriti orodno
vrstico, z desno miškino tipko kliknite platno in kliknite Zakleni vse gradnike.
7. Objavite delovni prostor.
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Rezultati
V vseh tipih aplikacij lahko uporabniki delajo naslednje:
v Analizirajo podatke z razvrščanjem, zamenjavo vrstic in stolpcev, izločitvijo praznih celic,
spreminjanjem velikosti celic in delom z grafikoni.
v Izvajajo skripte z gumbi dejanj, če ste jim jih priskrbeli.
v Prispevajo k delu načrta, do katerega ste jim podelili dostop.
v Analizirajo podatke s točkami raziskovanja.
V osrednjem tipu aplikacije lahko uporabniki delajo tudi naslednje:
v Oblikujejo delovni prostor; lahko se pomikajo po gradnikih, ki jih je skrbnik pripravil
zanje, če jih skrbnik ni zaklenil, jih minimirajo in maksimirajo, ne morejo pa sami dodajati
nove vsebine.
v Uvažajo podatke.
v Restrukturirajo podatke.
V tipih aplikacij na osnovi odobritve ali odgovornosti uporabniki ne morejo delati
naslednjega:
v Oblikujejo delovni prostor; lahko se pomikajo po gradnikih, ki ste jih pripravili zanje, če
jih niste zaklenili, jih minimirajo in maksimirajo, ne morejo pa sami dodajati nove vsebine.
v Uvažajo podatke, razen če jim ne priskrbite gumba dejanja za to.
v Restrukturirajo podatke, razen če jim ne priskrbite gumba dejanja za to.

Ustvarjanje arhiva Cognos Planning Service v okolju Cognos Express
Arhiv podatkovnega imenika in postavitve programske opreme IBM Cognos Insight lahko
ustvarite, ko želite premakniti strežnik IBM Cognos Express.

O tej nalogi
Ko ustvarite arhiv, sta ustvarjeni naslednji dve arhivski datoteki:
v Datoteka podatkovnega imenika za skrbnika sistema za prenos na drug računalnik in zagon
procesa Cognos TM1 na njem.
v Aplikacijska datoteka, ki jo je mogoče uvoziti na portal aplikacij Cognos TM1
Applications.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato še Objavi.

2. Kliknite IBM Planning Service Archive.
3. V polju Ciljni imenik podajte lokacijo, kjer bo arhiv shranjen.
4. Podajte ime aplikacije, ki jo želite ustvariti.
5. Če želite arhivirati tip aplikacije na osnovi odgovornosti, izberite dimenzijo, ki bo
nadzorovala dostop do podatkov. Če želite arhivirati tip osrednje aplikacije, dimenzije ne
izberite.
Tip aplikacije na osnovi odgovornosti temelji na strukturi poročanja, kot je struktura
poslovanja. Nima definiranega datuma zaključka, kot so na primer obnavljajoče se
napovedi ali nepretrgani procesi načrtovanja. Ta aplikacije ne morete zakleniti.
Tip osrednje aplikacije uporablja manjša skupina uporabnikov, ki si enakovredno delijo
nalogo izvajanja osrednjega načrtovanja ali analize.
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Za dodatne informacije o tipih aplikacij glejte Poglavje 12, “Za skrbnike programa
Cognos Express”, na strani 183.
6. Kliknite Naprej, da pregledate, kaj bo arhivirano.
7. Če želite ustvariti arhivski datoteki, kliknite Dokončaj.

Brisanje delovnih prostorov kot skrbnik programa Cognos Express
Če delovnega prostora IBM Cognos Insight ne potrebujete več, lahko s strežnika IBM Cognos
Express odstranite delovni prostor, aplikacijo, strežnik, izvor podatkov, paket in poročilo.

Postopek
Od naslednjega naredite tisto, kar velja v vašem primeru:
v Če ste shranili delovni prostor na svoj računalnik, izbrišite delovni prostor ali datoteko
CDD z računalnika. Datoteka CDD vsebuje model in podatke v delovnem prostoru in
postavitev delovnega prostora.
v Če ste objavili in porazdelili delovni prostor, izbrišite aplikacijo s portala Cognos TM1
Applications in izbrišite strežniški primerek iz programa Cognos Express.
Za več informacij dostopite do dokumentacije za vaš izdelek in različico v centru znanja
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Pomnite: Uporabniški podatki za delovni prostor Cognos Insight so shranjeni ločeni v samih
delovnih prostorih. Vključujejo datoteke dnevnikov, teme, datoteke PNG nedavnih delovnih
prostorov in kocke Cognos TM1, ki so ustvarjene, ko ustvarite ali spremenite delovni prostor.
Podatkov za posamezen delovni prostor ne morete izbrisati. Izbrišete lahko samo vse
uporabniške podatke hkrati. Če želite izbrisati določene uporabniške podatke, kot na primer
pri odstranjevanju programa Cognos Insight, izbrišite mapo .CognosInsight za svoje okolje:
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\user
name\.CognosInsight
v V operacijskem sistemu Microsoft Windows 7: C:\Users\user name\.CognosInsight
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Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami v programu IBM Cognos Insight so uporabnikom
s fizičnimi omejitvami, kot sta omejena mobilnost ali omejen vid, v pomoč pri uporabi
izdelkov informacijske tehnologije.
Če želite kar najbolje izkoristiti pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami v programu IBM
Cognos Insight, uporabite naslednje okolje:
v operacijski sistem Microsoft Windows 7 ali novejšega
v spletni brskalnik Internet Explorer 9 ali novejšega
v bralnik zaslona JAWS 14 ali novejši

Bližnjice na tipkovnici
IBM Cognos Insight vključuje bližnjice na tipkovnici, s katerimi se lahko pomikate po
programu Cognos Insight in izvajate naloge samo s pomočjo tipkovnice.
Prav tako je priporočljivo, da v operacijskem sistemu vključite visok kontrast, zato da so črte
v diagramih in grafikonih v aplikaciji vidnejše.
Spodnje bližnjice na tipkovnici temeljijo na tipkovnicah z ameriškim standardom.
v

“Uvažanje podatkov”

v

“Splošno” na strani 192

v

“Zavihki” na strani 194

v

“Platno” na strani 194

v

“Aplikacijska vrstica” na strani 195

v

“Podokno vsebine” na strani 196

v

“Gradniki navzkrižnih tabel in grafikonov” na strani 197

v

“gradniki kazalnikov” na strani 199

v
v

“Točke raziskovanja” na strani 200
“Gradniki gumbov dejanj” na strani 200

v

“Besedilni gradniki” na strani 201

v

“Urejevalnik dimenzij” na strani 201

v

“Graditelj poizvedb” na strani 201

Uvažanje podatkov
Tabela 18. Bližnjice na tipkovnici za čarovnika za uvažanje
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Korak
Preslikava
podatkov

Preslikajte element v dimenzijo.

Preslikava elementa v dimenzijo obsega
več korakov:
1. Pritisnite tabulatorko, da izberete
možnost Dimenzija.
2. Pritisnite puščico desno, da izberete
Raven in nato hitro pritisnite puščico
levo, da izberete Dimenzijo.
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Tabela 18. Bližnjice na tipkovnici za čarovnika za uvažanje (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Korak
Preslikava
podatkov

Preslikajte element v raven.

Preslikava elementa v raven obsega več
korakov:
1. Pritisnite tabulatorko, da izberete
možnost Dimenzija.
2. Pritisnite puščico desno, da izberete
Raven.

Korak
Preslikava
podatkov

Preslikajte element v mero.

Korak
Preslikava
podatkov

Preslikajte element v atribut.

Preslikava elementa v mero obsega več
korakov:
1. Pritisnite tabulatorko, da izberete
možnost Dimenzija in nato hitro
pritisnite puščico desno, da izberete
Mero.
Preslikava elementa v atribut obsega več
korakov:
1. Pritisnite tabulatorko, da pridete do
polja Ime atributa.
2. Pritisnite Shift+Tab, da izberete
Atribut.
3. Pritisnite puščico levo, da izberete
Mero in nato hitro pritisnite puščico
desno, da izberete Atribut.

Splošno
Tabela 19. Splošne bližnjice na tipkovnici
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Splošno

Izvajanje ukaza za aktivni ukazni gumb.

Enter
Preslednica

192

Splošno

Premik naprej na naslednjo postavko v
zaporedju indeksov tabulatorja. Ko
pridemo do konca, gre nazaj na prvi
indeks tabulatorja.

Tab

Splošno

Premik nazaj na prejšnjo postavko v
zaporedju indeksov tabulatorja. Ko smo
na začetku, gre na zadnji indeks
tabulatorja.

Shift+Tab

Potrditvena
polja

Izbira ali počiščenje potrditvenega polja.

Preslednica

Izbirni gumbi

Premik na naslednji izbirni gumb in izbira Puščica desno in nato Puščica navzdol
gumba.

Izbirni gumbi

Premik na prejšnji izbirni gumb in izbira
gumba.

Puščica navzdol in nato Puščica levo

Kontrolniki
dreves

Premik na naslednje vozlišče v drevesu.

Puščica navzdol

Kontrolniki
dreves

Premik na prejšnje vozlišče v drevesu.

Puščica navzgor

Kontrolniki
dreves

Razširitev trenutnega drevesnega vozlišča. Puščica desno
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Če Shift+Tab ne dela, pritiskajte
tabulatorko, dokler ne pridete do želene
postavke.

Tabela 19. Splošne bližnjice na tipkovnici (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Kontrolniki
dreves

Strnitev trenutnega drevesnega vozlišča.

Puščica levo

Kontrolniki
dreves

Premik na prvo vozlišče v kontrolniku
drevesa.

Home

Kontrolniki
dreves

Premik na zadnje vozlišče v kontrolniku
drevesa.

End

Meniji

Pomik po meniju navzdol in izbira
menijske postavke.

Puščica navzdol in nato Enter

Meniji

Pomik po meniju navzgor in izbira
menijske postavke.

Puščica navzgor in nato Enter

Meniji

Odpiranje menija.

Shift+F10

Meniji

Zapiranje odprtega menija.

Esc

Pomikanje

Pomikanje navzdol.

Puščica navzdol
Page Down

Pomikanje

Pomikanje navzgor.

Puščica navzgor ali Page Up

Aplikacijska
vrstica

Nastavitev žarišča aplikacijske vrstice.

F6

Aplikacijska
vrstica

Pomik do postavk v aplikacijski vrstici.

Tab ali Shift-Tab

Aplikacijska
vrstica

Odpiranje menija postavke aplikacijske
vrstice.

Preslednica

Aplikacijska
vrstica

Zapiranje menija postavke aplikacijske
vrstice.

Esc

Podokno
vsebine

Odpiranje in zapiranje podokna Vsebina.

Ctrl+F4

Podokno za
raziskovanje

Odpiranje in zapiranje podokna za
raziskovanje.

Ctrl+F3

Meni

Prikaz menija okna.

Alt+preslednica

Okno
aplikacije

Premik okna aplikacije

Premikanje okna aplikacije obsega več
korakov:
1. odprite meni okna s pritiskom na
Alt+preslednica;
2. izberite možnost Premakni in
pritisnete Enter;
3. okno premaknete s puščicami in
Ctrl+puščice;
4. okno nehate premikati s pritiskom na
Enter.
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Tabela 19. Splošne bližnjice na tipkovnici (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Okno
aplikacije

Spreminjanje velikosti okna aplikacije

Spreminjanje velikosti okna aplikacije
obsega več korakov:
1. odprite meni okna s pritiskom na
Alt+preslednica;
2. izberite možnost Velikost in pritisnete
Enter;
3. velikost okna spremenite s puščicami
in Ctrl+puščice;
4. s pritiskom na Enter velikost okna
nehate spreminjati.

Zavihki
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko je žarišče na zavihkih.
Tabela 20. Bližnjice na tipkovnici za zavihke
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Navigacija

Pomik naprej na naslednji zavihek.

Ctrl+Shift+Puščica desno

Navigacija

Pomik nazaj na prejšnje zavihke.

Ctrl+Shift+Puščica levo

Navigacija

Pomik na levi ali desni zavihek.

Puščica levo in Puščica desno

Spreminjanje
položaja

Premik trenutnega zavihka za en zavihek
v desno.

Shift+Page up

Spreminjanje
položaja

Premik trenutnega zavihka za en zavihek
v levo.

Shift+Page down

Preimenovanje Preimenovanje trenutnega zavihka.

F2

Platno
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko je žarišče na platnu.
Tabela 21. Bližnjice na tipkovnici za platno
Velja za
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Dejanje

Tipke bližnjice

Navigacija po Premik naprej na naslednji gradnik na isti
gradnikih
ravni in znotraj platna glede na zaporedje
indeksov zavihkov.

Puščica desno

Navigacija po Premik nazaj na prejšnji gradnik na isti
gradnikih
ravni in znotraj platna glede na zaporedje
indeksov zavihkov.

Puščica levo

Navigacija po Premik na podrejeno raven trenutnega
gradnikih
gradnika (vsebino gradnika).

Tab

Kontekstna
Premik žarišča na orodno vrstico na
orodna vrstica zahtevo za izbrani gradnik.
gradnika

F10

Način
gradnika

Shift+F10

Prikaz postavk menija gradnika.
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Tabela 21. Bližnjice na tipkovnici za platno (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Način
gradnika

Premik izbranega gradnika

Premikanje gradnika obsega več korakov:
1. odprite meni gradnika s pritiskom na
Alt+preslednica;
2. izberite možnost Premakni in
pritisnete Enter;
3. gradnik premaknete s puščicami in
Ctrl+puščice;
4. s pritiskom na Enter gradnik nehate
premikati.
Nasvet: Če želite premakniti gradnik, ne
da bi se samodejno poravnal z drugimi
gradniki, storite naslednje:
1. Kliknite ikono Dejanja gradnika,
nato pa Premakni.
2. premaknite gradnik s smernimi
tipkami na tipkovnici;
3. pritisnite Ctrl+Enter, da določite
položaj gradnika.

Način
gradnika

Spreminjanje velikosti izbranega
gradnika.

Spreminjanje velikosti gradnika aplikacije
obsega več korakov:
1. odprite meni gradnika s pritiskom na
Alt+preslednica;
2. izberite možnost Velikost in pritisnete
Enter;
3. velikost gradnika spremenite s
puščicami in Ctrl+puščice;
4. s pritiskom na Enter velikost gradnika
nehate spreminjati.

Način
gradnika

Izhod iz načina premikanja ali načina
spreminjanja velikosti.

Esc

Aplikacijska vrstica
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko je žarišče na
aplikacijski vrstici.
Tabela 22. Bližnjice na tipkovnici za aplikacijsko vrstico
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Aplikacijska
vrstica

Ustvarjanje delovnega prostora.

Ctrl+N

Aplikacijska
vrstica

Odpiranje delovnega prostora.

Ctrl+O

Aplikacijska
vrstica

Zapiranje delovnega prostora.

Ctrl+F4

Aplikacijska
vrstica

Shranjevanje delovnega prostora.

Ctrl+S

Aplikacijska
vrstica

Shranjevanje delovnega prostora pod
drugim imenom ali na drugi lokaciji.

Ctrl+Shift+S
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Tabela 22. Bližnjice na tipkovnici za aplikacijsko vrstico (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Aplikacijska
vrstica

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Aplikacijska
vrstica

Ponovna uveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Y

Aplikacijska
vrstica

Odpiranje dokumentacije za Cognos
Insight.

F1

Aplikacijska
vrstica

Aktiviranje menija Pomoč.

Alt+H

Aplikacijska
vrstica

Premik naprej na naslednji kontrolnik v
aplikacijski vrstici.

Tab

Aplikacijska
vrstica

Premik nazaj na prejšnji kontrolnik v
aplikacijski vrstici.

Shift+Tab

Podokno vsebine
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko je žarišče na podoknu
Vsebina.
Tabela 23. Bližnjice na tipkovnici za podokno Vsebina
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Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Navigacija

Odpiranje ali zapiranje podokna Vsebina,
ko je v žarišču gumb podokna Vsebina v
orodni vrstici aplikacije.

Enter

Orodna
vrstica

Premik med podoknoma Podatki in
Orodjarna znotraj podokna Vsebina.

Tab ali Shift-Tab

Orodna
vrstica

Pomik naprej na naslednji kontrolnik
orodne vrstice.

Puščica desno

Orodna
vrstica

Pomik nazaj na prejšnji kontrolnik orodne Puščica levo
vrstice.

Orodna
vrstica

Ogled postavk menija za kontrolnike
orodne vrstice.

Puščica navzdol

Kontrolnik
drevesa

Pomik naprej na naslednje vozlišče v
drevesu.

Puščica navzdol

Kontrolnik
drevesa

Pomik nazaj na prejšnje vozlišče v
drevesu.

Puščica navzgor

Kontrolnik
drevesa

Razširitev trenutnega drevesnega vozlišča. Puščica desno

Kontrolnik
drevesa

Strnitev trenutnega drevesnega vozlišča.

Puščica levo

Kontrolnik
drevesa

Premik na prvo vozlišče v kontrolniku
drevesa.

Home

Kontrolnik
drevesa

Premik na zadnje vozlišče v kontrolniku
drevesa.

End

Menijske
postavke

Prikaz seznama postavk menija za
postavke v podoknu Vsebina.

Shift+F10

IBM Planning Analytics različica 2.0.0: Cognos Insight

Tabela 23. Bližnjice na tipkovnici za podokno Vsebina (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Menijske
postavke

Vstavljanje točke raziskovanja na platno.

Vstavljanje točke raziskovanja obsega več
korakov:
1. v podoknu Vsebina se pomaknite do
dimenzije s puščico navzgor in
puščico navzdol;
2. dimenzijo vstavite kot točko
raziskovanja s pritiskom na Shift+F10
in nato Enter.

Menijske
postavke

Vstavljanje izbrane postavke na platno.

Vstavljanje postavke obsega več korakov:
1. s postavko v žarišču odprite meni s
pritiskom na Shift+F10;
2. postavko vstavite s pritiskom na
Insert.

Gradniki navzkrižnih tabel in grafikonov
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko delate v gradniku
navzkrižne tabele ali grafikona.
Tabela 24. Bližnjice na tipkovnici za gradnike navzkrižnih tabel in grafikonov
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Zavihki
Pogled

Pomikanje med zavihki v gradniku
navzkrižne tabele.

Puščica levo ali Puščica desno
Tab ali Shift+Tab

Orodna
vrstica na
zahtevo

Premik žarišča na orodno vrstico na
zahtevo.

F10

Področje
pregleda

Premik z orodne vrstice na zahtevo v
področje pregleda.

Tab

Področje
pregleda

Pomikanje po dimenzijah v področju
pregleda.

Puščica levo in Puščica desno

Področje
pregleda

Prikaz seznama članov dimenzije, ki je v
žarišču v področju pregleda. Seznam bo
prikazan v spustnem meniju.

Alt+Puščica navzdol

Področje
pregleda

Zapiranje spustnega menija, v katerem so
prikazani člani dimenzije v področju
pregleda.

Esc

Področje
pregleda

Preklop konteksta dimenzije, ki je v
žarišču v področju pregleda.

Puščica navzgor in Puščica navzdol in
nato Enter

Področje
pregleda

Premik dimenzije, ki je v žarišču v
področju pregleda, v stolpce.

Ctrl+C

Področje
pregleda

Premik dimenzije, ki je v žarišču v
področju pregleda, v vrstice.

Ctrl+R

Področje
pregleda

Premik dimenzije, ki je v žarišču v
področju pregleda, v kontekst.

Ctrl+T

Področje
pregleda

Premik izbrane dimenzije v levo.

Ctrl+puščica levo

Področje
pregleda

Premik izbrane dimenzije v desno.

Ctrl+puščica desno
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Tabela 24. Bližnjice na tipkovnici za gradnike navzkrižnih tabel in grafikonov (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Navzkrižna
tabela

Premik iz področja pregleda v navzkrižno
tabelo.

Tab

Navzkrižna
tabela

Prikaz postavk menija za glave vrstic ali
stolpcev.

Shift+F10

Navzkrižna
tabela

Dodajanje pomika v novo vrstico znotraj
celice.

Alt+Enter

Navzkrižna
tabela

Prikaz postavk menija za celice.

Shift+F10

Navzkrižna
tabela

Razširitev stolpca v navzkrižni tabeli.

Prilagajanje širine stolpca obsega tri
korake:
1. z žariščem na glavi stolpca pritisnite
Shift+F10;
2. s puščico navzgor in puščico navzdol
izberite možnost Razširi na;
3. pritisnite Enter.

Navzkrižna
tabela

Razširitev ali strnitev vozlišča v glavah
stolpcev ali vrstic.

Enter

Navzkrižna
tabela

Pomikanje po celicah v navzkrižni tabeli.

Puščice ali Tab in Shift+Tab

Navzkrižna
tabela

Urejanje napisov članov (naslovi vrstic in
stolpcev).

F2

Grafikon

Premik v grafikon iz navzkrižne tabele.

Ctrl+Tab

Grafikon

Sprememba tipa grafikona.

Sprememba tipa grafikona obsega več
korakov:
1. odprite meni Dejanja gradnikov s
pritiskom na F10;
2. pomaknite se do ikone Spremeni
grafikon s pritiskom na puščico
desno;
3. odprite meni s tipi grafikonov s
pritiskom na puščico navzdol;
4. izberite tip grafikona s pritiskom na
puščico navzdol;
5. med tipi grafikonov se pomikate s
puščico navzgor in puščico navzdol;
6. s pritiskom na Enter izberite tip
grafikona;
7. do seznama grafikonov za dani tip
grafikona se pomaknite s pritiskom
tabulatorke;
8. po seznamu grafikonov se pomikate
s pritiskom na preslednico;
9. grafikon izberite s pritiskom na
Enter;
10. do seznama možnosti grafikona se
pomaknite s pritiskom tabulatorke;
11. za izhod iz menija tipov grafikonov
pritisnite Esc.

Celica
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Vnos nove vrednosti celice.
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Vnesite vrednost in pritisnite Enter

Tabela 24. Bližnjice na tipkovnici za gradnike navzkrižnih tabel in grafikonov (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Celica

Vnos vrednosti v tisočih.

K
Če vnesete na primer 5K, se v celico
vnese 5000.

Celica

Vnos vrednosti v milijonih.

M
Če vnesete na primer 10M, se v celico
vnese 10.000.000.

Celica

Prištetje števila k vrednosti celice.

+, Add
Če vnesete na primer +50, to vrednosti
celice prišteje 50.

Celica

Odštetje števila od vrednosti celice.

-, Sub
Če vnesete na primer Sub50, to od
vrednosti celice odšteje 50.

Celica

Povečanje vrednosti celice za odstotek.

Inc, Increase
Če na primer vnesete Inc6, se vrednost
celice poveča za 6 %.

Celica

Zmanjšanje vrednosti celice za odstotek.

Dec, Decrease
Če na primer vnesete Dec6, se vrednost
celice zmanjša za 6 %.

Celica

Razpršitev vrednosti na desno.

>
Če na primer vnesete 1000>, se vrednost
1000 razprši na vse stolpce na desno.

Celica

Razpršitev vrednosti navzdol.

|
Če na primer vnesete 1000|, se vrednost
1000 razprši navzdol na vse vrstice.

Celica

Izvzetje vrednosti celice iz razprševanja
podatkov.

Hold, Hol

Celica

Sprostitev zadržane celice.

Release, Rel

gradniki kazalnikov
Naslednja tabela navaja bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo pri delu z gradnikom kazalnika.
Tabela 25. Bližnjice na tipkovnici za gradnike metrik
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Orodna
vrstica na
zahtevo

Premik žarišča na orodno vrstico na
zahtevo.

F10

Področje
pregleda

Premik z orodne vrstice na zahtevo v
področje pregleda.

Tab

Področje
pregleda

Pomikanje po dimenzijah v področju
pregleda.

Puščica levo in Puščica desno

Področje
pregleda

Prikaz seznama članov dimenzije, ki je v
žarišču v področju pregleda. Seznam bo
prikazan v spustnem meniju.

Preslednica

Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

199

Tabela 25. Bližnjice na tipkovnici za gradnike metrik (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Področje
pregleda

Zapiranje spustnega menija, v katerem so
prikazani člani dimenzije v področju
pregleda.

Esc

Področje
pregleda

Preklop konteksta dimenzije, ki je v
žarišču v področju pregleda.

Puščica navzgor in navzdol, nato pa
preslednica

Področje
pregleda

Razširitev trenutno izbrane postavke na
spustnem seznamu.

Puščica desno

Področje
pregleda

Strnitev trenutno izbrane postavke na
spustnem seznamu.

Puščica levo

Področje
pregleda

Premik iz področja pregleda v grafično
področje interaktivnega grafikona.

Tab

Točke raziskovanja
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko delate s točkami
raziskovanja.
Tabela 26. Bližnjice na tipkovnici za točke raziskovanja
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Podokno
vsebine

Vstavljanje točke raziskovanja na platno
tako, da izberete dimenzijo v podoknu
Vsebina.

Vstavljanje točke raziskovanja obsega več
korakov:
1. v podoknu Vsebina izberite dimenzijo
s puščico navzgor in puščico navzdol;
2. odprite meni s pritiskom na
Shift+F10;
3. pritisnite Insert.

Menijske
postavke

Ogled postavk menija za faseto.

Shift+F10

Točka
raziskovanja

Pomikanje po seznamu članov za točko
raziskovanja.

Puščica navzgor in Puščica navzdol

Točka
raziskovanja

Izbira ali počiščenje člana v točki
raziskovanja.

Ctrl+preslednica

Točka
raziskovanja

Izbira drugega člana v točki raziskovanja.

Puščica navzgor in Puščica navzdol in
nato Ctrl+preslednica

Točka
raziskovanja

Izbira člana v točki raziskovanja in
počiščenje vseh prejšnjih izborov.

Preslednica

Točka
raziskovanja

Prikaz članov točke raziskovanja v
hierarhičnem načinu.

Pritisnite Shift+F10 in izberite Pokaži
hierarhijo

Točka
raziskovanja

Strnitev ali razširitev vozlišča v faseti v
hierarhičnem načinu.

Enter

Gradniki gumbov dejanj
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko je žarišče v gradniku
gumba dejanja.
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Tabela 27. Bližnjice na tipkovnici za gradnike gumbov dejanj
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Gumb dejanja Priklic dejanja.

Preslednica

Besedilni gradniki
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko delate z besedilnimi
gradniki.
Tabela 28. Bližnjice na tipkovnici za besedilne gradnike
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Besedilo

Označitev besedila za oblikovanje.

Shift+Puščica desno

Orodna
vrstica

Nastavitev žarišča na orodno vrstico
besedilnega gradnika, ko je besedilo
označeno.

F10

Orodna
vrstica

Pomikanje do glavnih pristajalnih področij Tab
v orodni vrstici.

Orodna
vrstica

Pomikanje iz glavnega pristajalnega
področja do postavk v orodni vrstici.

Puščica desno ali Puščica levo

Orodna
vrstica

Izbira možnosti na seznamu velikosti ali
tipa pisav v orodni vrstici besedilnega
gradnika.

Puščica navzgor ali Puščica navzdol

Orodna
vrstica

Izbira nastavitve pisave na seznamu
velikosti ali tipa pisav.

Enter

Urejevalnik dimenzij
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko delate v Urejevalniku
dimenzij.
Tabela 29. Bližnjice na tipkovnici za Urejevalnik dimenzij
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Kontrolnik
drevesa

Odpiranje vozlišča v drevesni hierarhiji
Urejevalnika dimenzij.

Ctrl+puščica desno

Kontrolnik
drevesa

Zapiranje vozlišča v drevesni hierarhiji
Urejevalnika dimenzij.

Ctrl+puščica levo

Zagon

Odpiranje urejevalnika dimenzij, če je v
Shift + F10, nato pa izberite Urejanje
podoknu vsebine žarišče na napisu vrstice
ali postavke.

Urejanje

Odpiranje menija za postavko v drevesu.

Shift+F10

Urejanje

Nastavitev postavke kot podrejenca druge
postavke.

Shift+F10 in nato izberite možnost
Ponižaj izbrane člane

Urejanje

Nastavitev postavke kot nadrejenca druge
postavke.

Shift+F10 in nato izberite možnost
Povišaj izbrane člane

Graditelj poizvedb
V naslednji tabeli so naštete bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo, ko delate z Graditeljem
poizvedb.

Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

201

Tabela 30. Bližnjice na tipkovnici za Graditelja poizvedb
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Menijske
postavke

Odpiranje menija za pomikanje do glavnih Ctrl+podpičje
pristajalnih področij.

Menijske
postavke

Nastavitev žarišča na pristajalno področje
diagrama poizvedbe iz glavnega
pristajalnega področja.

Ctrl+podpičje

Pogled
podatkov

Osvežitev vsebine v Pogledu podatkov.

S Tab do gumba za osveževanje in nato
pritisnite Enter.

Graditelj
poizvedb

Dodajanje tabele v poizvedbo.

Dodajanje tabele v poizvedbo obsega več
korakov:
1. pritisnite Ctrl+podpičje in izberete
možnost Raziskovalec
metapodatkov;
2. s puščicami se pomaknite do tabele;
3. pritisnite Shift+F10, da se prikaže
seznam menijskih postavk za tabelo;
4. izberite Dodaj v poizvedbo;
5. če želite vsebino osvežiti, se s Tab
pomaknite do gumba za osveževanje
in pritisnite Enter.

Diagram
poizvedbe

Odpiranje menija.

Shift+F10

Diagram
poizvedbe

Nastavljanje žarišča na tabelo.

Nastavljanje žarišča na tabelo ima dva
koraka:
1. odprite meni s pritiskom na
Shift+F10;
2. izberite Izberi v diagramu in nato
Izberi tabelo.

Tabela

Izbira lastnosti spoja tabele.

Izbira lastnosti spoja tabele obsega več
korakov:
1. odprite meni s pritiskom na
Shift+F10;
2. izberite Izberi v diagramu in nato
Izberi tabelo.
3. s Tab greste do možnosti Stolpec
Glava tabele;
4. s puščico navzgor in puščico navzdol
nastavite žarišče na vrstico lastnosti
spoja;
5. s puščico desno in puščico levo
nastavite žarišče na lastnost spoja;
6. za urejanje lastnosti spoja tabele
pritisnite preslednico;
7. za prikaz seznama možnosti pritisnite
Enter;
8. po seznamu se pomikate s puščico
navzgor in puščico navzdol;
9. možnost na seznamu izberite s
pritiskom na Enter.
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Tabela 30. Bližnjice na tipkovnici za Graditelja poizvedb (nadaljevanje)
Velja za

Dejanje

Tipke bližnjice

Lastnosti
spoja

Urejanje razmerij med stolpci.

Urejanje razmerij med stolpci ima več
korakov:
1. s Tab greste do možnosti Podaj
razmerja med stolpci;
2. s puščico navzgor in puščico navzdol
nastavite žarišče na lastnosti razmerja;
3. s puščico desno in puščico levo
nastavite žarišče na lastnost razmerja;
4. za urejanje lastnosti razmerja pritisnite
preslednico;
5. seznam možnosti odprite s pritiskom
na Enter;
6. po seznamu se pomikate s puščico
navzgor in puščico navzdol;
7. možnost na seznamu izberite s
pritiskom na Enter.

Omogočanje dodatnih označb za bralnike zaslona
Ko v programu IBM Cognos Insight spremenite vsebino celic v navzkrižni tabeli, se vsebina
celice drugače obarva. Podate lahko, da je obarvano besedilo prikazano tudi z vizualnimi
označbami, zato da jih bralniki zaslona lahko javljajo.

Postopek
1. Kliknite ikono Dejanja

in nato Moje preference.

2. Če želite podati, da bo obarvano besedilo v navzkrižni tabeli označeno, ko boste uporabili
bralnik zaslona, izberite potrditveno polje Dodaj vizualne označbe obarvanemu
besedilu.
3. Kliknite V redu.

Težave z bralnikom zaslona JAWS
IBM Cognos Insight vključuje bližnjice na tipkovnici, s katerimi se lahko pomikate po
programu Cognos Insight in izvajate naloge samo s pomočjo tipkovnice. Vendar pa nekatere
bližnjice na tipkovnici v nekaterih bralnikih zaslona morda ne bodo delovale. Tukaj so
opisane težave in rešitve.

JAWS pove staro stanje ali staro vrednost celice
Potem ko spremenite stanje celice ali obliko zapisa celice s pomočjo menijskih postavk celice,
JAWS v gradniku navzkrižne tabele pove staro stanje ali staro obliko zapisa vrednosti celice.
Stanje celice lahko spremenite tako, da na meniju celice izberete možnost Zadrži ali Sprosti.
Vrednosti oblike zapisa celice pa lahko spremenite tako, da na meniju celice izberete drugo
obliko zapisa podatkov, na primer odstotek od skupne vsote ali največje prevaljevanje.
Če želite, da JAWS pove novo stanje ali novo obliko zapisa vrednosti celice, se s smerno
tipko odmaknite od spremenjene celice in se nato vrnite k njej. JAWS pove posodobljeno
stanje in obliko zapisa vrednosti.

Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
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JAWS nepravilno najavi gumb V redu v nekaterih oknih Graditelja
poizvedb
Včasih ko delate v oknu Graditelja poizvedb, JAWS najavi gumb V redu in potem še drug
kontrolnik. Če se to zgodi, lahko mirno prezrete najavo gumba V redu in poslušate samo
nadaljevanje najave.

JAWS ne objavi novih vrednosti celic
Če uporabljate JAWS in v celico navzkrižne tabele vnesete novo vrednost in pritisnete Enter,
nova vrednost ni objavljena. Poleg tega ne pove nobene vrednosti celice, potem ko vnesete
novo vrednost celice, kljub pomikanju s smernimi tipkami.
Bralniku JAWS vsilite, da pove vrednosti celice tako, da najprej pritisnete Ctrl+Tab, da
zapustite navzkrižno tabelo, in nato Ctrl+Shift+Tab, da se vanjo vrnete. JAWS bo prebral
celice, ko se boste pomikali s smernimi tipkami ali tabulatorko.

JAWS ne objavi elementov v relativnem proporcionalnem
razprševanju
Če si v oknu Razprševanje podatkov ogledujete elemente, na katerih temelji relativno
proporcionalno razprševanje, JAWS ne objavi imen elementov, če za navigacijo uporabite
smerne tipke.
Za navigacijo do elementa pritisnite tabulatorko in JAWS bo objavil imena elementov. Če
kliknete povezavo Predogled, lahko pregledujete povzetek dimenzij in elementov, vendar je
ta samo za branje. Elemente je mogoče urejati le v oknu Razprševanje podatkov.

JAWS ne objavi datumskih ali navigacijskih kontrolnikov v
koledarju
V oknu Časovna prevaljevanja in v celicah navzkrižne tabele JAWS ne objavi datumskih in
navigacijskih kontrolnikov v koledarjih.
Če želite urediti datum v časovnem prevaljevanju:
1. V oknu Časovna prevaljevanja s pritiskom tabulatorke izberite možnost fiksnega datuma.
2. Pritisnite puščico navzdol, da se odpre koledar.
3. Če se želite pomikati za en dan, uporabite smerne tipke (JAWS bo objavil nove mesec),
nato pa za izbiro datuma pritisnite tipko Enter. JAWS bo prebral na novo izbrani datum in
seznam datumskih obsegov se bo posodobil na osnovi izbora novega referenčnega
datuma.
Če želite urediti datum celice v navzkrižni tabeli, vnesite nov datum v celico. Oblika zapisa
novega datuma se mora ujemati z obliko zapisa obstoječih datumov.

JAWS ne objavi kontrolnika drevesa definicije poizvedbe
Med uvozom paketa v Cognos Insight, pri koraku Izberi izvor podatkov v čarovniku za
uvažanje, JAWS ne identificira razdelka Definicija poizvedbe kot kontrolnika drevesa.
Če želite uporabljati kontrolnik drevesa, izvedite naslednja dejanja:
v Po drevesu se pomikajte s puščicama navzdol in navzgor.
v Postavke drevesa razširite in strnite s puščicama desno in levo.
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v Izberite eno ali več postavk drevesa s preslednico. Ko je postavka izbrana, je tabela
izbranih postavk samodejno poseljena.
v

JAWS 13 ne najavi postavk, ki so v drevesu Definicije poizvedbe
počiščene in zaprte
Med uvozom paketa v Cognos Insight, pri koraku Izberi izvor podatkov v čarovniku za
uvažanje, lahko v kontrolniku drevesa Definicije poizvedbe izberete postavke s pritiskom na
preslednico.
JAWS 13 pove, ali so odprte postavke drevesa počiščene ali izbrane. JAWS 13 prav tako
pove, ali so zaprte postavke lista počiščene ali izbrane. Toda za postavke, ki so počiščene in
zaprte, JAWS 13 pove le, da je postavka zaprta, ne pove pa, ali je počiščena.

IBM in pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
Več informacij o IBM-ovi zavezanosti glede pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami si
lahko ogledate v IBM-ovem centru za pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami.
IBM-ov center za pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami (http://www.ibm.com/able) je
na voljo na spletu.

Dodatek A. Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
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Dodatek B. Informacije za odpravljanje težav
Odpravljanje težav je sistematičen pristop k razreševanju težave. Cilj odpravljanja težav je
ugotoviti, zakaj nekaj ne deluje po pričakovanjih in kako težavo razrešiti.
Preglejte naslednjo tabelo, da sebi ali podpori za stranke pomagate razrešiti težavo s
programsko opremo IBM Cognos Insight.
Tabela 31. Dejanja in opisi za odpravljanje težav
Dejanja

Opis

Morda je za razrešitev težave na voljo popravek
izdelka.

Uveljavite vse znane pakete popravkov ali ravni
storitve ali začasne popravke programa (PTF).

Prepričajte se, da je konfiguracija podprta.

Preglejte sistemske zahteve za Cognos Insight na
strani Okolja programske opreme za IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Preverite sporočila o napaki tako, da izberete
izdelek na portalu IBM-ove službe za podporo in
vnesete kodo sporočila o napaki v polje Search
support na desni navpični menijski vrstici
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/).

Sporočila o napaki vsebujejo pomembne
informacije, ki vam pomagajo identificirati
komponento, ki težavo povzroča.

Znova ustvarite težavo, da se prepričate, da ne gre
preprosto le za napako.

Če so izdelku priloženi vzorci, je pametno, da
težavo znova ustvarite na vzorčnih podatkih.

Prepričajte se, da je bila namestitev uspešno
dokončana.

Namestitvena lokacija mora vsebovati ustrezno
datotečno strukturo in datotečna dovoljenja.
Če na primer izdelek zahteva dostop za pisanje do
datotek dnevnika, poskrbite, da ima imenik
pravilno dovoljenje.

Preglejte vso dokumentacijo, vključno z
opombami ob izdaji, tehničnimi obvestili in
dokumentacijo o preizkušenih praksah.

Preiščite IBM-ove zbirke znanja in ugotovite, ali
je težava znana, ali nudi zaobitje ter ali je že
razrešena in dokumentirana.

Preglejte nedavne spremembe v svojem
računalniškem okolju.

Včasih lahko namestitev nove programske opreme
povzroči težave z združljivostjo.

Če vas postavke na potrditvenem seznamu niso pripeljale do rešitve, boste najbrž morali
zbrati diagnostične podatke. Te podatke potrebuje IBM-ov predstavnik za tehnično podporo,
zato da lahko učinkovito odpravlja težave in vam pomaga razrešiti težavo. Zbrane
diagnostične podatke lahko analizirate tudi sami.

Pri večkratni izbiri v točki raziskovanja je v nekaterih celicah prikazano
#N/A
Ko v točki raziskovanja v programu IBM Cognos Insight izberete dva ali več članov, so v
celicah v gradnikih z navzkrižnimi tabelami včasih prikazane izračunane vrednosti, včasih pa
#N/A.
Ko v točki raziskovanja izberete dve ali več postavk, poskušajo navzkrižne tabele v delovnem
prostoru prikazati vrednosti celic, izračunane na podlagi izbranih postavk.
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V celicah so izračunane vrednosti prikazane pravilno
Izračunane vrednosti so prikazane, ko držita oba od naslednjih dveh stavkov:
v vsi člani v vrsticah, stolpcih ali kontekstu nimajo izračunov ali pa imajo preproste izračune,
kot so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje ali povprečje;
v če imajo vrstice, stolpci ali kontekst izračunane člane, potem med njimi ni nobenih
presekov. Če imajo na primer vrstice izračunanega člana, potem ne sme biti noben član v
stolpcih izračunan.
Recimo, da so v navzkrižni tabeli prikazani dimenzija Linije izdelkov s člani, kot so
Mikrovalovne pečice in Pečice, mera Prihodek in dimenzija Blagovne znamke v kontekstu in
kot točka raziskovanja. Ko kliknete blagovno znamko, se prikazani podatki v navzkrižni
tabeli spremenijo tako, da je prikazan le prihodek izbrane blagovne znamke.

V celicah je prikazano #N/A
V celicah je prikazano besedilo #N/A, ko v točki raziskovanja izberete več kot eno postavko v
naslednjih dveh situacijah:
v v navzkrižni tabeli je eden ali več izračunanih članov, ki temeljijo na kompleksnem
izračunu;
v v točki raziskovanja izberete več kot eno postavko in ko je v navzkrižni tabeli presek
izračunanih članov v stolpcih, vrsticah ali v kontekstu.
V celicah je prikazano #N/A, ko v točki raziskovanja izberete več kot eno postavko in ko je v
navzkrižni tabeli eden ali več izračunanih članov, ki temeljijo na kompleksnem izračunu.
Kompleksni izračuni so minimum, maksimum, primerjava in sklici na bazo podatkov. Če
nadaljujemo z zgornjim primerom - v navzkrižno tabelo dodate vrstico seštevka, da prikažete
najmanjšo vrednost v stolpcu. Minimum je kompleksen izračunani član. Zato se zdaj, ko v
točki raziskovanja izberete dve ali več blagovnih znamk, vrednosti v navzkrižni tabeli
spremenijo v #N/A.
V celicah je prikazano #N/A, ko v točki raziskovanja izberete več kot eno postavko in ko je v
navzkrižni tabeli presek izračunanih članov v stolpcih, vrsticah ali kontekstu. Če nadaljujemo
z zgornjim primerom - dodate izračun Povprečje kot nov stolpec in dodate izračun Povprečje
kot novo vrstico. Zato se zdaj, ko v točki raziskovanja izberete dve ali več blagovnih znamk,
vrednosti v navzkrižni tabeli spremenijo v #N/A.
S tem povezana opravila:
“Filtriranje po dimenzijah in atributih” na strani 51
Filtrirajte podatke, ki so prikazani v navzkrižnih tabelah in grafikonih v vašem delovnem
prostoru IBM Cognos Insight, s pomočjo točk raziskovanja ali podokna za raziskovanje.
Točke raziskovanja in podokno za raziskovanje prav tako določata, kako so povezani
dimenzije in atributi in kje niso povezani.

Viri za odpravljanje težav
Viri za odpravljanje težav so izvori informacij, ki vam lahko pomagajo pri razreševanju težav,
ki jih imate s programsko opremo IBM Cognos Insight. Mnoge od povezav na vire, ki so
navedeni v tem razdelku, lahko vidite tudi v kratki video demonstraciji.
Če si želite ogledati video različico, poiščite “IBM Cognos troubleshooting” prek spletnega
iskalnika ali video skupnosti YouTube.
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Portal za podporo
IBM-ov portal za podporo je poenoten, centraliziran pogled vseh orodij tehnične podpore in
informacij za vse IBM-ove sisteme, programsko opremo in storitve, vključno s programsko
opremo IBM Cognos Insight.
Na IBM-ovem portalu za podporo lahko dostopate do vseh IBM-ovih virov za podporo z
enega mesta. Strani lahko prilagodite, da se osredotočajo na informacije in vire, ki jih
potrebujete za preprečevanje in hitrejše razreševanje težav. Seznanite se z IBM-ovim portalom
za podporo in si oglejte demo video posnetke.
Poiščite vsebino Cognos, ki jo potrebujete tako, da izberete izdelke na IBM-ovem portalu za
podporo.

Iskanje in navigacija po informacijah o izdelku IBM Cognos
Insight
Zdaj lahko dostop do informacij o izdelkih IBM Cognos konfigurirate na portalu za podporo
IBM Support Portal, kjer lahko vse svoje povezave vidite na eni sami strani.
Najboljše prakse za iskanje in navigacijo po informacijah o izdelkih IBM Cognos so na voljo
na strani Portal za podporo in najboljše prakse iskanja po tehničnih obvestilih IBM Cognos
(IBM Cognos Support Portal and Technote Search Best Practices).

Zbiranje informacij
Preden se obrnete na IBM-ovo službo za podporo, morate zbrati diagnostične podatke
(sistemske informacije, simptome, datoteke dnevnikov, sledenja itd.), ki so potrebni za
razrešitev težave v programski opremi IBM Cognos Insight. Z zbiranjem informacij se boste
lažje seznanili s postopkom odpravljanja težav, poleg tega pa boste prihranili na času.
Informacije o tem, katere podatke je treba zbrati, so na voljo na spletni strani Tehnična
obvestila MustGather (MustGather technotes).

Odkrivanje težav
Za diagnosticiranje in odpravljanje pogostih težav je na voljo več orodij za odkrivanje težav
IBM Cognos.
Ta orodja lahko prenesete s strani Diagnostični pripomočki Cognos (Cognos Diagnostic
Utilities). IBM-ov pomočnik za izobraževanje (IBM Education Assistant) nudi video posnetke
in druge vire za usposabljanje o nekaterih od teh diagnostičnih orodij na spletnem mestu
IBM-ov pomočnik za izobraževanje - odkrivanje težav (IBM Education Assistant Problem
Determination).

Servisni zahtevki
Servisni zahtevki so znani tudi kot poročila o upravljanju težav (PMR-ji). Diagnostične
informacije lahko tehnični podpori za IBM-ovo programsko opremo predložite na več
načinov.
Če želite odpreti PMR ali izmenjati informacije s tehnično podporo, glejte stran za izmenjavo
informacij s tehnično podporo tehnične podpore za IBM-ovo programsko opremo. PMR-je
lahko predložite tudi neposredno z orodjem Servisni zahtevki (PMR-ji) (Service requests
(PMRs)) ali z eno od drugih podprtih metod, ki so opisane na strani za izmenjavo informacij.

Center za stranke Cognos
Center za stranke IBM Cognos nudi informacije v zvezi s Cognosom, posodobitve in vire za
odpravljanje težav.
Dodatek B. Informacije za odpravljanje težav
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Če si želite ogledati informacije o odpravljanju težav za Cognos, obiščite center za stranke
Cognos Customer Center in si poglejte informacije pod "Kontaktiranje podpore (Contacting
Support)" ali "Namigi za odpravljanje težav (Troubleshooting Tips)".

Središče za popravke
Središče za popravke nudi popravke in posodobitve za programsko opremo, strojno opremo in
operacijski sistem vašega sistema.
Do popravkov za vaš izdelek pridete prek spustnega menija na spletni strani Središče za
popravke (Fix Central). Oglejte si tudi spletno stran Pomoč središča za popravke (Fix Central
help).

Zbirke znanja
Rešitve za težave lahko najdete v IBM-ovih zbirkah znanja.
Iščete lahko po IBM-ovem glavnem naslovu tako, da iskalni niz vnesete v polje za iskanje na
vrhu katerekoli strani ibm.com.

Center znanja IBM Knowledge Center
Center znanja IBM Knowledge Center vključuje dokumentacijo za vse izdaje posameznega
IBM-ovega izdelka.
Center znanja IBM Knowledge Center, vključno s prevedeno dokumentacijo, je na voljo na
spletnem mestu http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Če želite poiskati povezave za najnovejše znane težave in APAR-je, pojdite do Opomb ob
izdaji, ki so na voljo za izdelek in različico.

IBM-ovi tehnični priročniki Redbooks
IBM-ove tehnične priročnike Redbooks razvija in objavlja IBM-ova organizacija za tehnično
podporo ITSO (IBM's International Technical Support Organization).
IBM-ovi tehnični priročniki Redbooks nudijo poglobljene nasvete o temah, kot so namestitev
in konfiguriranje ter implementacija rešitve.

Dokumentacija Preizkušene prakse
Dokumentacijo Preizkušene prakse za Business Analytics so ustvarjali strokovnjaki za IBM
Cognos na podlagi izkušenj strank. Dokumentacija nudi preverjene tehnične informacije v
specifičnih tehnoloških okoljih.
Kot vir za odpravljanje težav je v dokumentaciji Preizkušene prakse za Business Analytics
poleg videoposnetkov in drugih informacij na voljo dostop do deset najbolj priljubljenih praks
za upravljanje finančne zmogljivosti: Dokumentacija Preizkušene prakse za Cognos.

Podpora za programsko opremo in dovodi RSS
IBM-ovi dovodi RSS podpore za programsko opremo so hitra, enostavna in lahka oblika za
nadziranje nove vsebine na spletnih mestih.
Potem, ko si prenesete bralnik RSS ali vtičnik brskalnika, se lahko naročite na dovode
IBM-ovih izdelkov na spletni strani IBM-ovi dovodi RSS podpore za programsko opremo
(IBM Software Support RSS feeds).

Forumi in skupnosti
Forumi izdelkov IBM Cognos so kraj, kjer lahko izmenjujete ideje in rešitve s svojimi kolegi
v skupnosti IBM Cognos.
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Aktivni forumi Cognos so na voljo na spletni strani Forumi in skupnosti Cognos.
AnalyticsZone.com nudi dodatne forume za uporabnike programske opreme IBM Cognos
Insight ter vadnice in vzorčne datoteke (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Dodatek B. Informacije za odpravljanje težav
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Opombe
Te informacije smo razvili za izdelke in storitve, ki so na voljo po vsem svetu.
IBM lahko to gradivo nudi v drugih jezikih. Vendar pa boste za dostop do gradiva v
določenem jeziku lahko morali imeti lastno kopijo izdelka ali različice izdelka v tem jeziku.
IBM lahko izdelkov, storitev ali funkcij, ki so opisane v tem dokumentu, v drugih državah ne
nudi. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo pri vas, lahko dobite pri
lokalnem IBM-ovem predstavniku. Nobena referenca na IBM-ov izdelek, program ali storitev
ne pomeni, da lahko uporabite samo ta IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto njega
lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši IBM-ovih
pravic do intelektualne lastnine, vendar pa mora uporabnik sam oceniti in preveriti delovanje
vseh izdelkov, programov ali storitev, ki niso IBM-ovi. Ta dokument lahko opisuje izdelke,
storitve ali funkcije, ki niso vključene v upravičenje programa ali licence, ki ste jo nabavili.
IBM ima lahko patente ali nerešene patentne prijave, ki pokrivajo vsebino, opisano v tem
dokumentu. Ta dokument vam ne podeljuje nobene licence za te patente. Pisna vprašanja o
licenci lahko pošljete na naslov:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Če imate vprašanja o licenci v zvezi z informacijami o dvobajtnem naboru znakov (DBCS), se
obrnite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi ali pošljite pisno poizvedbo
na naslednji naslov:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali katerokoli drugo državo, v kateri takšni
pogoji niso v skladu z lokalnim zakonom: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO, KOT JE", IN SICER BREZ
VSAKRŠNEGA JAMSTVA, PA NAJ BO IZRECNO ALI ZAKONSKO, KAR BREZ
OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI ZAKONSKA JAMSTVA ZA TRŽNOST ALI
PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V nekaterih državah ni dovoljena zavrnitev
izrecnih ali zakonskih jamstev v določenih transakcijah, zato ta trditev za vas lahko ne velja.
Te informacije lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake. Informacije v
tem dokumentu se občasno spremenijo; te spremembe bodo vključene v nove izdaje
publikacije. IBM lahko kadarkoli izboljša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v
tej publikaciji, brez vnaprejšnjega opozorila.
Spletna mesta, ki niso last IBM-a, so v teh informacijah omenjena le zaradi pripravnosti in na
noben način ne pomenijo promoviranja teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni
del gradiva za ta IBM-ov izdelek in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.
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IBM lahko uporabi ali distribuira informacije, ki nam jih pošljete, na kakršenkoli način, ki se
mu zdi primeren, brez kakršnihkoli obveznosti do vas.
Imetniki licenc za ta program, ki želijo informacije, da bi omogočili: (i) izmenjavo informacij
med neodvisno ustvarjenimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) skupno
rabo izmenjanih informacij, naj se obrnejo na:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Takšne informacije bodo na voljo v skladu z določenimi pogoji in določbami, ki v določenih
primerih zajemajo tudi plačilo.
Licenčni program, opisan v tem dokumentu, in vse licenčno gradivo, ki je na voljo zanj, IBM
nudi pod pogoji IBM-ove pogodbe s strankami, IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe ali
katerekoli enakovredne pogodbe med nami.
Vsi podatki o zmogljivosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem
okolju. Zato se lahko rezultati v drugih operacijskih okoljih občutno razlikujejo. Nekatere
meritve so bile narejene na sistemih v fazi razvoja in zato obstaja možnost, da te meritve na
splošno razpoložljivih sistemih ne bodo enake. Nekatera merjenja smo pridobili s pomočjo
ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj
preverijo podatke, ki veljajo za njihovo specifično okolje.
Informacije o izdelkih, ki niso IBM-ovi, smo pridobili pri dobaviteljih teh izdelkov iz njihovih
natisnjenih objav ali drugih javno razpoložljivih virov. IBM teh izdelkov ni preizkušal in ne
more potrditi točnosti informacij o zmogljivosti, združljivosti ali ostalih trditev, ki se nanašajo
na izdelke, ki niso last IBM-a. Vprašanja v zvezi z zmogljivostjo izdelkov, ki niso IBM-ovi,
naslovite na njihove dobavitelje.
Vse izjave glede IBM-ove bodoče usmeritve lahko brez vsakega obvestila spremenimo ali
umaknemo in predstavljajo zgolj namene in cilje.
Te informacije vsebujejo primere podatkov in poročil, ki se uporabljajo pri vsakdanjem
poslovnem delovanju. Da se prikažejo na najbolj realen način, primeri vsebujejo imena
posameznikov, podjetij, blagovnih znamk in izdelkov. Vsa ta imena so izmišljena in vsaka
podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo dejanska podjetja, je zgolj naključna.
Če te informacije berete kot zaslonsko publikacijo, lahko ne boste videli fotografij in barvnih
ilustracij.
Ta ponudba programske opreme ne vsebuje piškotkov ali drugih tehnologij za zbiranje
informacij, ki bi omogočale identificiranje osebe.

Blagovne znamke
IBM, IBM-ov logotip in ibm.com so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
korporacije International Business Machines Corp., registrirane v številnih jurisdikcijah po
vsem svetu. Imena drugih izdelkov in storitev so lahko blagovne znamke IBM-a ali drugih
podjetij. Trenutni seznam IBM-ovih blagovnih znamk je na voljo na spletni strani na naslovu
“ Copyright and trademark information ” na naslovu www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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Naslednji izrazi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke drugih podjetij:
v Microsoft, Windows, Windows NT in logotip Windows so blagovne znamke korporacije
Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.
v Java in vse blagovne znamke ter logotipi, ki temeljijo na Javi, so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije Oracle in/ali njenih podružnic.
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Stvarno kazalo
Posebni znaki
#N/A v celicah

207

A
analiziranje podatkov
iskanje 52
raziskovanje 102
razvrščanje 55
z vrtanjem navzdol 53
aplikacije
brisanje iz programa Cognos Express 190
brisanje s strežnika Cognos TM1 176
objavljanje v Cognos Express 183
objavljanje v Cognos TM1 170
aplikacije, ki temeljijo na strežniku 169, 183
aplikacijska vrstica
bližnjice na tipkovnici 195
arhiviranje
v okolju Cognos Express 189
v okolju Cognos TM1 176
atributi 97
filtriranje po 51
ustvarjanje 95
v izračunih kocke 57

B
besedilni gradniki
bližnjice na tipkovnici 201
besedilo
dodajanje 90
oblikovanje 98
bližnjice na tipkovnici 191
bralniki zaslona 203
brisanje
aplikacij iz programa Cognos Express 190
aplikacij s Cognos TM1 176
člani 104
delovnih prostorov iz programa Cognos Express 181
delovnih prostorov s strežnika Cognos TM1 168
delovnih prostorov z računalnika 109
dimenzije 104
izvorov podatkov iz programa Cognos Express 190
komentarji 103
paketov iz programa Cognos Express 190
poročil iz programa Cognos Express 190
strežnikov iz programa Cognos Express 190
strežnikov s Cognos TM1 176
zavihki 81

C
celice
komentarji 103
center za stranke Cognos 210
Cognos Express
arhiviranje v 189
delo v nepriključnem načinu

180
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Cognos Express (nadaljevanje)
objavljanje aplikacij v 183
objavljanje delovnih prostorov v 183, 185
objavljanje kock v 183
objavljanje podatkov v 183
objavljanje poročil v 185
povezovanje z 13, 183
prispevanje k načrtu 179
Cognos TM1
arhiviranje v 176
delo v nepriključnem načinu 168
objavljanje aplikacij v 170
objavljanje delovnih prostorov na večnivojskem strežniku
objavljanje delovnih prostorov v 170
objavljanje kock v 170
objavljanje podatkov v 170
povezovanje z 13, 169
prispevanje k načrtu 157

172

Č
čas
oblikovanje 98
člani
brisanje 104
dodajanje 101
črtni grafikoni 83

D
datoteke ASC
uvažanje 18
datoteke CMA
uvažanje 18
datoteke CSV
uvažanje 18
datoteke Microsoft Excel
uvažanje 22
datoteke PDF
izvažanje zavihkov delovnega prostora v 108
datoteke TAB
uvažanje 18
datoteke TXT
uvažanje 18
datum
oblikovanje 98
decimalna mesta 98
delne vsote 60
delo v nepriključnem načinu
Cognos Express 180
Cognos TM1 168
delovni prostor 91
barve ozadja 92
besedilo 90
gumbi dejanj 89
izkušnja prispevanja v okolju Cognos Express 188
izkušnja prispevanja v okolju Cognos TM1 174
navzkrižna tabela 81
pomikanje 117
sinhronizacija 92

217

delovni prostor (nadaljevanje)
slike ozadja 92
spletna stran 91
teme 92
zavihki 81
delovni prostori
brisanje iz programa Cognos Express 181
brisanje s strežnika Cognos TM1 168
brisanje z računalnika 109
dodajanje slik 90
izvažanje kot datoteke PDF 108
objavljanje v Cognos Express 183
objavljanje v Cognos TM1 170
oblikovanje 81
tiskanje 109
upravljanje 93
ustvarjanje 113
vzorci 111
diagnostični pripomočki Cognos 209
diagram podatkovnega toka 82
diagrami po meri
bližnjice na tipkovnici 199
pregled 159
diagrami vpliva
bližnjice na tipkovnici 199
pregled 159
dimenzije
atributi 97
brisanje 104
filtriranje po 51
grupiranje 102
hierarhija 102
kopiranje 96
spreminjanje v grafikonih 123, 126
spreminjanje v navzkrižnih tabelah 123, 126
urejanje 97
ustvarjanje 95
uvažanje 38
vključevanje obstoječih 45
dinamične vrednosti
vstavljanje 90
dobivanje podrobnosti
iz druge kocke 167
dodajanje pripon in predpon
števila 98

E
enakomerno razprševanje 72
enakomerno razprševanje listov

71

F
filtriranje
delovni prostori 51
grafikoni 118
navzkrižne tabele 118
po atributih 51
po dimenzijah 51
podatki s točkami raziskovanja
spodnji rezultati 54
zgornji rezultati 54
forumi in skupnosti 211

118

G
globalizacija 13
gnezdenje
podatki 51
graditelj poizvedb
bližnjice na tipkovnici 201
gradniki
besedilo 90
bližnjice na tipkovnici 194
dodajanje 91
dodajanje slik 90
gumbi dejanj 89
naslovi 91
navzkrižna tabela 81
obrobe 91
opis 112
premikanje v ozadje 91
sinhronizacija 92
spletna stran 91
zavihki 81
gradniki kazalnikov
bližnjice na tipkovnici 199
gradniki metrik
bližnjice na tipkovnici 199
grafikoni
bližnjice na tipkovnici 197
črta 83
dodajanje 83
drugi podatki kot navzkrižne tabele 82
filtriranje 118
kombinacijski grafikoni 83
legende 88
mehurček 83
mozaični grafi 83
oblikovanje 87, 88
os 88
oznake 88
palični 83
področje 83
pregled 83
prilagajanje podatkov 76
raztreseni 83
seštevki 87
skritje 88
spreminjanje 86
stolpec 83
tipi 83
točka 83
tortni 83
ustvarjanje 123, 126
grafikoni matrike 87
grupiranje
dimenzije 102
podatki 120
gumbi
Cognos Insight 11
gumbi dejanj
bližnjice na tipkovnici 200
dodajanje 89
skripti 89

H
hierarhija 102
raziskovanje 102
hitro uvažanje 17
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I
IBM-ovi tehnični priročniki Redbooks 210
ikone
opis 112
iskanje 52
dimenzije 98
odstranjevanje
člana iz konsolidacije 98
izbirni seznami
ustvarjanje 100
izkušnja s prispevanjem
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
izločanje stolpcev 77
izločanje vrstic 77
izračun deljenja 57
izračun maksimuma 65
izračun minimuma 65
izračun množenja 57
izračun odštevanja 57, 61, 64
izračun po meri 57, 62
izračun povprečja 65
izračun primerjave 61
izračun seštevanja 57
izračun seštevka 65
izračun štetja 65
izračuni
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 62
deljenje 57
delne vsote 60
dimenzija 120
ElseIf 63
funkcije
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 62
IF 63
izračuni ElseIf 63
izračuni IF 63
kocka 123, 126
maksimum 65
minimum 65
množenje 57
odstotek variance 62
odštevanje 57, 61, 64
označevanje izjeme 61
po meri 57, 62
povprečje 65
povprečna vrednost 63
pregled 55
prikaz skritega 77
primeri 66
primerjanje vrednosti 61
seštevanje 57
seštevek 65
skritje 77
stopnja pokritja 64
štetje 65
štetje nepraznih celic 62
urejanje 66
uveljavljanje v kockah 55
uvrščanje v pasove 63
varianca 61
izračuni ConsolidatedAvg 63
izračuni ConsolidatedCountUnique 62
izračuni časovnega prevaljevanja 65
izračuni dimenzij 55

izračuni kocke 55
povezovanje na zunanje podatkovne postavke
ustvarjanje 57, 123, 126
izračuni povprečja 63
izračuni uvrščanja v pasove 63
izrazi 55
izvajanje skriptov 89
izvažanje
delovni prostori kot datoteke PDF 108
podatkov v datoteko CSV 107
podatkov v Microsoft Excel 107
izvori podatkov
brisanje iz programa Cognos Express 190

59

J
jeziki 13
nastavljanje privzetkov

13

K
kazalniki
dodajanje 164
pregled 159
kocka
uvažanje v 38, 45
vnovično uvažanje 46
kocke
kopiranje 96
objavljanje v Cognos Express 183
objavljanje v Cognos TM1 170
ustvarjanje 95
ustvarjanje izračunov 55
kombinacijski grafikoni 83
komentarji 103
kopiranje
dimenzije 96
kocke 96

L
legende

88

M
mape 104
mehurčni grafikoni 83
mere
besedilo 103
izbirni seznami 100
oblikovanje 98
spreminjanje v grafikonih 123, 126
spreminjanje v navzkrižnih tabelah 123, 126
urejanje 97
ustvarjanje 95
mere besedila 103
modeliranje
atributi 95
člani 101, 104
dimenzije 95, 96, 97
grupiranje 102
hierarhija 102
kocke 95, 96
komentarji 103
mape 104
Stvarno kazalo
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modeliranje (nadaljevanje)
mere 95
mere besedila 103
podatki 95
Moje preference
prilagajanje 13
mozaični grafi 83

odpiranje
Cognos Insight 11
odpravljanje težav
bralniki zaslona 203
center za stranke Cognos 209, 210
dokumentacija Preizkušene prakse 210
forumi in skupnosti 211
IBM-ovi tehnični priročniki Redbooks 210
informacije MustGather 209
podpora za programsko opremo in dovodi RSS 210
portal za podporo 209
pridobivanje popravkov 210
pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami 203
odstotek variance 62
odstotek vsote 68
odstranjevanje
grafikoni 88
omogočanje
Cognos Insight 11
orodna vrstica
opis 112
os
kategorija 88
navpičen 87, 88
obseg 88
serija 88
skupna raba 87
vodoraven 87, 88
ozadja
barve 92
dodajanje 90
slike 92
označevanje
uporaba pogojnih slogov 77
označevanje izjeme 61
oznake
grafikoni 88

N
načrt
oddajanje predložitev v okolju Cognos Express 180
oddajanje predložitev v okolju Cognos TM1 158
ponastavljanje v okolju Cognos Express 179
ponastavljanje v okolju Cognos TM1 158
prispevanje v okolju Cognos Express 179
prispevanje v okolju Cognos TM1 157
zavračanje predložitev v okolju Cognos Express 180
zavračanje predložitev v okolju Cognos TM1 158
nadrejeni člani
vstavljanje 120
nameščanje
Cognos Insight 111
nastavljanje
preference za Cognos Insight 13
navigacijski zavihki
bližnjice na tipkovnici 194
navpična os 87, 88
navzkrižna tabela
dodajanje 81
navzkrižne tabele
bližnjice na tipkovnici 197
drugi podatki kot grafikoni 82
filtriranje 118
ustvarjanje 123, 126
negativna števila 98
nepriključni način 157, 168, 180
ničle
oblikovanje prikaza 98
nove funkcije 1, 3, 4, 5

P

O
objavljanje
aplikacije v Cognos Express 183
aplikacije v Cognos TM1 170
delovni prostori na večnivojskem strežniku Cognos TM1
delovni prostori v Cognos Express 183
delovni prostori v Cognos TM1 170
kocke v Cognos Express 183
kocke v Cognos TM1 170
podatki v Cognos Express 183
podatki v Cognos TM1 170
poročila v Cognos Express 185
v Cognos Express 189
v Cognos TM1 176
objavljene aplikacije
vzdrževanje v okolju Cognos Express 187
vzdrževanje v okolju Cognos TM1 174
oblikovanje
grafikoni 87, 88
mere 98
ničle 98
obsegi podatkov 49
obsegi za podatke 49
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paketi
brisanje iz programa Cognos Express
palični grafikoni 83
plastenje
gradniki 91
podatki
grupiranje 120
izvažanje v Microsoft Excel 107
objavljanje v Cognos Express 183
objavljanje v Cognos TM1 170
pred uvozom 17
preslikava 113
uvažanje 113
vnašanje 49
vstavljanje nadrejenih članov 120
podatki gradnika
tiskanje 108
podatki kocke
tiskanje 108
podatkovno drevo
bližnjice na tipkovnici 196
podnabori dimenzij
uvažanje 41
podnabori dimenzij IBM Cognos TM1
uvažanje 41
podokno vsebine
bližnjice na tipkovnici 196

190

podokno vsebine (nadaljevanje)
opis 112
podokno za raziskovanje
filtriranje z 51
podpora za programsko opremo in dovodi RSS 210
podrobnost
ogledovanje več 118
področje pregleda
opis 112
področne nastavitve 13
področni grafikoni 83
pogledi kock
uvažanje 34
pogojni slogi
ustvarjanje 77, 121
pomikanje 76
zavihki 117
ponastavljanje prispevkov
v okolju Cognos Express 179
v okolju Cognos TM1 158
porazdeljeni način 157
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
poročila
brisanje iz programa Cognos Express 190
objavljanje v Cognos Express 185
Poročila o upravljanju težav
beleženje 209
PMR
Gl. Poročila o upravljanju težav
Portal za podporo 209
posamezni primerki
Gl. dinamične vrednosti
posodabljanje podatkov 46
potrjevanje prispevkov
v okolju Cognos Express 179
v okolju Cognos TM1 158
poudarjanje
visoke in nizke točke 121
povezani način 157
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
povezani podatki
ogledovanje 167
povezave
v izračunih kocke 59
povezovanje
s Cognos TM1 13, 169
v Cognos Express 13, 183
pravila
primeri 66
pravila kock
urejanje 66
prazne celice
izločanje 123, 126
predložitev prispevkov
v okolju Cognos Express 180
v okolju Cognos TM1 158
predpogoji 111
preference
vizualne označbe za besedilo 203
preimenovanje podatkovne postavke
vpliv 97, 101
prekinitev povezave
iz Cognos TM1 168
iz programa Cognos Express 180
prekinitev povezave med navzkrižnimi tabelami in grafikoni

premikanje
dimenzije 102
preslikava podatkov
med uvažanjem 17
prevaljevanja
ustvarjanje časovnih prevaljevanj 65
prikaz
izračuni 77
stolpci 77
vrstice 77
prikazovalnik kock
vnašanje podatkov 49
prilagajanje podatkov grafikona 76
primeri
pravila 66
primerjanje članov 66
primerjanje podatkov
z vrtanjem navzgor 53
pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami
aplikacijska vrstica 195
besedilni gradniki 201
bližnjice na tipkovnici 191
bralniki zaslona 203
diagrami po meri 199
diagrami vpliva 199
funkcije 191
graditelj poizvedb 201
gradniki 194
gradniki gumbov dejanj 200
gradniki kazalnikov 199
gradniki metrik 199
grafikoni 197
izbirni gumbi 192
kontrolniki dreves 192
meniji 192
navzkrižne tabele 197
odpravljanje težav 203
okno aplikacije 192
platno 194
podokno vsebine 192, 196
podokno za raziskovanje 192
pomikanje 192
potrditvena polja 192
pri IBM-u 205
strateški zemljevidi 199
točke raziskovanja 200
urejevalnik dimenzij 201
uvažanje podatkov 191
zavihki 194
prispevanje
k načrtu na strežniku Cognos Express 179
k načrtu v Cognos TM1 157
oddajanje predložitev v okolju Cognos Express 180
oddajanje predložitev v okolju Cognos TM1 158
ponastavljanje v okolju Cognos Express 179
ponastavljanje v okolju Cognos TM1 158
potrjevanje v okolju Cognos Express 179
potrjevanje v okolju Cognos TM1 158
vnašanje podatkov 49

R
82

ravni hierarhij 102
raziskovanje 52, 102
različni podatki v navzkrižni tabeli in grafikonu 82
razprševanje
podatki 68
Stvarno kazalo
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razprševanje podatkov 68
enakomerno razprševanje 72
enakomerno razprševanje listov 71
razprševanje Ponovi 73
razprševanje v ravni črti 73
razprševanje z metodo Ponovi liste 75
razprševanje z odstotkom rasti 74
relativno proporcionalno razprševanje 70
razprševanje Ponovi 73
raztreseni grafikoni 83
razvrščanje
analiziranje podatkov 55
relacijski izvori podatkov
uvažanje 26
relativno proporcionalno razprševanje 70
restrukturiranje
podatki 95

S
servisni zahtevki
PMR 209
seštevki 87
sinhroniziranje podatkov 92
skritje
grafikoni 88
izračuni 77
stolpci 77
vrstice 77
slike
dodajanje 90
slogi
pogojen 77
uveljavljanje 92
souporabljanje z drugimi
v okolju Cognos Express 189
v okolju Cognos TM1 176
spletne strani
dodajanje 91
spodnji rezultati
filtriranje za prikaz 54
Središče za popravke 210
statistični podatki SPSS
uvažanje 31
stolpci
glave 87
prikaz skritega 77
skritje 77
ustvarjanje 120
vstavljanje 120
zamrznitev 76
stolpčni grafikoni 83
stopnja pokritja 64
stran Prvi koraki
onemogočanje 13
strateški zemljevidi
bližnjice na tipkovnici 199
pregled 159
strežnik Cognos TM1
uporabiti delovne prostore iz 157
strežniki
brisanje iz programa Cognos Express 190
brisanje s strežnika Cognos TM1 176
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Š
štetje nepraznih celic
števila
oblikovanje 98

62

T
tehnična obvestila
najboljše prakse za iskanje 209
odpravljanje težav
tehnična obvestila 209
teme
uveljavljanje 92
tip aplikacije na osnovi odgovornosti
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
tip aplikacije na osnovi odobritve
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
tip osrednje aplikacije
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
tipi aplikacij
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
tiskanje
delovni prostori 109
podatki gradnika 108
podatki kocke 108
zavihki delovnega prostora 109
TM1
Gl. Cognos TM1
točka raziskovanja
v celicah je prikazano #N/A 207
točke raziskovanja
bližnjice na tipkovnici 200
filtriranje z 51
opis 112
uporaba 118
točkovni grafikoni 83
tortni grafikoni 83

U
ugnezdeni podatki
grafikoni 87
ukaz Prikaži pomoč
v okolju Cognos Express 179
v okolju Cognos TM1 157
uporabniški vmesnik
opis 112
upravljanje
delovni prostori 93
urejanje
dimenzije 97
izračuni 66
mere 97
urejevalnik dimenzij
bližnjice na tipkovnici 201
ustvarjanje
izbirni seznami 100
uvažanje
datoteke 113
datoteke ASC 18
datoteke CMA 18
datoteke CSV 18

uvažanje (nadaljevanje)
datoteke Microsoft Excel 22
datoteke TAB 18
dimenzije 38
kocke 46
podatki 45
pogledi kock 34
preglednice 113
relacijski izvori podatkov 26
statistični podatki SPSS 31
uvažanje podatkov
bližnjice na tipkovnici 191
iz vašega računalnika 166
predpogoji 17
preslikava 17
uvod vii

V
v različici 10.2.2 5
v različici 10.2.2.1 4
v različici 10.2.2.3 3
varianca 61
večnitne poizvedbe 8
večnivojski strežnik Cognos TM1
objavljanje delovnih prostorov v 172
video dokumentacija
YouTube 210
viri za odpravljanje težav 208
vizualne označbe za besedilo 203
vmesnik
Cognos Insight 11
vnovično uvažanje 46
vnovično uvažanje podatkov 46
vodoravna os 87, 88
vrednosti na grafikonih 88
vrstice
glave 87
prikaz skritega 77
skritje 77
zamrznitev 76

vrtanje navzdol 53
vrtanje navzgor 53
vsote 68
spreminjanje videza 123, 126
vzdrževanje
aplikacije 169, 183
objavljene aplikacije v okolju Cognos TM1 174
objavljenih aplikacij v okolju Cognos Express 187
vzorci
prenos 111

Z
zaganjanje
Cognos Insight 11
zaklepanje gradnikov 93
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
zamenjava
podatki 51
zamrznitev
vrstice ali stolpci 76
zaščita z geslom 93
v okolju Cognos Express 188
v okolju Cognos TM1 174
zavihki 90
brisanje 81
dodajanje 81
pomikanje 117
sinhronizacija 92
ustvarjanje 123, 126
zavihki delovnega prostora
tiskanje 109
zavračanje predloženega prispevka
v okolju Cognos Express 180
v okolju Cognos TM1 158
zaznamki 103
zbirke znanja 210
zgornji rezultati
filtriranje za prikaz 54

Stvarno kazalo

223

