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Giriş
IBM® Cognos Insight, yönetilen çalışma alanları yaratarak verileri çözümlemenizi, çeşitli
senaryoları keşfetmenizi ve kararlar üzerinde etkili olmanızı sağlar.
Sonuçları, yönetilen etkileşimli çalışma alanları olarak iş alanı yöneticilerine iletmek için
Cognos Insight çalışma alanlarını kullanabilirsiniz. Cognos Insight geri yazmayı desteklediği
için, bu çalışma alanlarını yönetim hedeflerini, taahhütleri ve tahminleri toplamak ve
birleştirmek amacıyla da kullanabilirsiniz.

Bilgi bulunması
Çevrilmiş belgeler de içinde olmak üzere tüm belgeleri, web üzerinde IBM Knowledge Center
olanağında bulabilirsiniz (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Ürünle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:
v IBM Cognos Insight topluluğu (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight ürün ve özellik bilgileri (http://www.ibm.com/software/products/en/
cogninsi)
v IBM Cognos Insight desteği (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/product/
cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Erişilirlik özellikleri
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur. Cognos Insight erişilirlik
özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerle ilgili bilgi için bkz. Ek A, “Erişilirlik özellikleri”, sayfa
191.
IBM Cognos HTML belgeleri erişilirlik özelliklerine sahiptir. PDF belgeleri tamamlayıcı
nitelikte olduğundan ek erişilirlik özellikleri içermez.

İleriye dönük bildirimler
Bu belgede, ürünün yürürlükteki işlevleri ele alınmıştır. Henüz kullanıma sunulmayan öğelere
gönderme yapılmış olabilir. Bu başvurulardan, bu öğelerin gelecekte kullanıma sunulacağı
anlamı çıkarılmamalıdır. Bu tür başvurular, herhangi bir malzemenin, kodun ya da işlevin
sağlanacağına ilişkin bir taahhüt, vaat ya da yasal sorumluluk oluşturmaz. Özelliklerin ya da
işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması ve zamanlanması IBM'in takdirine bağlıdır.

Örnekler için sorumluluk reddi
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, Sample Outdoors ya da
Great Outdoors adlarının çeşitlemeleri ve Planning Sample, IBM için ve IBM müşterileri için
örnek uygulamalar geliştirmek üzere kullanılan örnek verileri içeren kurgusal işletme
işlemlerini belirtir. Bu kurgusal kayıtlar satış işlemleri, ürün dağıtımı, finans ve insan
kaynakları ile ilgili örnek verileri kapsar. Gerçek adlar, adresler, iletişim bilgileri ya da işlem
değerleri ile olabilecek benzerlikler rastlantısaldır. Diğer örnek dosyalar, örnek uygulamalar
geliştirmek üzere örnek veri olarak kullanmak için manüel ya da makine tarafından
oluşturulan kurgusal verileri, akademik kaynaklardan ya da genel kullanıma açık
kaynaklardan derlenen gerçek verileri ya da telif hakkı sahibinin izniyle kullanılan verileri
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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içerebilir. Gönderme yapılan ürün adları, ürün sahiplerinin ticari markaları olabilir. İzinsiz
çoğaltılması yasaktır.
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Bölüm 1. Yeni özellikler
Bu kısım, bu yayındaki yeni ve değiştirilen özelliklerin listesini içerir. Önceki yayınlara
ilişkin benzer bilgilerin kümülatif listesini de içerir. Bu bölüm, kullanıcılarınız için yükseltme
ve uygulama konuşlandırma stratejilerini ve eğitim gereksinimlerini planlamanıza yardımcı
olacaktır.
IBM Cognos Insight tarafından desteklenen ortamların (işletim sistemleri, Cognos sunucuları
ve veritabanları) güncellenmiş bir listesi için, Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 sayfasında (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052)
Cognos Insight System Requirements kısmına bakın.

2.0 sürümündeki yeni özellikler
IBM Planning Analytics sürüm 2.0'da, IBM Cognos Insight'a eklenen yeni özellikler vardır.

Bir hücre seçildiğinde satır ve sütun üstbilgilerinin vurgulanması
Izgarada bir hücre seçildiğinde, ilgili satır ve sütun başlıkları Excel'de olduğu gibi vurgulanır.
Vurgu rengi hücrenin rengiyle eşleşir.

İçerik bölmesinde nesneler için arama yapılması
İçerik bölmesinde nesneler için arama yapabilirsiniz. Nesnenin tam adından emin değilseniz
ya da belirli ölçütlerle eşleşen nesneleri bulmak istiyorsanız, süzgeç uygulamak için
kullanılacak karakterleri yazabilirsiniz. Arama, ağacın içerdiği, ölçütlerle eşleşen tüm
nesneleri bulur. Daha fazla bilgi için bkz. “İçerik bölmesinde arama yapılması” sayfa 53.

Boyut düzenleyicisinde üye aranması
Büyük boyutlar düzenlenirken dolaşma zor olabilir. Kolaylaştırmak için, boyut
düzenleyicisinde açık olan boyutun var olan öğelerinde arama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için bkz. “Büyük boyutlarda arama yapılması” sayfa 97.

Hücreler için yeni sağ tıklatmalı menü seçenekleri
Bir hücrenin sağ tıklatmayla açılan menüsünde yeni iki seçenek vardır:
v Bu hedefe aktar
v Bölmeleri dondur
Daha önce bu seçenekler yalnızca gereç araç çubuğunda bulunuyordu.

10.3.0 sürümündeki yeni özellikler
IBM Cognos Insight 10.3.0 sürümünde yeni özellikler vardır.

Çapraz tablo hücresinde satır sonları için destek
Artık çapraz tablo içindeki bir hücreye satır sonu eklemek için Alt+Enter klavye kısayolunu
kullanabilirsiniz.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Geçmiş grafiği puanlama gereci
Şimdi IBM Cognos Insight çalışma alanına bir geçmiş grafiği puanlama gereci
ekleyebilirsiniz.
Geçmiş grafiği, metrik için gerçek verilerin bir sütun grafiğini, hedef ve tolerans göstergeleri
satırıyla birlikte gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. “Puan kartı gereçleri” sayfa 159.

Ölçümler için yeni seçme listesi seçeneği
Bir ölçümü biçimlediğinizde artık kullanıcının seçim yapabileceği bir değer listesi
tanımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Veri akışı çizgesi
Artık küpler arasındaki verilere gönderme yapan ya da bu verileri taşıyan bağlantıların ya da
işlemlerin görsel gösterimini ortaya koymak için IBM Cognos Insight çalışma alanına bir veri
akışı çizgesi ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Veri akışı çizgesi eklenmesi” sayfa
82.

Model raporu
Bir modelde yer alan her nesnenin özelliklerini içeren bir rapor yaratabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için bkz. “Model raporu yaratılması” sayfa 177.

İçerik bölmesinde ikizleme
Şimdi iki yönlü dilleri desteklemek için içerik bölmesinde ikizlemeyi etkinleştirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “İki yönlü dil desteği” sayfa 14.

10.2.2.6 sürümündeki yeni özellikler
IBMCognos Insight 10.2.2.6 sürümünde yeni özellikler vardır.

Hücrelerdeki açıklamaların silinmesi
Artık, hücrelere eklediğiniz açıklamaları çalışma alanı yayınlandıktan sonra silebilirsiniz.
Dağıtık kipte ya da bağlantılı kipte çalışırken de açıklamaları silebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Hücrelere açıklama eklenmesi, açıklamaların görüntülenmesi ve
silinmesi” sayfa 103.

Hücreler için yeni sağ tıklatmalı menü seçenekleri
Bir hücrenin sağ tıklatmayla açılan menüsünde yeni iki seçenek vardır:
v Boş hücreleri engelle
v Otomatik sığdır
Daha önce bu seçenekler yalnızca gereç araç çubuğunda bulunuyordu.

10.2.2.5 sürümündeki yeni özellikler
IBMCognos Insight sürüm 10.2.2.5'te yeni özellikler vardır.
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Kesinleştirilmemiş verilerin bir Cognos TM1 Server sunucusuna
otomatik olarak kaydedilmesi
Cognos Insight kum havuzu sunucusunda kesinleştirilmemiş verileriniz varsa, artık Cognos
TM1 Server sunucusunu otomatik olarak bu verilerle güncelleyebilirsiniz. Sunucuyu bir IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator işleminin yürütülmesinden önce ya da sonra güncellemeyi
seçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Komut dosyası çalıştıran eylem düğmeleri eklenmesi” sayfa 89.

10.2.2.3 sürümündeki yeni özellikler
IBM Cognos Insight 10.2.2.3 sürümünde yeni özellikler vardır.

Yaprakları yinele dağıtma yöntemi artık birleştirilmiş hücrelerde
kullanılabilir
Yaprakları Yinele Dağıtma Yöntemi artık alt veri öğeleri değer içermeyen bir birleştirilmiş
hücreye değer girdiğinizde Veri Dağıtma iletişim kutusunda bir seçenek olarak görünür.
Birleştirilmiş hücre bir kural tarafından hedefleniyorsa Veri Dağıtma iletişim kutusu yalnızca
IBM Cognos TM1 Performance Modeler'de etkinleştirildiyse açılır.
Cognos TM1 Performance Modeler'de Uygulama Tasarımı bölmesini açın ve uygulama
adını çift tıklatarak Uygulama Tasarımı sekmesini görüntüleyin. Kuraldan Türetilen
Birleştirilmiş Hücrelere Dağıt ayarını seçip kaydedin. Daha sonra uygulamayı
konuşlandırın.

Keşif noktasında üyelerin dinamik olarak toplanması
Yeni bir üst öğe altında bir keşif noktasındaki üyeleri dinamik olarak toplayabilirsiniz. Üst
öğe, keşif noktasında ve uygunsa genel bakış alanında ve çapraz tabloda görüntülenir.
Bu yetenek yalnızca IBM Cognos Insight çalışma alanı (.cdd) dosyaları için kullanılabilir.
IBM Cognos TM1 Server ile dağıtık kipte ya da bağımsız kipte çalışırken kullanılabilir, ancak
bağlantılı kipte çalışırken kullanılamaz.
Bir keşif noktasında üyeleri toplamak için, birleştirilecek üyeleri tıklatın ve Toplam öğe
simgesini tıklatın. Toplanan üyeler, Birleştirilmiş toplam adlı bir üst üyenin
yarat
altında görüntülenir.
Toplamayı kaldırmak için Toplam öğeyi kaldır

simgesini tıklatın.

Dinamik üye toplamasının yapılandırılması
Bu yeteneğin her bir Cognos Insight çalışma alanı (.cdd) dosyası için ayrı ayrı
yapılandırılması gerekir.
1. Bir Cognos Insight çalışma alanı (.cdd) dosyasındaki dosyaları, dosya arşivleme
programıyla alın.
2. cdfDashboardModel.xml dosyasını metin düzenleyici ile açın.
3. expPointConsTotalShow="true" özniteliğini dashboards öğesine ekleyin.
4. Dosyayı kaydedin ve alınan dosyaları geri bir Cognos Insight çalışma alanı (.cdd)
dosyasında sıkıştırın.
5. Cognos Insight çalışma alanı (.cdd) dosyasını Cognos Insight'ta açın.
Bölüm 1. Yeni özellikler
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Dinamik üye toplama yeteneği şimdi bu çalışma alanı için kullanılabilir.

10.2.2.1 sürümündeki yeni özellikler
IBM Cognos Insight 10.2.2.1 sürümünde yeni özellikler vardır.

Izgara kenarında diğer adın gösterilmesi
Çapraz tablolarda başlıklarla birlikte diğer adları görüntüleyebilirsiniz.
Bir diğer adı görüntülemek için, diğer ad tanımlanmış olan bir satırı ya da sütunu sağ tıklatın,
Özniteliği Göster'i tıklatın ve tüm diğer adlar listesinden bir diğer ad seçin. Diğer ad metni,
başlıkla birlikte görüntülenir
Diğer ad görüntüsünü temizlemek için, diğer ad tanımlanmış olan bir satırı ya da sütunu sağ
tıklatın, Özniteliği Göster'i tıklatın ve Hiçbirini Gösterme'yi seçin.

Keşif noktalarında diğer adın gösterilmesi
Keşif noktalarında diğer adları görüntüleyebilirsiniz.
Keşif noktasındaki bir boyutun diğer adları varsa, Ara
simgesi görüntülenir..

simgesinin yanında

açılan

simgesini tıklatın ve görüntülenecek diğer adı seçin. Üye listesinin görüntülenmesi için
boyuttaki her üyenin tanımlı bir diğer ad metni olmalıdır.

Eylem düğmesi üye parametre araması
Üye parametresi olan bir eylem düğmesini başlatırken artık büyük/küçük harfe duyarsız "şunu
içerir" aramasını kullanarak üyeleri arayabilirsiniz. Önceden arama büyük/küçük harfe duyarlı
"şununla başlar" aramasıydı. Bu değişiklik üyelerin bulunmasını kolaylaştırır.
Örneğin, S1000 - Gelir adlı bir üye şimdi gelir araması yapılarak bulunabilirken önceden bu
arama parametresi kullanılarak bulunamazdı.

Tüm gereçlerin sabit kilitlenmesi
Bir uygulamadaki gereçler, IBM Cognos TM1 Performance Modeler'de sabit kilitlenebilir.
Bu, yönetici olmayan bir kullanıcının IBM Cognos Insight'ta gereçlerin kilidini açmasını
önler.
Önceden herhangi bir Cognos Insight kullanıcısı bağlama duyarlı menüleri kullanarak
gereçlerin kilidini açabilirdi. Bu yayında gereçler, Cognos TM1 Performance Modeler'de sabit
kilitlenebilir; böylece yönetici olmayan kullanıcılar Cognos Insight'ta gereçlerin kilidini
açamaz.
Daha fazla bilgi için TM1 Performance Modeler belgelerine bakın.

10.2.2 sürümündeki yeni özellikler
IBM Cognos Insight sürüm 10.2.2'de yeni özellikler vardır.

Çalışma alanlarının tamamının yazdırılması
IBM Cognos Insight'ta, bir kerede tek bir sekme yazdırmak yerine, artık tüm çalışma
alanlarını bir kerede yazdırabilirsiniz.
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İlgili görevler:
“Çalışma alanlarının yazdırılması” sayfa 109
Çalışma alanınızın basılı bir anlık görüntüsünü elde etmek için, IBM Cognos Insight çalışma
alanının tamamını ya da bazı sekmelerini yazdırabilirsiniz.

Dinamik değerler
IBM Cognos Insight artık dinamik değerler içermektedir; bunlar, bir çapraz tablodan tek tek
üyeler ya da ölçümler görüntüleyen gereçlerdir. Örneğin, çapraz tablonuz geliri ürün grubu
temelinde yıla göre görüntülüyorsa, çalışma alanı sekmesinin başlığına, içinde bulunulan yılın
toplam gelirini gösteren bir dinamik değer ekleyebilirsiniz.
İlgili görevler:
“Dinamik değerlerin eklenmesi” sayfa 89
Çalışma alanınızdaki belirli bir değeri vurgulamak için, bir IBM Cognos Insight çalışma
alanında dinamik değer gereci yaratabilirsiniz. Örneğin, çalışma alanınızın üst kısmına, kendi
gereci içinde toplam gelir değerini koyabilirsiniz.

Hücrelerin koşullu biçimleme kullanılarak vurgulanması
Artık, belirli koşullara uygun hücreleri vurgulamak için IBM Cognos Insight'a koşullu stiller
ekleyebilirsiniz.
İlgili görevler:
“Koşullu stiller yaratılması” sayfa 78
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanındaki bir çapraz tabloya, bir değer aralığı içindeki
hücreleri ya da belirli bir karakter dizgisi içeren hücreleri belirlemek için koşullu stiller
uygulayabilirsiniz.

Düzensiz ve dengesiz sıradüzenlerini içe aktarma desteği
Artık, düzensiz ve dengesiz sıradüzenleri IBM Cognos Insight'a (içe) aktarılabilir. Özgün
yapıyı korumayı ya da ayarlamayı seçebilirsiniz.

Düzensiz sıradüzenleri
Düzensiz sıradüzenlerinde, verilerde bazı düzeyler eksik olur. Örneğin, aşağıdaki tabloda iki
satırda Eyalet düzeyi eksiktir.
Çizelge 1. İçe aktarma öncesinde düzensiz olan bir sıradüzeni örneği
Bölge ya da ülke

Eyalet

Şehir

ABD

CA

San Francisco

ABD

CA

Los Angeles

ABD

Washington DC

Vatican City

Vatican City

Düzensiz yapıyı korursanız, boş hücreler yertutucu üyelerle doldurulur. Örneğin, Çizelge 1
aşağıdaki gibi görünür:
v ABD
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (Eyalet)
- Washington DC
Bölüm 1. Yeni özellikler
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v Vatican City
– Vatican City (Devlet)
- Vatican City (Şehir)
Düzensiz sıradüzenini dengesiz bir sıradüzeni olacak şekilde daraltırsanız, içe aktarılan
boyutta boş hücreler görünmez. Örneğin, Çizelge 1 sayfa 5 aşağıdaki gibi görünür:
v ABD
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatican City
– Vatican City

Dengesiz sıradüzenleri
Dengesiz sıradüzenlerinde, tüm yaprak üyeler aynı düzeyde değildir. Örneğin, aşağıdaki
tabloda bazı yaprak üyeler 2. düzeyde, bazıları 3. düzeydedir.
Çizelge 2. İçe aktarma öncesinde dengesiz olan bir sıradüzeni örneği
1. Düzey

2. Düzey

3. Düzey

Çalışan A

Çalışan B

Çalışan E

Çalışan A

Çalışan B

Çalışan F

Çalışan A

Çalışan C

Çalışan A

Çalışan D

Dengesiz yapıyı korursanız, içe aktarılan boyutta boş hücreler görünmez. Örneğin, Çizelge 2
aşağıdaki gibi görünür:
v Çalışan A
– Çalışan B
- Çalışan E
- Çalışan F
– Çalışan C
– Çalışan D
Sıradüzenini dengelerseniz, en alt düzey doldurulur, daha üst düzeyde boşluklar bırakılır. Bu,
sıradüzenini dengesiz sıradüzeninden düzensiz sıradüzenine çevrilir. Örneğin, Çizelge 2
aşağıdaki gibi görünür:
v Çalışan A
– Çalışan B
- Çalışan E
- Çalışan F
– Çalışan C (2. Düzey)
- Çalışan C
– Çalışan D (2. Düzey)
- Çalışan D
İlgili kavramlar:
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Bölüm 3, “Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması”, sayfa 17
Veri kaynağına, verilerin karmaşıklığına ve verilerinizin boyut, ölçüm ve öznitelik olarak
eşlenmesinde ne kadar denetime sahip olmak istediğinizde bağlı olarak, verileri IBM Cognos
Insight'a çeşitli şekillerde aktarabilirsiniz.

Geri alma ve yineleme
Artık, bir IBM Cognos Insight çalışma alanında gerçekleştirdiğiniz bazı eylemleri tersine
çevirebilir ya da yineleyebilirsiniz.
Yalnızca 45'e kadar eylemi geri alabilir ya da yineleyebilirsiniz.
Sınırlama: Aşağıdaki eylemleri tersine çevirmek için Geri Al simgesini
kullanamazsınız:
v Veri modelini değiştirme; örneğin, üye, boyut ya da küp ekleme ya da kaldırma
v Açıklama ekleme ya da kaldırma
v IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI) işlemlerini yürüten eylem düğmelerini çalıştırma
v Hesaplamaları değiştirme
v İçe aktarma ve dışa aktarma işlemleri çalıştırma
v
v
v
v

Bir IBM Cognos Express ya da IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlanma
Yazdırma, yayınlama ya da paylaşma
Cognos Insight ayarlarında ya da tercihlerinde değişiklik yapma
Hücreleri tutma ya da serbest bırakma

Veri uyumlulaştırma
Artık, bir IBM Cognos Insight çalışma alanındaki verileri gereç temelinde, sekme temelinde
ya da çalışma alanı temelinde uyumlulaştırabilirsiniz. Örneğin, A sekmesinde bulunan bir
keşif noktasındaki veri değişikliklerini, B sekmesinde bulunan bir çapraz tablodaki verilerle
uyumlulaştırabilirsiniz.
İlgili görevler:
“Gereçlerin uyumlulaştırılması” sayfa 92
IBM Cognos Insight'taki gereçleri uyumlulaştırdığınızda, bir gereçteki verilerde yaptığınız
değişiklikleri, uyumlulaştırılan diğer gereçler de yansıtır. Uyumlulaştırma sekmelere, çalışma
alanlarına ya da bir sekme içindeki daha küçük gruplara uygulanabilir.

İçerik bölmesindeki gereçler ve sekmeler
Artık IBM Cognos Insight çalışma alanınızdaki sekmelerin ve gereçlerin listesini
görüntüleyebilirsiniz. Bu listeyi kullanarak belirli sekmelere ya da gereçlere gidebilir ve
sekme ya da gereç ayarlarını değiştirebilirsiniz.
yeni bir kısmıdır. Bu kısım, yürürlükteki
Çalışma Alanı kısmı, içerik bölmesinin
çalışma alanında bulunan tüm sekmeleri ve gereçleri listeler. Çalışma Alanı bölmesinden
aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
v Bir gereci farenin sağ düğmesiyle tıklatarak, gerece ilişkin komutların listesine
erişilebilecek komutların
erişebilirsiniz. Bu komutlar, Gereç Eylemleri menüsünden
aynıdır.
v Bir sekmeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatarak, sekmeyi yeniden adlandırabilir ya da
silebilirsiniz.
v Bir sekmeyi ya da gereci tıklatarak, çalışma alanında o nesneye gidebilirsiniz.

Bölüm 1. Yeni özellikler
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Çok iş parçacıklı sorgular performansı yükseltir
IBM Cognos Insight'ta sorguların birden çok işleme iş parçacığına bölünmesine izin vererek
sorgu işleme performansını yükseltebilirsiniz.
Çok iş parçacıklı sorgular, IBM Cognos TM1'in her sorguyu ayrı bir çekirdekte yürüterek
otomatik yük dengelemesi gerçekleştirmesini sağlar. Bu çoklu işleme olanağı, büyük sorgular
ve kurallar için verimliliği ve işleme süresini iyileştirir.
Çok iş parçacıklı sorgu geliştirmelerinden yalnızca, %100'ün altında kapasiteyle çalışan
sunucular yararlanabilir. Örneğin, koşutzamanlı 8 sorgu işleyen 8 çekirdeğiniz varsa, bunların
hiçbiri çok iş parçacıklı sorgulardan yararlanamaz. Koşutzamanlı işlenecek 9. bir sorgu
eklenmesi, sorgu işleme iş parçaıklarının birden çok çekirdeğe bölünmesiyle sonuçlanır.

Katkıda Bulunan ve Gözden Geçiren görünümleri
Şimdi, IBM Cognos TM1 yöneticileri IBM Cognos Insight'tan Cognos TM1 uygulamalarına
bağlandığında, Katkıda Bulunan ve Gözden Geçiren görünümleri farklı yerleşim düzenleriyle
görüntülenebilir.
Uygulama yazarları IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında uygulama
yaratırken, Katkıda Bulunanlar ve Gözden Geçirenler için ayrı görünümler tanımlayabilirler.
Cognos TM1 yöneticileri Cognos TM1'e Cognos Insight'tan bağlandığında çalışmak
istedikleri görünümü seçebilirler: Katkıda Bulunan ya da Gözden Geçiren. Cognos Insight'ta
bu görünümler farklı yerleşim düzenleriyle görüntülenebilir. Örneğin, Katkıda Bulunan
görünümü birden çok keşif noktası içeren bir çapraz tablo görüntüleyebilir; Gözden Geçiren
görünümü ise, yalnızca bir grafik ve çapraz tablo görüntüleyebilir.
Bu farklı yerleşim düzenleri Cognos Insight'ta yaratılabilir. Bir Cognos TM1 yöneticisi bir
çalışma alanını Cognos TM1'de geri yayınladığında, yayınladığı görünüm çalışma alanı
yerleşim düzenini içerir. Bir Cognos TM1 yöneticisi Katkıda Bulunan görünümünde
bağlanırsa, çalışma alanının yerleşim düzeninde değişiklik yapabilir ve görünümü o
uygulamanın Katkıda Bulunan görünümü olarak yayınlayabilir.
Katkıda Bulunan ve Gözden Geçiren görünümleriyle ilgili daha fazla bilgi için TM1
Performance Modeler belgelerine bakın. Ürününüz ve sürümünüze ilişkin belgelere IBM
Knowledge Center olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)
erişebilirsiniz.
İlgili görevler:
“Cognos TM1 sistemine bağlanma” sayfa 169
IBM Cognos TM1 yöneticileri, boyutları ya da küpleri içe aktarmak, çalışma alanı
yayınlamak ya da bir plana katkı sağlamak istediklerinde IBM Cognos Insight'tan bir Cognos
TM1 sistemine bağlanabilir.
“Cognos Express sistemine bağlanma” sayfa 183
IBM Cognos Express yöneticileri, boyutları ya da küpleri içe aktarmak, çalışma alanı
yayınlamak ya da bir plana katkı sağlamak istediklerinde IBM Cognos Insight'tan bir Cognos
Express sistemine bağlanabilir.

Strateji eşlemlerine metrikler temelinde süzgeç uygulanabilir
Şimdi, bir IBM Cognos Insight çalışma alanındaki strateji eşlemlerine süzgeç
uygulayabileceğiniz yeni bir yol vardır: İmleci gereçlerdeki nesnelerin üzerinde
dolaştırdığınızda görüntülenen metrikleri seçerek.
Örneğin, çalışma alanınızda bir çapraz tablo, bir strateji eşlemi, bir etki çizgesi ve bir özel
çizge olsun. Her dört gereç de birbiriyle uyumlulaştırılmıştır. Daha önce, her gereçte
görüntülenen verileri değiştirmek için, her gerecin genel bakış bölgesindeki seçimleri
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değiştiriyordunuz. Şimdi, buna ek olarak, imleci strateji eşlemindeki bir hedef üzerinde
dolaştırdığınızda görüntülenen metrikleri de seçebilirsiniz.
İlgili görevler:
“Puan kartları eklenmesi” sayfa 164
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yarattığınız puan kartlarını çalışma alanınızda
görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Puanlama gereçlerinde yaklaştırma ve uzaklaştırma
Artık IBM Cognos Insight'taki puanlama gereçlerinde yaklaştırma ve uzaklaştırma
gerçekleştirebilirsiniz.
Daha ince ayrıntıları ya da daha geniş bir görünümü görmek için, her gerecin genel bakış
kullanın. Örneğin, çalışma
bölgesindeki Yaklaştır ve Uzaklaştır simgelerini
alanınızda her ürün grubunun gelirini bir dünya haritası üzerinde gösteren özel bir puanlama
gereciniz olduğunu varsayalım. Haritanın bir kısmını yaklaştırarak o yerdeki bölgeler ve
ülkeler hakkında daha fazla ayrıntı görebilir ya da uzaklaştırarak haritanın tamamını
görebilirsiniz.
İlgili görevler:
“Puan kartları eklenmesi” sayfa 164
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yarattığınız puan kartlarını çalışma alanınızda
görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Etki çizgelerinde metriklerin genişletilmesi ve daraltılması
Şimdi, IBM Cognos Insight'taki etki çizgesi gereçlerinde metrikleri genişletilebilir ya da
daraltabilirsiniz.
Daha fazla ya da daha az metrik görüntülemek için, metriklerin yanındaki Genişlet ve Daralt
kullanın. Örneğin, etki çizgesinin odaktaki metrik olarak İskonto'yu ve
simgelerini
etkilenen metrik olarak İskonto Sonrası Toplam Gelir'i gösterdiğini varsayalım. İskonto
Sonrası Toplam Gelir'i genişletirseniz, İskonto Sonrası Toplam Gelir metriğinin Ayırma
Öncesi Kar metriğini etkilediğini görürsünüz.
Bu şekilde, metrikler zincirini izleyerek, metriklerin birbirini nasıl etkilediğini
anlayabilirsiniz.
İlgili görevler:
“Puan kartları eklenmesi” sayfa 164
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yarattığınız puan kartlarını çalışma alanınızda
görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Yürürlükteki ülke değerindeki başlıklar
Farklı diller için farklı başlıklar içeren çalışma alanlarında, kullanıcılar artık yalnızca, IBM
Cognos Insight'ın Tercihlerim'de ayarlanan ülke değerindeki başlığı görür.
İlgili kavramlar:
“Dil ve kültürel tercihler” sayfa 13
IBM Cognos Insight, Cognos Insight'a nereden eriştiğinize dayalı olarak, dilinizi ve kültürel
standartlarınızı saptamak için farklı ayarlar kullanır. Bu kısımdaki bilgiler, Cognos Insight'ın
dilinizi ve kültürel tercihlerinizi nasıl saptadığını anlamanıza ve dolayısıyla, gerektiğine
bunları değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Bölüm 1. Yeni özellikler
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Yaprakları yineleyerek veri dağıtma yöntemi
IBM Cognos Insight artık, yaprakları yineleme adı verilen veri dağıtma yöntemini de
içermektedir.
Yaprakları yineleme veri dağıtma yöntemi, bir değeri birleştirmenin tüm yapraklarına ya da
yalnızca sıfır dışında değerler içeren yapraklara kopyalamanızı sağlar.
İlgili görevler:
“Verilerin yaprakları yineleme yöntemi kullanılarak dağıtılması” sayfa 75
IBM Cognos Insight'ta, belirtilen bir değeri bir birleştirmenin yapraklarına (alt öğelerine)
kopyalamak için yaprakları yineleme yöntemini kullanın. Bu yöntemi uyguladığınızda, değeri
birleştirmenin tüm yapraklarına ya da yalnızca, sıfır dışında değerler içeren yapraklara
kopyalayabilirsiniz.
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Bölüm 2. Cognos Insight olanağının başlatılması
IBM Cognos Insight bir IBM Planning Analytics Local bileşeni olarak kurulabilir ya da bu
diğer IBM Cognos ürünlerine erişiminize bağlı olarak, IBM Cognos Express'ten IBM Cognos
TM1'den kurabilirsiniz.
Aşağıdaki liste, Cognos Insight'ı başlatabileceğiniz farklı yolları içermektedir. Cognos
Insight'ı nasıl başlatacağınız, Cognos Insight'ın diğer Cognos ürünlerine (Cognos TM1 ya da
Cognos Express gibi) bağlı olup olmadığına göre değişir.
Cognos Insight ve Cognos TM1
Cognos TM1'e bağlıysanız, Cognos Insight'ı Cognos TM1 Applications Portal'dan
başlatın; bundan sonra çalışma alanları yaratabilir ve planlara katkı sağlayabilirsiniz.
Cognos Insight ve Cognos Express
Cognos Express'e bağlıysanız, çalışma alanları yaratmak, bunları diğer kullanıcılarla
paylaşmak ya da planlara katkı sağlamak için Cognos Insight'ı Cognos Express Hoş
Geldiniz sayfasından başlatın.

Cognos Insight penceresi
IBM Cognos Insight penceresinin kısımlarını tanıyın.
Cognos Insight penceresi aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Eylemler simgesi
tıklatılması, çalışma alanı yaratma, açma, kaydetme,
Eylemler simgesinin
yazdırma, dışa aktarma ve kapatma seçeneklerini içeren bir menüyü genişletir.
Bir çapraz tablo ve grafik gereci
Gereçler, bir Cognos Insight çalışma alanının parçalarıdır. Bir gereç tipi bir çapraz
tablo ya da ızgara ve bir grafik içerir. Çapraz tablodaki verilerle grafikteki veriler
arasında bağlantı vardır; çapraz tabloda verileri değiştirdiğinizde grafikteki veriler de
değişir; grafikteki verileri değiştirdiğinizde çapraz tablodaki veriler de değişir.
Gereç çubuğu
Bir gereçte çalıştığınızda gereç çubuğu görüntülenir. Gereçte görüntülenen grafik
tipini değiştirmenize olanak sağlayan Görüntü Tipini Değiştir simgesi
gerece özel simgeler içerir.

gibi

Genel bakış alanı
Genel bakış alanı bir çapraz tablo ya da grafik için görüntülenir. Bu alan çarpaz
tabloda, grafikte ya da çapraz tabloda ve grafikte hangi boyut ve ölçümlerin yer
aldığını bildirir. Genel bakış alanı üç kısma ayrılmıştır: Satırlar, sütunlar ve bağlam.
Bu kısımlar, çarpaz tablo, grafik ya da çapraz tablo ve grafik satırlarında ve
sütunlarındaki boyutları ve ölçümleri ve bağlamı gösterir. Örneğin, Ürünler boyutu
genel bakış alanının satırlar kısmında yer alıyorsa, ürünler çapraz tablonun
satırlarında da yer alır.
İçerik bölmesi
İçerik bölmesi, yürürlükteki çalışma alanında çalışabileceğiniz tüm küpleri,
boyutları, ölçümleri ve öznitelikleri görüntüler. İçerik bölmesinden, bölmedeki
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öğeleri içe aktarabilir, öğe yaratabilir, silebilir ve öğeleri düzenleyebilirsiniz. İçerik
bölmesi, belirli bir içe aktarma işlemindeki verileri yenileyebilmeniz için, içe
aktarma işlemlerini de içerir.
İçerik bölmesinde nesneler için arama yapabilirsiniz. Nesnenin tam adından emin
değilseniz ya da belirli ölçütlerle eşleşen nesneleri bulmak istiyorsanız, süzgeç
uygulamak için kullanılacak karakterleri yazabilirsiniz. Arama, ağacın içerdiği,
ölçütlerle eşleşen tüm nesneleri bulur.
Keşif noktaları
Keşif noktası, bir boyuttaki öğelerin listesidir. Öğeleri tıklatarak, çarpaz tabloda,
grafikte ya da çapraz tabloda ve grafikteki verilere süzgeç uygulayabilirsiniz.
Sekmeler
Çalışma alanları birden çok sekmeye ayrılabilir. Sekmeler alanından sekme
yaratabilir, sekmeleri silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.
Sekme küçük resimleri simgesi
Sekme küçük resimleri simgesinin tıklatılması, her sekmenin küçük bir grafiğini
görüntüler ve sekme adları yerine bu grafikleri kullanarak başka bir sekmeye
gidebilmenizi sağlar.
Aşağıdaki şekilde, Cognos Insight penceresinin kısımları gösterilmektedir.

Şekil 1. Cognos Insight penceresinin kısımları
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Cognos Insight tercihleri
Belirli davranışların etkinleştirilmesi ve geçersiz kılınması, bölgesel seçeneklerin belirlenmesi
ve diğer IBM Cognos ürünlerine bağlantı ayarlanması da içinde olmak üzere, IBM Cognos
Insight'ı uyarlayabilirsiniz.

) erişebileceğiniz Tercihlerim penceresinde aşağıdaki
Eylemler simgesinden (
seçenekleri belirleyebilirsiniz:
v Geliştirilmiş erişilirlik için görsel ipuçları görüntüleme
v Cognos Insight başladığında görüntülenen Başlangıç Bilgileri sayfasını geçersiz kılma
v Veri içe aktarırken sıradüzeni algılanmasını geçersiz kılma
v Yeni görünümler için uyumlulaştırmayı geçersiz kılma
v Yeni çalışma alanlarında, bir çapraz tablo hücresi çift tıklatıldığında gerçekleştirilen
varsayılan eylemi değiştirme. Varsayılan eylem, hücrenin düzenlenmesidir; bu varsayılan
eylemi, detaya inme olarak değiştirebilirsiniz.
v Veri içe aktardıktan sonra bir çalışma alanındaki boyutların başlangıçtaki görünümünü
değiştirme. Varsayılan eylem, sıradüzenlerinin birinci düzeye kadar genişletilmesidir; bu
varsayılan eylemi, tüm düzeylerin daraltılması ya da tüm düzeylerin genişletilmesi olarak
değiştirebilirsiniz.
v Çalışma alanlarının içerik dilini değiştirme
v İki yönlü dil desteğini etkinleştirme ve çalışma alanı içeriği için metin yönü seçme
v IBM Cognos Express ve IBM Cognos TM1 Server sunucularına erişmek için URI'lar
ekleme

Dil ve kültürel tercihler
IBM Cognos Insight, Cognos Insight'a nereden eriştiğinize dayalı olarak, dilinizi ve kültürel
standartlarınızı saptamak için farklı ayarlar kullanır. Bu kısımdaki bilgiler, Cognos Insight'ın
dilinizi ve kültürel tercihlerinizi nasıl saptadığını anlamanıza ve dolayısıyla, gerektiğine
bunları değiştirmenize yardımcı olacaktır.

Cognos Insight ve Cognos TM1
Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'a kurduğunuzda ya da oradan
başlattığınızda, Cognos Insight'ta görüntülenecek dili ve kültürel standartları, portalda
ayarladığınız ürün dili ve içerik dili belirler. Örneğin, ürün dilini Fransızca (Kanada) olarak,
içerik dilini İngilizce (Kanada) olarak ayarladıysanız, Cognos Insight kullanıcı arabirimi
Fransızca olur, kültürel standartlar ise Kanada'nın İngilizce konuşulan bölgesinin
standartlarını yansıtır. Dil ayarları değiştirilirse, dili ve kültürel standartları yenilemek için
Cognos Insight'ta çalışma alanını kapatın ve yeniden açın.
Cognos TM1 Applications Portal'da ürün ve içerik dilinin ayarlanmasıyla ilgili bilgi için TM1
Applications belgesine bakın. Belgelere IBM Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Bir Cognos TM1 Server sunucusuna bağlı değilseniz, Cognos Insight'ta içerik dilini
) tıklattıktan sonra Tercihlerim'i tıklatın ve içerik
ayarlamak için, Eylemler simgesini (
dilleri listesinden dil seçin. Tercihiniz, işletim sisteminizin ya da portalın tanımladığı kültürel
standartları geçersiz kılar. Başka bir bölge ya da ülkedeki kullanıcılar için çalışma alanı
yaratıyor ve çalışma alanının o kullanıcılara nasıl görüneceğini görmek istiyorsanız bu
ayarlama yararlı olabilir. Örneğin, Kanada'nın Ottawa şehrinde Fransızca (Kanada) olarak
ayarlamış bir bilgisayarda çalıştığınızı ve yaratacağınız çalışma alanının Fransa'daki bir grup
Bölüm 2. Cognos Insight olanağının başlatılması
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çalışan tarafından kullanılacağını varsayalım. Çalışma alanının kullanıcılara nasıl
görüneceğini görmek için Cognos Insight'ta içerik dilini Fransızca (Fransa) olarak
ayarlayabilirsiniz.
Cognos TM1 yöneticisi Cognos TM1 Server sunucusunda adların yerelleştirilmesini
etkinleştirdiyse, küpler, boyutlar, öğeler ve öznitelikler, Microsoft Windows ülke değeri
ayarının belirlediği şekilde, yerel dilinizde görüntülenir. Yerelleştirme etkinleştirilmediyse,
nesne adları Cognos TM1 Server sunucusunda ilk yaratıldıkları şekilde görüntülenir.

Cognos Insight ve Cognos Express
Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'a kurduğunuzda ya da oradan
başlattığınızda, Cognos Insight'ta görüntülenecek dili ve kültürel standartları, portalda
ayarladığınız ürün dili ve içerik dili belirler. Örneğin, ürün dilini Fransızca (Kanada) olarak,
içerik dilini İngilizce (Kanada) olarak ayarladıysanız, Cognos Insight kullanıcı arabirimi
Fransızca olur, kültürel standartlar ise Kanada'nın İngilizce konuşulan bölgesinin
standartlarını yansıtır. Dil ayarları değiştirilirse, dili ve kültürel standartları yenilemek için
Cognos Insight'ta çalışma alanını kapatın ve yeniden açın.
Cognos TM1 Applications Portal'da ürün ve içerik dilinin ayarlanmasıyla ilgili bilgi için TM1
Applications belgesine bakın. Belgelere IBM Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Bir Cognos Express Server sunucusuna bağlı değilseniz, Cognos Insight'ta içerik dilini
) tıklattıktan sonra Tercihlerim'i tıklatın ve içerik
ayarlamak için, Eylemler simgesini (
dilleri listesinden dil seçin. Tercihiniz, işletim sisteminizin ya da portalın tanımladığı kültürel
standartları geçersiz kılar. Başka bir bölge ya da ülkedeki kullanıcılar için çalışma alanı
yaratıyor ve çalışma alanının o kullanıcılara nasıl görüneceğini görmek istiyorsanız bu
ayarlama yararlı olabilir. Örneğin, Kanada'nın Ottawa şehrinde Fransızca (Kanada) olarak
ayarlamış bir bilgisayarda çalıştığınızı ve yaratacağınız çalışma alanının Fransa'daki bir grup
çalışan tarafından kullanılacağını varsayalım. Çalışma alanının kullanıcılara nasıl
görüneceğini görmek için Cognos Insight'ta içerik dilini Fransızca (Fransa) olarak
ayarlayabilirsiniz.

İki yönlü dil desteği
IBM Cognos Insight'ın iki yönlü dil desteği aşağıdaki özellikleri kullanmanıza olanak sağlar:
v Bir çalışma alanında gösterilen metnin yönünü değiştirme (veri içeriği)
v Cognos Insight kullanıcı arabirimindeki içeriği ikizleme (uygulama içeriği)
Veri ve uygulama içeriği için ayrı diller kullanabilirsiniz. Örneğin, uygulama içeriği için
İngilizce, veri içeriği için İbranice kullanmak isteyebilirsiniz.

Metin yönü
Cognos Insight çalışma alanlarında metni sağdan sola ya da soldan sağa görüntülemeyi
seçebilirsiniz. Ayrıca, bağlamsal metin yönü de seçebilirsiniz. Bazı durumlarda, bazı
metinlerin soldan sağa, bazılarının ise sağdan sola gösterilmesini isteyebilirsiniz. Örneğin,
Arapça, İbranice, Urduca ve Farsça, sağdan sola yazılan dillerdir. Ancak, bu dillerdeki sayılar
ve Latin, Kiril ya da Yunan metinlerindeki gömülü bölümler gibi soldan sağa yazılılır. Böyle
durumlarda, metnin birinci harfine dayalı olarak, metin yönünü bağlamsal olarak ayarlayın.
Birinci harf sağdan sola yönünü kullanan bir yazıya aitse, metin yönü sağdan sola olur. Tersi
durumda, metin yönü soldan sağadır. Sayılar ve özel karakterler metin yönünü etkilemez.
Örneğin, metin Arapça bir harfin izlediği bir sayıyla başlıyorsa, yön sağdan soladır. Metin
Latince bir harfin izlediği bir sayıyla başlıyorsa, yön soldan sağadır.
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Bir çalışma alanının metin yönünün değiştirilmesi, veriler, gereç etiketleri ve ipuçları,
açıklamalar ve eposta adresleri, dosya yolları ve URL adresleri gibi yapısal metinler de içinde
olmak üzere, kullanıcının girdiği tüm bilgileri etkiler.

İkizleme
Cognos Insight kullanıcı arabirimi öğelerini (menü öğeleri, araç çubukları, pencere metni vb)
ikizleyebilirsiniz. İki yönlü dil desteğini etkinleştirdiğinizde, ikizleme otomatik olarak yapılır
ve Microsoft Windows yerel ayarınıza bağlıdır.

İki yönlü dil desteğinin etkinleştirilmesi
Bir çalışma alanında gösterilen metnin yönünü değiştirmek ve Cognos Insight kullanıcı
arabirimindeki içeriğin ikizlenmesine olanak sağlamak için IBM Cognos Insight'ta iki yönlü
dilleri etkinleştirin.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Tercihlerim öğesini tıklatın.
2. İki yönlü dil desteği kısmında İki yönlü dil desteğini etkinleştir onay kutusunu seçin.
3. Metin yönünü değiştirmek için:
a. İçerik için temel metin yönü listesindeki bir seçeneği seçerek, Cognos Insight'ın
metin yönünü belirtin. İki yönlü dil desteğini etkinleştirdiğinizde, metin gereçlerinin
) görüntülenir.
araç çubuğunda bir Metin Yönü simgesi (
b. İsteğe bağlı: Çalışma alanı için belirttiğiniz metin yönünü geçersiz kılmak isterseniz,
bir metin gerecinde Metin Yönü simgesini tıklatın ve metin yönünü seçin.
4. Metnin ikizlenmesini sağlamak için, Microsoft Windows denetim panosunda sistem yerel
ayarını Arapça ya da İbranice olarak değiştirin.
İki yönlü dil desteğini etkinleştir onay kutusunu temizleyerek ya da sistem yerel ayarını
başka bir dile çevirerek ikizlemeyi geçersiz kılabilirsiniz.

Bölüm 2. Cognos Insight olanağının başlatılması
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Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
Veri kaynağına, verilerin karmaşıklığına ve verilerinizin boyut, ölçüm ve öznitelik olarak
eşlenmesinde ne kadar denetime sahip olmak istediğinizde bağlı olarak, verileri IBM Cognos
Insight'a çeşitli şekillerde aktarabilirsiniz.

Verileri içe aktarmadan önce
Kaynak verileri IBM Cognos Insight'a aktarmadan önce, hangi verilerin içe
aktarılamayacağını ve Cognos Insight'ın içe aktarılan verileri nasıl eşlediğini bilmeniz gerekir.

Hızlı içe aktarma
Hızlı İçe Aktarma seçeneğini kullanmak için, basit veri dosyalarını Cognos Insight tuvaline
ya da Başlangıç Bilgileri sayfasına sürükleyebilirsiniz. Basit veri dosyaları aşağıdaki koşullara
uygun olmalıdır:
v 10 sütundan az
v 100.000 satırdan az (Microsoft Excel çalışma defterleri için)
v Dosya boyutu 10 MB'den az (virgülle ayrılmış değerler ya da sekmeyle ayrılmış değerler
içeren dosyalar için)
v Tek bir sütun üstbilgisi satırı
v Birleştirilmiş hücre yok
Verileriniz bu koşullara uygun değilse, Cognos Insight, daha karmaşık bir veri kümesini içe
aktarma işlemi boyunca size yol gösterecek olan İçe Aktar sihirbazını açar.

Cognos Insight verilerinizi nasıl eşler
Verileri içe aktardığınızda, Cognos Insight, kaynak tipine bağlı olarak verilerinizi eşlemek
için gelişmiş veri zekasını kullanır. İçe aktarma sırasında, Cognos Insight tarafından verilerin
eşlenmesiyle ilgili olarak yapılan herhangi bir seçimi geçersiz kılabilirsiniz. Ayrıca,
Tercihlerim penceresinde, sıradüzeni algılanmasını tüm içe aktarma işlemleri için geçersiz
kılabilirsiniz.
Aşağıdaki listede, bir modelde bulunan farklı tipte veriler tanımlanmıştır:
Küp

Küp, verilerinizi depolayan bir taşıyıcıdır. Bir küp bir boyut kümesiyle tanımlanır.

Boyut

Boyut, tanımlayıcı bir veri kategorisidir. Örneğin, küpünüz Ürünler, Müşteriler ve
Konumlar adlı boyutları içerebilir.

Düzey Düzey, bir sıradüzeni içindeki ilgili verileri simgeler. Örneğin, Ürünler boyutunun
Ürün Grubu ve Ürün Tipi adlı düzeyleri olabilir.
Öznitelik
Öznitelik, işletmenin değerlendirmek istediği ayırıcı veri özelliklerinden birisidir.
Örneğin, Ürünler boyutunun Renk ve Boyut adlı öznitelikleri olabilir.
Ölçüm Ölçüm, işletmenizin iyi çalışıp çalışmadığını belirleyen bir değerdir. Örneğin,
işletmenizin performansını görmek için Satılan Miktar ya da Gelir gibi ölçümler
kullanabilirsiniz.
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Bir Cognos liste raporunu ya da paketini içe aktarırsanız, Cognos Insight kaynakta
tanımlanmış modeli kullanır. Cognos Insight, varsayılan olarak, diğer veri kaynaklarını
aşağıdaki gibi eşler:
v Kaynak dosyadaki birinci sütun ve ölçümler çapraz tablo olarak görüntülenir. Diğer
sütunlar, genel bakış alanında boyut olarak yer alır.
v Metin sütunları boyut olarak eklenir.
v Sayı sütunları değerse, ölçüm olarak eklenir. Örneğin, Cognos Insight Gelir adlı bir sütunu
ölçüm olarak, Telefon Numarası adlı bir sütunu ise öznitelik olarak yorumlayabilir.
v Cognos Insight'a aktarmakta olduğunuz veriler tipik biçimde ifade edilen bir tarih
içeriyorsa, Cognos Insight sıradüzenleri olan eksiksiz bir Gregoryen takvim yaratır.
Böylece, verilerinizi çeyrek yıl, ay ya da yıl temelinde görebilirsiniz (verileriniz o bilgiyi
içermese bile).
v Verilerin birinci satırı, her sütunun başlığı olarak kullanılır.
v Her boyuta bir toplam eklenir.
v Ölçümlerinizin her biri için en mantıklı özetleme tipi seçilir. Örneğin, kaynak verileriniz
Fiyat için bir sütun ve Maliyet için bir sütun içeriyorsa, Cognos Insight, Fiyat ölçümü için
özetleme tipi olarak Ortalama'yı ve Maliyet ölçümü için özetleme tipi olarak Toplama'yı
seçebilir.
v Başlık öznitelikleri korunur.
v İş anahtarları korunur.

Sınırlanmış metin dosyalarının içe aktarılması
Şu dosya biçimleri içinde olmak üzere, sınırlanmış metin dosyalarını IBM Cognos Insight
olanağına (içe) aktarabilirsiniz: CSV, TAB, CMA, ASC, TXT. Varsayılan eşlemeyi kabul
edebilir ya da modeli tanımlamak için değişiklik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.
Microsoft Windows'un bölgesel ayarları ve sistem ülke değeri dosyanın kodlamasıyla
eşleşmiyorsa, Cognos Insight, kalıt kodlamalı TXT ve CSV dosyalarının içe aktarılmasını
desteklemez. Bu sorunu çözmek için, dosyayı UTF-8 kodlamasıyla kaydedin ya da Microsoft
Windows bölgesel ayarlarını ve sistem ülke değerini dosyanın kodlamasıyla eşleşecek şekilde
değiştirin.
Kaynak verileriniz ondalık değerler içeriyorsa, ancak ilk 100 kayıtta ondalık değer yoksa,
Cognos Insight verileri tamsayı olarak algılar. Bununla birlikte, ondalık konumlar korunur ve
ondalıkları eklemek için biçimleme uygulayabilirsiniz. Verilerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi
için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Yordam
1. Veri Al ve Verileri İçe Aktar öğelerini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Tip alanında Dosya öğesini seçin.
4. Göz At düğmesini tıklatın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.
5. İsteğe bağlı: Dosya Ayrıntıları kısmında aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Sınırlayıcı olarak virgül karakterini belirtin.
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b. Belirli bir ülke değerine ilişkin ondalık ayırıcıyı ve binlik ayırıcıyı kullanmak
istiyorsanız, Biçim alanında ülke değerini seçin.
c. Birinci veri satırını belirtin. Metin dosyanızdan giriş metninin ve birden çok üstbilgi
satırının aktarılmasını önlemek için bu alanı kullanabilirsiniz.
d. Verilerin sütun etiketi ya da başlığı içerip içermediğini belirtin.
e. Bağlantılı kipte çalışıyor ve verileri yeniden içe aktaran bir işlem zamanlamak
istiyorsanız, IBM Cognos TM1 Server sunucusunun erişeceği dosyanın konumunu
belirtin. Bağlantılı kipte çalışmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Express
Server sunucularındaki planlar” sayfa 179 ya da “Cognos TM1 Server
sunucularındaki planlar” sayfa 157.
6. Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
7. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
8. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
9. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
10. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
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d.
e.

f.

g.

kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.

İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
11. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
12. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
13. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
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Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
14. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
15. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
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da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
16. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
17. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
18. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

Microsoft Excel dosyalarının içe aktarılması
Microsoft Excel dosyalarını IBM Cognos Insight'a (içe) aktarıp varsayılan eşlemeyi kabul
edebilir ya da modeli tanımlamak için değişiklik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.
Bir Microsoft Excel dosyasından içe aktarma zamanlayamazsınız. Bir Microsoft Excel veri
kaynağından veri güncellemek için Kılavuzlu Yenileme ya da Sessiz Yenileme olanağını
kullanmalısınız.
Microsoft Excel çalışma defterlerinde kullanılan bazı formüller ve işlevler içe aktarılmaz.
Bunun çözümü, Microsoft Excel çalışma defterinde etkilenen sütunun bir kopyasını yaratmak
ve Özel Yapıştır komutunu kullanarak, etkilenen sütunun değerlerini yeni sütuna
yapıştırmaktır. Bir yol da, çalışma defterini CSV dosyası olarak kaydetmek ve bu CSV
dosyasını içe aktarmaktır.
Hızlı İçe Aktarma'da, Microsoft Excel çalışma defteri birden çok çalışma sayfası içeriyorsa,
yalnızca yürürlükteki çalışma sayfasında bulunan veriler içe aktarılır. Örneğin, 3 numaralı
çalışma sayfasındaki verileri içe aktarmak istiyorsanız, çalışma defterini, 3 numaralı çalışma
sayfası görünür olarak kaydedin. Çalışma defterinden veri içe aktardığınızda, yalnızca 3
numaralı çalışma sayfasındaki veriler içe aktarılır. Başka bir seçenek, Boyutları İçe Aktar ya
da Verileri İçe Aktar komutlarının kullanılmasıdır.
Kaynak verileriniz ondalık değerler içeriyorsa, ancak ilk 100 kayıtta ondalık değer yoksa,
Cognos Insight verileri tamsayı olarak algılar. Bununla birlikte, ondalık konumlar korunur ve
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ondalıkları eklemek için biçimleme uygulayabilirsiniz. Verilerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi
için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Yordam
1. Veri Al ve Verileri İçe Aktar öğelerini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Tip alanında Dosya öğesini seçin.
4. Göz At düğmesini tıklatın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.
5. Dosya Ayrıntıları öğesini genişletin.
6. Verilerin sütun etiketi içerip içermediğini belirtin.
7. Verilerin liste olarak mı, yoksa çapraz tablo olarak mı yapılandırıldığını belirtin.
8. İsteğe bağlı: Kullanılacak çalışma sayfasını, satırları ve sütunları belirtin.
9. Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
10. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
11. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla onay
kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
12. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
13. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
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a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
14. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
15. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
16. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
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b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
17. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
18. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
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İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
19. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
20. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
21. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

İlişkisel veri kaynaklarından içe aktarma
İlişkisel verileri IBM Cognos Insight'a (içe) aktarmak için, ilişkisel veri kaynağınızı tanımanız
ve sorgu tanımlayabilmeniz gerekir. Ayrıca, içe aktarma kaynağı olarak kullanmak istediğiniz
veri kaynakları için ayarlanmış ODBC bağlantıları olduğunu doğrulamalısınız.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.

Bu görev hakkında
Bağlantılı kipte çalışırken, sunucuda tanımlı olan ODBC ilişkisel veri kaynaklarını
kullanabilirsiniz. Bağlantılı kipta çalışmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Express
Server sunucularındaki planlar” sayfa 179 ya da “Cognos TM1 Server sunucularındaki
planlar” sayfa 157.

Yordam
1. Veri Al ve Verileri İçe Aktar öğelerini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
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3.
4.
5.
6.

Kaynak tipi alanında, İlişkisel veri kaynağı (ODBC) öğesini seçin.
Listeden, sisteminizde tanımlı olan bir ODBC ilişkisel veri kaynağı seçin.
Sorgu Oluşturucu'yu açın. Sorgunun SQL'ini de yazabilirsiniz.
Veri almak üzere sorguda kullanılacak sütunları belirtmek için, Veri Görünümü
sekmesini tıklatın ve sütunları ya da tabloları Meta Veri Gezgini alanından ızgaraya
sürükleyin. Sütunların kendilerini ya da tabloları ekleyebilirsiniz. Sorgu veri almak için
ızgaraya doğrudan eklediğiniz sütunları kullanır. Sorgu, ızgaraya eklediğiniz tablolara ait
olan sütunları da kullanır.
7. Tablolardaki sütunlar arasındaki ilişkilere dayalı birleştirmeler yaratmak için, Sorgu
Çizgesi bölmesini tıklatın ve aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Tabloları Meta Veri Gezgini alanından çizgeye sürükleyin. Sorgu diğer tablolara
bağlanmak için çizgeye eklediğiniz tabloları kullanır. Sorgu veri almak için bu
tablolara ait olan sütunları kullanmaz.

8.

9.
10.
11.

) tıklatın.
b. İlişki için öğeleri seçin ve Birleştirme Yarat simgesini (
c. İlişkinin sayısallığını belirtin. Sayısallık, olgu verilerinin iki kez sayılmasını
önlemek, yıldız şeması modellerinde yaygın olan döngüsel birleştirmeleri
desteklemek, temel veri kaynağı sistemine erişimi eniyilemek ve olgu ya da boyut
davranışı gösteren öğeleri saptamak için kullanılır.
İlişkiler ve sayısallık ile ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos Framework Manager
User Guide adlı belgeye bakın. Ürününüz ve sürümünüze ilişkin bu belgeye IBM
Knowledge Center olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)
erişebilirsiniz.
SQL sorgusunu manüel olarak düzenlemek için SQL Görünümü sekmesini tıklatın.
Veri Görünümü sekmesinde ya da Sorgu Çizgesi sekmesinde tamamladığınız eylemler
SQL Görünümü sekmesine yansıtılır.
Sorgudan memnunsanız Tamam düğmesini tıklatın.
Manüel olarak ya da Sorgu Oluşturucu'da yarattığınız sorgunun döndürdüğü verileri
önizlemek için Yenile düğmesini tıklatın.
Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.

12. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
13. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
14. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
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a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
15. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
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ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
16. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
17. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
18. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
19. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
20. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
21. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
22. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
23. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

IBM SPSS istatistiklerinin içe aktarılması
IBM SPSS istatistiklerini IBM Cognos Insight'a (içe) aktarabilir ve varsayılan eşlemeyi kabul
edebilir ya da modeli tanımlamak için değişiklik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce
Bir IBM SPSS veri kaynağından veri içe aktarmadan önce, IBM SPSS Access Pack Package
adlı paketin içerdiği ODBC sürücüsünü yüklediğinizden emin olmalısınız. IBM SPSS
Statistics ya da IBM SPSS Modeler olanağını satın aldığınızda SPSS Access Pack Package'ı
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kullanabilirsiniz. ODBC sürücüsünü bilgisayarınıza yükledikten sonra veri kaynağına bir
ODBC bağlantısı tanımlamanız gerekir. ODBC bağlantıları tanımlanmasıyla ilgili bilgi için
işletim sisteminizin belgelerine bakın.
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.
Kaynak verileriniz ondalık değerler içeriyorsa, ancak ilk 100 kayıtta ondalık değer yoksa,
Cognos Insight verileri tamsayı olarak algılar. Bununla birlikte, ondalık konumlar korunur ve
ondalıkları eklemek için biçimleme uygulayabilirsiniz. Verilerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi
için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Yordam
1. Veri Al ve Verileri İçe Aktar öğelerini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Tip alanında IBM SPSS İstatistikleri öğesini seçin. Bağlantı Düzenleyicisi penceresi
görüntülenir.
4. Bağlantı Düzenleyicisi penceresinde veri kaynağını seçin ve kimlik bilgilerinizi girin.
5. Veri kaynağına ilişkin sorgular tanımlamak ya da sorguları değiştirmek için sorgu
oluşturucuyu açın.
6. Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
7. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
8. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
9. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
10. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
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11. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
12. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
13. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
14. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
15. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
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Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
16. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
17. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
18. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

Cognos TM1 küp görünümlerinin içe aktarılması
IBM Cognos TM1 küp görünümlerini IBM Cognos Insight'a (içe) aktarabilir ve varsayılan
eşlemeyi kabul edebilir ya da modeli tanımlamak için değişiklik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.
Bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlıysanız, yalnızca iki içe aktarma kaynağı
bulunur: IBM Cognos TM1 Küp Görünümü ve IBM Cognos TM1 Boyut Altkümesi.
Cognos TM1 küp görünümleri ve boyut altkümeleri Cognos TM1 yöneticisi tarafından
tanımlanır. Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, içe aktarma sihirbazında
görebileceğiniz küpler, görünümler, boyutlar ve altkümeler, erişme izininiz bulunan öğeleri
yansıtır.
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Kaynak verileriniz ondalık değerler içeriyorsa, ancak ilk 100 kayıtta ondalık değer yoksa,
Cognos Insight verileri tamsayı olarak algılar. Bununla birlikte, ondalık konumlar korunur ve
ondalıkları eklemek için biçimleme uygulayabilirsiniz. Verilerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi
için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Yordam
1. Veri Al ve Verileri İçe Aktar öğelerini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Tip alanında IBM Cognos TM1 Küp Görünümü öğesini seçin.
4. İçe aktarmak istediğiniz küpü ve görünümü seçin.
5. Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
6. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
7. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
8. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
9. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
10. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
11. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
12. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.

36

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
13. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
14. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
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da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
15. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
16. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
17. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

Küpe yeni boyut aktarılması
Var olan bir çalışma alanına başlangıçta aktardığınızdan daha fazla veri eklemek
istediğinizde, yeni boyutları var olan bir IBM Cognos Insight küpüne (içe) aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.

Bu görev hakkında
Çalışma alanınız ek ya da yeni veri gerektiriyorsa, yeni boyutları içe aktarabilirsiniz. Örneğin,
ay temelinde geliri gösteren bir IBM Cognos Report Studio raporunu içe aktardığınızı ve o
zamandan bu yana rapora yeni bir boyut (örneğin, Coğrafya) eklendiğini varsayalım. Çalışma
alanınızdaki verileri yeni boyutu içerecek şekilde yenileyebilirsiniz.

Yordam
1. Veri Al ve Boyutları İçe Aktar öğelerini tıklatın.
İpucu: Veri kaynağınız bir dosyaysa, İçe Aktar sihirbazını başlatmak için içerik
bölmesinde dosyayı bilgisayarınızdan küpe sürükleyebilirsiniz.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Veri Kaynağı alanında veri tipini seçin ve Cognos Insight'ın kaynak verilere nereden
erişeceğini tanımlayın.
4. Sütunlar bölmesinde yalnızca içe aktarmak istediğiniz boyutları seçin.
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5. Yeni boyutların eşlenme şeklinde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
6. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak istiyorsanız Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini
tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
7. Yeni boyutun özelliklerini uyarlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
b. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Veri kaynağınız, biri üst veri öğeleri, diğeri ilgili alt veri öğeleri olmak üzere iki
sütun halinde düzenlenmişse, Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst-Alt onay kutusunu
seçin. Bu ayar, Hedef Öğeler bölmesindeki seçilen boyutun altına bir Üst Üyeler
öğesi ve bir Alt Üyeler öğesi ekler. Sıradüzenini tanımlamak için, öğeleri Kaynak
Öğeler bölmesinden Hedef Öğeler bölmesindeki Üst Üyeler ve Alt Üyeler
öğelerine sürükleyin.
h. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
8. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
9. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
10. İçe Aktar'ı tıklatın. Yeni boyut, Tüm Boyutlar listesindeki İçerik bölmesinde
görüntülenir.
11. Yeni boyutu uygun küpe sürükleyin ve boyutu Tüm Boyutlar klasörü ile küp arasında
paylaşma ya da boyutu küpe kopyalama seçeneklerinden birini belirleyin.
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Cognos TM1 boyut altkümelerinin içe aktarılması
IBM Cognos TM1 boyut altkümelerini IBM Cognos Insight'a (içe) aktarabilir ve varsayılan
eşlemeyi kabul edebilir ya da modeli tanımlamak için değişiklik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.
Bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlıysanız, yalnızca iki içe aktarma kaynağı
bulunur: IBM Cognos TM1 Küp Görünümü ve IBM Cognos TM1 Boyut Altkümesi.
Cognos TM1 küp görünümleri ve boyut altkümeleri Cognos TM1 yöneticisi tarafından
tanımlanır. Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, içe aktarma sihirbazında
görebileceğiniz küpler, görünümler, boyutlar ve altkümeler, erişme izininiz bulunan öğeleri
yansıtır.
Kaynak verileriniz ondalık değerler içeriyorsa, ancak ilk 100 kayıtta ondalık değer yoksa,
Cognos Insight verileri tamsayı olarak algılar. Bununla birlikte, ondalık konumlar korunur ve
ondalıkları eklemek için biçimleme uygulayabilirsiniz. Verilerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi
için bkz. “Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi” sayfa 98.

Yordam
1. Veri Al ve Boyutları İçe Aktar öğelerini tıklatın.
İpucu: Veri kaynağınız bir dosyaysa, İçe Aktar sihirbazını başlatmak için içerik
bölmesinde dosyayı bilgisayarınızdan küpe sürükleyebilirsiniz.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. Tip alanında IBM Cognos Boyut Altkümesi öğesini seçin.
4. İçe aktarmak istediğiniz boyutu ve altkümeyi seçin.
5. Verilerinizi içe aktarmayı tamamlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılması için İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesi için, Gelişmiş
öğesini tıklatın, Özet öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç
onay kutusunu temizleyin ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
6. Varsayılan eşlemelerde değişiklik yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan olarak, Cognos Insight verilerinizi “Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17
kısmında açıklandığı şekilde eşler. Bir sütuna ilişkin eşleme tipini boyut, düzey,
öznitelik ya da ölçüm olarak değiştirebilirsiniz.
7. Cognos Insight'ın verilerinizi eşleme şeklini değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
a. Varsayılan eşlemeyi kaldırmak için Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
b. Raporları ya da dosyaları içe aktarırken, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat öğesini
tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algılama öğesini tıklatın.
c. Raporların ya da dosyaları içe aktarırken, eşlemeleri Cognos Insight tarafından
sağlanan varsayılan eşlemeleri geri çevirmek için, Tüm Eşlemeleri Yeniden Yarat
öğesini tıklattıktan sonra Sıradüzenlerini Algıla öğesini tıklatın.
İpucu: Tercihlerim penceresindeki İçe aktarma sırasında sıradüzenlerini algıla
onay kutusunu temizleyerek, sıradüzeni algılanmasını tüm rapor ve dosya içe aktarma
işlemleri için geçersiz kılabilirsiniz.
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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8. Küpün özelliklerini gözden geçirmek için:
a. Eşleme alanında küpü seçin.
b. Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
c. Verilerinizdeki sıfırların boş hücre olarak okunmak yerine korunmasını sağlamak
için Sıfır değerlerini sakla onay kutusunu seçin.
d. Kaynak verilerinizdeki boş hücreleri, boş hücrelere ilişkin varsayılan değerlerle
değiştirmek için, Boş dizgileri varsayılan değerlerle değiştir onay kutusunu seçin.
Varsayılan değer, Varsayılan boyut_adı'dır.
e. Kaynak verilerinizde tek bir ölçüm varsa, Ölçüm boyutu yarat onay kutusunu
temizleyerek varsayılan ölçümler boyutunu kaldırabilirsiniz.
DİKKAT:
İçe aktarma sırasında varsayılan ölçümler boyutunu kaldırmayı seçtiyseniz, bu
küpe daha sonra yeni ölçüm ekleyemezsiniz.
9. Boyut tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Boyutu zaman boyutu olarak eşlemek için, Boyut tipi alanında Zaman öğesini
tıklatın.
b. Hedef Öğeler bölmesinde boyutu seçin.
c. Benzersiz olmayan öğe adları içeren bir boyutu içe aktarıyorsanız, Özellikler
bölmesinde Gelişmiş kısmını genişletin ve Üst öğelerin adlarını ekle onay
kutusunu seçin. Bu ayar, öğe adlarının başına üst öğelerinin adlarını ekleyerek bu
öğe adlarının benzersiz olmasını sağlar. Üst öğe adını öğe adından ayırmak için bir
ayırıcı karakter kullanılır. Ayırıcı karakteri değiştirebilir ve benzersiz öğe adlarını
başlık olarak kullanmayı seçebilirsiniz.
Benzersiz olmayan öğe adları için örnek olarak Kuzey Amerika boyutu verilebilir.
Ontario, Kaliforniya düzeyinin alt öğesidir, aynı zamanda Kanada düzeyinin de alt
öğesidir. Kaliforniya, Ülke ya da Bölge düzeyinin alt öğesidir, Kanada ise bir Ülke
ya da Bölge düzeyidir. Bu adları benzersiz kılmayı seçerseniz, Kaliforniya düzeyinin
alt öğesi olan Ontario öğesinin adı Kaliforniya - Ontario olur; Kanada düzeyinin alt
öğesi olan Ontario öğesinin adı ise Kanada - Ontario olur.
d. Bu boyutun toplamını yaratmak için, Toplam öğesi yarat onay kutusunun seçili
olmasına dikkat edin.
e. Kaynak veriyi dengesiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Dengesiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve tüm alt üyeleri aynı derinliğe getirerek sıradüzenini
dengelemeyi ya da sıradüzenini dengesiz olarak bırakmayı seçin.
f. Kaynak veriyi düzensiz sıradüzeni olarak belirlemek için, Düzensiz kaynak veri
onay kutusunu seçin ve düzensiz yapının alıkonup alıkonmayacağı ve boş hücrelere
hangi yertutucu verinin ekleneceğini seçin.
g. Boyutu yapıda taşımak için Boyut dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde boyutları sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
h. İsteğe bağlı: Bu boyuttaki öğelerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki üst veri
öğelerinin sırasını, öğe sıralaması belirler. Varsayılan öğe sıralaması olan Yok,
öğelerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Öğeleri ad temelinde alfabetik
olarak sıralayabileceğiniz gibi, boyuttaki düzeyleri (ya da derinlikleri) temelinde ya
da sıradüzeninde göründükleri sırayla da sıralayabilirsiniz. Düzey ya da sıradüzeni
temelinde sıralama, gelişmiş komut dosyası yazma amacıyla kullanılabilir. Örneğin,
Ürün Grubu boyutunda şu öğeler vardır: Golf Ekipmanı, Kamp Ekipmanı ve Dış
Koruma. Bu öğeleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
i. İsteğe bağlı: Öğeler içindeki bileşenlerin nasıl sıralanacağını belirtin. Bir boyuttaki
öğelerin alt öğelerinin sırasını, bileşen sıralaması belirler. Varsayılan bileşen
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sıralaması olan Yok, bileşenlerin kaynak verilerden girildiği sırayı korur. Bileşenleri
ad temelinde alfabetik olarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, önceki adımdaki örnekte
geçen Kamp Ekipmanı öğesi şu ürün bileşenlerini içerir: Çadır, Uyku Tulumu ve
Fener. Bu bileşenleri ad temelinde alfabetik olarak sıralayabilir ya da bu sırada
bırakabilirsiniz.
j. Bu içe aktarmanın var olan verileri nasıl güncelleyeceğini belirtin. Yeni değerler var
olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini alabilir.
10. Mali yılınızın başlayacağı ayı tanımlamak için, Tarih boyutunu seçtikten sonra, Mali yıl
başlangıcı listesinde bir ay seçin.
11. Tarih boyutuna tüm tarihlerin yerleştirilmesi için (bu çeyrekler, aylar ve günler ile ilgili
veri olup olmadığından bağımsız olarak), Tam yıllara veri yerleştir onay kutusunu
seçin.
12. Düzey tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Düzey'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi düzey olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzey'i seçin.
c. Sahip boyut alanında, bu düzeyin ait olduğu boyutu seçin.
Örneğin, kaynak Yıllar, Çeyrekler, Aylar ve Günler'i ayrı sütunlar olarak listeler. Her
sütun ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Yıllar en üstte ve Günler en altta olacak
şekilde bir sıradüzeni yaratmak için, Yıllar en üstteki düzey olmak üzere, Çeyrekler,
Aylar ve Günler'i düzeyler olarak tanımlayın.
d. Düzeyi yapıda taşımak için Düzey dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde düzeyleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
13. Düzeye öznitelik eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Kaynak Öğeler bölmesinde, öznitelik olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Öznitelik'i tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi öznitelik olarak tanımlamak için, Kaynak
Öğeler bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Öznitelik'i
seçin.
Tip değişiklikleri Öznitelik ile eşlenirken, öznitelik en yakın düzeyin alt öğesi olur.
Öznitelik doğru düzeyin altında değilse, doğru düzeye taşımanız gerekebilir.
c. Özniteliğin veri tipini belirtin.
d. İsteğe bağlı: Öznitelik tipini değiştirin.
Başlık, bir veri öğesi için açıklayıcı bir etikettir. Örneğin, kaynak verilerinizde ürün
kodlarını içeren bir SKU sütunu ve ürün adını görüntüleyen bir Öğe Adı sütunu
olabilir. Öğe Adı verilerini hedef verilerinizdeki Öğe düzeyinin bir özniteliği
yaparsanız, çalışma alanınız Öğe boyutunda ürün adı etiketlerini gösterir. Benzersiz
olmayan başlıklarda, özgün sütun adını başlığa eklemek için Benzersiz olmasını
sağla'yı tıklatın.
Verilerinizde farklı ülke değerlerine ilişkin bilgiler varsa, öznitelikleri başlık olarak
belirleyebilir ve her başlığın ülke değerini seçebilirsiniz. Bir başlık için ülke değeri
seçmezseniz, varsayılan ülke değeri uygulanır.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak
kullanılabilecek veriyi ekler. Her diğer ad benzersiz olmalıdır.
e. Bu özniteliğin ait olduğu boyutu ve düzeyi seçin.
14. Küp için ölçüm tanımlamak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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a. Kaynak Öğeler bölmesinde, ölçüm olarak tanımlamak istediğiniz öğeyi seçin.
b. Özellikler bölmesinde, Eşleme tipi altındaki Ölçüm'ü tıklatın.
İpucu: Bir kerede birden çok öğeyi ölçüm olarak tanımlamak için, Kaynak Öğeler
bölmesinde öğeleri seçip farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçüm'ü seçin.
c. Ölçümün veri tipini belirtin.
Önemli: Veri kaynağınız ilk 100 kayıtta ondalık veri içermiyorsa, çalışma alanı
verilerinizde ondalık veri olmaz. Ancak, içe aktarma sırasında ondalık veriler
korunur. Bu ölçümün biçimini ondalıkları içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Ölçümlerin biçimlenmesiyle ilgili bilgi için bkz. “Ölçümlerin biçiminin
değiştirilmesi” sayfa 98.
d. Ölçümü yapıda taşımak için Ölçüm dizini alanını değiştirin.
İpucu: Hedef Öğeler bölmesinde ölçümleri sürükleyerek sıralarını
değiştirebilirsiniz.
İpucu: Verilerinizin içe aktarıldığını doğrulamak için bir sayı ölçümü oluşturun. Çapraz
tablonuzdaki Sayı sütunu, içe aktardığınız satırların sayısını gösterir. Bu sayı, eksik ya
da yinelenen satır olup olmadığını hızla görmenizi sağlar. Sayı ölçümü oluşturmak için,
Hedef Öğeler bölmesinde küp_adı Ölçümleri boyutunu seçin ve Sayı ölçümü oluştur
onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.
15. Bir sütunu içe aktarma kapsamı dışında bırakmak için, Veri Önizleme bölmesinde
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Eşleme öğesini seçin.
16. Hesaplanmış sütun eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Hesaplanmış sütun ekle öğesini tıklatın.
b. Özellikler bölmesinde, ifadenin veri tipini ve eşleme tipini tanımlayın.
c. İfade alanında ifadeyi yazın. İfadeler bir noktalı virgülle (;) bitmelidir.
Örneğin, Soyadı (Surname) ile Adı (Given name) birleştiren bir hesaplanmış sütun
eklemek için aşağıdaki ifadeyi tanımlayın:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
İçe aktarma sırasında ekleyebileceğiniz ifadeler IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
ifadeleridir; dolayısıyla, yalnızca Cognos TM1 TurboIntegrator ile uyumlu işlevleri
kullanabilirsiniz. İfade yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Hesaplamalar”
sayfa 55.
d. İfadenin sonuçlarını görmek için Önizleme düğmesini tıklatın.
17. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerinizden çapraz tablo yaratılmasını istiyorsanız İçe Aktar öğesini
tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, İleri
düğmesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu
temizleyin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

Var olan boyutların eklenmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına içe aktarma yoluyla boyut eklediyseniz ya da çalışma
alanınızda boyut oluşturduysanız, veri içe aktarırken yarattığınız yeni küpte bu boyutları
kullanmak isteyebilirsiniz.
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Başlamadan önce
Cognos Insight'ın varsayılan olarak verileri eşleme biçimini gözden geçirmek için bkz.
“Verileri içe aktarmadan önce” sayfa 17.

Bu görev hakkında
Var olan bir boyutu, içe aktaracağınız verilere ekleyebilirsiniz. Örneğin, Sürüm adlı bir boyut
yarattığınızı varsayalım; farklı senaryolar tanımlamak için bu boyutu yeni bir içe aktarma
işlemine ekleyebilirsiniz. Bu durumda, yeni içe aktarma için sürüm belirtmek üzere, içe
aktarmanın Dilimle özelliğini kullanırsınız. Ya da içe aktardığınız yeni bir küpe eklemek
istediğiniz, Ürünler adlı var olan bir boyut da olabilir. Bu durumda, kaynak sütunu var olan
boyutla eşlersiniz.

Yordam
1. Veri Al menüsünde Boyutları İçe Aktar öğesini tıklatın.
2. İsteğe bağlı: İçe aktarma adı alanında, bu içe aktarma işlemi için bir ad girin. İçerik
bölmesinde, içe aktarma işlemleri adlarıyla görüntülenir; burada bir işlem seçebilir ve o
içe aktarmanın verilerini yenileyebilirsiniz.
3. İçe aktarmak istediğiniz veri kaynağını seçin.

4.
5.
6.
7.

İpucu: Veri kaynağınız bir dosyaysa, İçe Aktar sihirbazını başlatmak için içerik
bölmesinde dosyayı bilgisayarınızdan küpe sürükleyebilirsiniz.
İçe Aktar sihirbazında Gelişmiş öğesini tıklatın.
Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
Küp öğesine ilişkin Gelişmiş kısmını tıklatın ve İçe aktarmada var olan boyutları
kullan alanında, küpün içermesini istediğiniz var olan boyutları ekleyin.
Kaynağınızdaki sütunları var olan boyutla eşleyin. Kaynağınız boyut için eşlenebilir bir
sütun içermiyorsa, Dilim alanında Seç'i tıklatın ve boyuttaki uygun bir üyeyi seçin.
Örneğin, Sürümler boyutunda Temel üyesini seçerek, verilerinizi küpün o üyesine
atayabilirsiniz.

Verilerin yenilenmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanını aynı veri kaynağındaki yeni değerlerle güncellemek
istediğinizde verileri yenileyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Veri kaynağınızdaki değerler değiştiyse ve yeni verileri içe aktarmak istiyorsanız, verileri
yenileyin. Örneğin, şirketinizin ortalama satışlarını çeyrek yıl temelinde gösteren bir
elektronik tabloyu içe aktardığınızı ve içe aktarma işleminden bu yana satışlar arttığı için
ortalamanın iyileştiğini varsayalım. Çalışma alanınızdaki verileri yenileyerek çalışma alanını
güncelleyebilirsiniz.
Bir kerede tek bir veri kaynağının verilerini yenileyebilirsiniz. Çalışma alanınız birden çok
veri kaynağının verilerini içeriyorsa, yenileme işlemini her veri kaynağı için ayrı ayrı
gerçekleştirin. IBM Cognos Insight'a veri aktardığınızda, her içe aktarma işlemi İçerik
bölmesindeki Tüm İçe Aktarmalar listesinde görüntülenir. Belirli bir içe aktarma işlemini
çalıştırabilir ya da düzenleyebilirsiniz.
Yeni verilerle yenilemek istediğiniz çalışma alanını bir IBM Cognos Express ya da IBM
Cognos TM1 Server sunucusunda yayınladıysanız, çalışma alanı verilerini yenilemek için bu
yordamı kullanmak yerine, küpü veri kaynağınıza bağlayarak Cognos TM1 Performance
Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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Modeler olanağında güncellemelisiniz. Verileri bilgisayarınızda yenilemeyi ve daha sonra
Cognos Express ya da Cognos TM1 olanağında yeniden yayınlamayı seçerseniz, yayınlama
işlemi, verileri var olan Cognos TM1 uygulamasında yenileriyle değiştirmek yerine yeni bir
Cognos TM1 Server yaratır. Bir veri kaynağından bir küpe erişilmesiyle ilgili bilgi için, IBM
Knowledge Center olanağında (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) ürününüz ve
sürümünüze ilişkin belgeyi açın.

Yordam
1. İçerik bölmesini açmak için, içerik bölmesi simgesini (
) tıklatın.
2. Yenilemek istediğiniz verileri içeren küpü farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra
aşağıdaki komutlardan birini tıklatın:
v Daha önce tanımladığınız eşlemeleri alıkoymak ve yalnızca verileri yenilemek için, İçe
Aktarmayı Çalıştır komutunu tıklatın ve çalıştırmak istediğiniz içe aktarma işlemini
seçin. İçe aktarma işlemleri, içe aktarma sihirbazının birinci adımında girdiğiniz adla
ya da varsayılan adla (Yeni İçe Aktarma) ve içe aktarma numarasıyla tanıtılır. İçe
aktarma işlemini çalıştırmayı seçerseniz, gerçekleştirmeniz gereken başka adım yoktur.
v Bu küpü içe aktardığınızda tanımladıklarınızdan farklı eşlemeler tanımlamak için, İçe
Aktarmayı Düzenle komutunu tıklatın ve düzenlemek istediğiniz içe aktarma işlemini
seçin. İçe aktarma işlemleri, içe aktarma sihirbazının birinci adımında girdiğiniz adla
ya da varsayılan adla (Yeni İçe Aktarma) ve içe aktarma numarasıyla tanıtılır. Bundan
sonra 4. adıma geçin.
İpucu: İçerik bölmesindeki Tüm İçe Aktarmalar klasörünü genişletip, çalıştırmak
istediğiniz içe aktarma işlemini çift tıklatarak da verileri yeniden içe aktarabilirsiniz.
3. Düzenlemek istediğiniz her içe aktarma işlemi için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a.
b.
c.
d.
e.

Eşleme değişiklikleri yapmak için Gelişmiş öğesini tıklatın.
Varsayılan eşlemeyi kaldırmak istiyorsanız Tüm Eşlemeleri Temizle öğesini tıklatın.
Özellikler bölmesini açmak için Özellikleri Göster öğesini tıklatın.
Gerekiyorsa, Ölçüm boyutu listesinde, küpünüzdeki ölçümleri içeren boyutu belirtin.
Veri güncelleme davranışı listesinde, küpün nasıl güncelleneceğini belirtin. Yeni
değerler var olan değerlere eklenebilir ya da yeni değerler var olan değerlerin yerini
alabilir.

f. Veri Önizleme bölmesinde, güncellemek ya da eklemek istediğiniz veri sütunlarını
seçin ve her veri öğesinin eşleme tipini tanımlayın. Var olan bir küpe sürüklediğiniz
sütunlar ölçüm ya da öznitelik olabilir. Bunları boyut ya da düzey olarak
değiştiremezsiniz.
g. Yalnızca olgu verilerini ya da ölçümleri içe aktarmak istiyorsanız, sıradüzeninin
yaprak düzeyiyle eşleyin.
Ölçümlere ilişkin eşlemeleri değiştirebilirsiniz. Örneğin, daha önce Maliyet adlı bir
ölçümü içe aktardığınızı varsayalım. Şimdi Birim Maliyet adlı bir ölçümü içe
aktarıyorsunuz ve Birim Maliyet'e ilişkin verilerin Maliyet ölçümü içinde olmasını
istiyorsunuz. İçe Aktar sihirbazında Birim Maliyet ölçümünü Maliyet ölçümüyle
eşlersiniz.
4. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v İçe aktarılan verilerin yalnızca içerik bölmesinde görüntülenmesini istiyorsanız, Özet
öğesini tıklatın, Tamamlanınca Cube Viewer olanağını aç onay kutusunu temizleyin
ve İçe Aktar öğesini tıklatın.
v İçe aktarılan verilerin çapraz tabloda ve içerik bölmesinde görüntülenmesini
istiyorsanız İçe Aktar öğesini tıklatın.
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Sonuçlar
Verileri yenilemek için işlem zamanlamak istiyorsanız, ürününüz ve sürümünüze ilişkin
belgelerde görevler için arama yapın. Tüm Cognos belgelerine IBM Knowledge Center
olanağından erişebilirsiniz (http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).

Bölüm 3. Cognos Insight'a (içe) veri aktarılması
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Bölüm 4. Veri çözümleme
IBM Cognos Insight'ta verileri keşfettiğinizde, sıraladığınızda ve içiçe yerleştirdiğinizde,
bilgileri farklı perspektiflerden görür ve çözümlemelerinizi kullanarak daha iyi iş kararları
verebilirsiniz. Örneğin, bir çizgi grafiği kullanarak eğilimleri belirleyebilirsiniz.

Veri girilmesi
Verilerinizi doğrudan doğruya IBM Cognos Insight çapraz tablosuna girebilir ve komutları
kullanarak basit hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz. Verileri bir Microsoft Excel çalışma
defterinden ya da bir CSV dosyasından da içe aktarabilir ya da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Yordam
1. Bir hücredeki değerleri değiştirmek için, hücreyi seçip yeni değerleri yazın ve Enter
tuşuna basarak ya da ok tuşlarını kullanarak başka bir hücreye gidin.
Enter tuşuna bastığınızda veriler mavi renkte görüntülenir ve satır ve sütun başlıkları mavi
renkle vurgulanır. Bu renk, girdiğiniz verilerin IBM Cognos Express ya da IBM Cognos
TM1 Server sunucusundaki özgün değerlerden farklı olduğunu gösterir. Veri girdiğiniz
hücreyle ilgili başka hücreler varsa, Enter tuşuna bastığınızda, bu hücrelerin değerleri de
sunucudaki özgün değerlerden farklı olacağı için bunlar da mavi renkte görüntülenir.
Başka bir hücreye gitmek için ok tuşlarını kullandığınızda, bir plana katkı sağlıyorsanız
veriler yeşil renkte görüntülenir. Bu renk, hücredeki verilerin değiştiğini ve değişikliğin
beklemede olduğunu gösterir. Yeniden hesaplama gerçekleştirilmez ve ilgili hücreler
güncellenmez. Kişisel verilerle çalışıyorsanız, çalışma alanını kaydetmenize kadar veriler
mavi renkte görüntülenir.
) tıklatarak yaptığınız değişiklikleri kesinleştirdiğinizde,
Kesinleştir simgesini (
değiştirilen değerler Cognos Express ya da Cognos TM1 Server sunucusuna kaydedilir.
Bundan sonra veriler, yapılan değişiklikleri başka kullanıcıların da görebileceğini
gösteren siyah renkte görüntülenir.
Grafikte görüntülenecek verilerin şu aralıkta olması gerekir: 0,000000001 99.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.
Dağıtık kipte çalışırken veri silerseniz, verileri teslim etmenize kadar, veriler sunucuda
kalır. Bunun nedeni, dağıtık tipteyken verilerin yerel olarak saklanmasıdır.
2. Bir hücreye veri girmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Bu komutlar Enter
tuşuna bastığınızda işlenir ve yalnızca yürürlükteki çapraz tabloya uygulanır. Bu komutlar
büyük ve küçük harfe duyarlı değildir.
Çizelge 3. Veri girme komutları
Komut

Açıklama

K

Değeri binler olarak girer.
Örneğin 5K, hücreye 5000 girilmesine neden olur.

M

Değeri milyonlar olarak girer.
Örneğin 10M, hücreye 10.000.000 girilmesine neden olur.

Add, +

Hücre değeriyle bir sayıyı toplar.
Örneğin Add50, hücre değeriyle 50'yi toplar.
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Çizelge 3. Veri girme komutları (devamı var)
Komut

Açıklama

Sub

Hücre değerinden bir sayıyı çıkarır.
Örneğin Sub50, hücre değerinden 50'yi çıkarır.

Increase, Inc, >

Hücre değerini yüzde olarak kullanılan bir sayı kadar artırır.
Örneğin inc6 ya da 6>, hücre değerini % 6 artırır.

Decrease, Dec, <

Hücre değerini yüzde olarak kullanılan bir sayı kadar azaltır.
Örneğin Dec6 ya da 6<, hücre değerini % 6 azaltır.

Hold, Hol

Hücre değerlerini veri dağıtma işlemlerine katılmaktan alıkoyar.

Release, Rel

Tutulan hücreleri serbest bırakır.

Multiply, Mul

Hücre değerini bir sayıyla çarpar.
Örneğin Mul50, her hücre değerini 50 ile çarpar.

Divide, Div

Hücre değerini bir sayıya böler.
Örneğin Div50, her hücre değerini 50'ye böler.

Grow

Girdiğiniz yüzdeye bileşik büyüme uygular.
Örneğin Grow5, bir boyuttaki her üyeye % 5 ekler.

Power, Pow

Bir hücredeki rakamın girdiğiniz sayı kadar kuvvetini alır.
Örneğin, hücredeki rakam 10 olsun. Pow3 girilmesi, 10'u 1000'e çıkarır.

>

Değeri sağa doğru, birleştirmenin tüm alt öğelerine (ya da yaprak öğelerine)
kopyalar ya da yalnızca sıfır dışında değer içeren alt öğelere kopyalar.

<

Değeri sola doğru, birleştirmenin tüm alt öğelerine (ya da yaprak öğelerine)
kopyalar ya da yalnızca sıfır dışında değer içeren alt öğelere kopyalar.

|

Değeri aşağıya doğru, birleştirmenin tüm alt öğelerine (ya da yaprak
öğelerine) kopyalar ya da yalnızca sıfır dışında değer içeren alt öğelere
kopyalar.

^

Değeri yukarıya ya doğru, birleştirmenin tüm alt öğelerine (ya da yaprak
öğelerine) kopyalar ya da yalnızca sıfır dışında değer içeren alt öğelere
kopyalar.

: (iki nokta)

Kopyalamayı durdurur.

3. Bir satırın ya da sütunun başlığını değiştirmek için, başlığı seçtikten sonra yeni adı yazın
ve Enter tuşuna basın.

Verilere süzgeç uygulanması
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanında görüntülenen boyutlara, ölçümlere, özniteliklere ve
verilere süzgeç uygulayarak, bilgileri farklı bakış açılarından görüp çözümleyebilir ve daha
iyi anlayabilirsiniz.

Çapraz tablolarda ve grafiklerde boyutların içiçe yerleştirilmesi
ve yerlerinin değiştirilmesi
Çapraz tablolarda ve grafiklerde yer alan öğelerin yerlerini değiştirerek, IBM Cognos
Insight'ta verilerinizi farklı perspektiflerden görebilirsiniz.
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Bu görev hakkında
Gereçte hem bir çapraz tablo hem de grafik varsa, çapraz tabloda yaptığınız değişiklikler
grafiğe, grafikte yaptığınız değişiklikler çapraz tabloya yansıtılır.

Yordam
1. Çapraz tabloda ya da grafikte görüntülenen boyutları, ölçümleri ya da öznitelikleri
değiştirmek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
) çapraz tablonun satırlarına, sütunlarına ya da
v Öğeyi içerik bölmesinden (
bağlamına sürükleyin.
v Öğeyi içerik bölmesinden x ekseni, çubuk grafiğindeki bir çubuk ya da grafik
açıklaması gibi bir grafik öğesine sürükleyin.
v Öğeyi genel bakış alanının satırlar kısmından (

), sütunlar kısmından (

) ya da

) başka bir kısmına sürükleyin.
bağlam kısmından (
2. Bir çapraz tabloda ya da grafikte hangi boyut, ölçüm ya da öznitelik öğelerinin yer
alacağını belirlemek üzere süzgeç uygulamak için, genel bakış alanında ilgili boyutu,
ölçümü ya da özniteliği tıklatın ve istediğiniz ayrıntı düzeyini seçin. Keşif noktalarını ya
da keşif bölmesini kullanarak, çalışma alanının tamamında yer alan öğelere süzgeç
uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Boyut ve öznitelik temelinde süzgeç
uygulanması”.
3. Bir çapraz tablodaki satırlarla sütunların yer değiştirmesini sağlamak için Yerini Değiştir
simgesini (

) tıklatın.

Boyut ve öznitelik temelinde süzgeç uygulanması
IBM Cognos Insight çalışma alanınızdaki çapraz tablolarda ve grafiklerde görüntülenen
verilere süzgeç uygulamak için keşif noktalarını ya da keşif bölmesini kullanın. Keşif
noktaları ve keşif bölmesi, boyutlarınızın ve ölçümlerinizin birbiriyle ilgili oldukları noktaları
ve bağlantılı olmadıkları noktaları gösterir.

Bu görev hakkında
Keşif noktaları, bir boyuttaki öğeleri listeleyen gereçlerdir. Her öğeyi tıklatarak, çalışma
alanına yalnızca seçtiğiniz öğeleri görüntüleyecek şekilde süzgeç uygulayabilirsiniz. Örneğin,
bir keşif noktasının ayları, ikinci bir keşif noktasının ürünleri, üçüncü keşif noktasının ise
mağazalarınızı gösterdiğini varsayalım. Ocak, şubat ve mart aylarını seçerseniz, bu ayların
herhangi birinde hangi mağazaların hangi ürünleri sattığını görebilirsiniz. Ürünler ve
mağazalar ancak ocak, şubat ya da mart ayları için veri içeriyorsa vurgulanır. Daha sonra bu
ayların yanı sıra iki de ürün seçerseniz, veriler üzerinde ek bir ayarlama yapıldığını fark
edersiniz. Vurgulanan mağazalar, ocak, şubat ya da mart ayında bu iki üründen en az birisini
satmıştır.
Keşif noktalarını boyutların yanı sıra özniteliklerden de yaratabilirsiniz. Öznitelikler, boyut
öğelerini farklı bir şekilde gruplamanızı sağlar. Örneğin, ürün boyutunun beş ürün içerdiğini
düşünelim. Bunların üçü bu yıl yaratılan yeni ürünleridir, ikisi ise beş yıl önce yaratılmış
ürünlerdir. Boyutun hangi öğelerinin yeni, hangilerinin eski olduğunu tanımlamak için bir
öznitelik kullanabilirsiniz; sonra, çapraz tablonuza ve grafiğinize yalnızca yeni ya da yalnızca
eski ürünleri gösterecek şekilde, bu öznitelik temelinde süzgeç uygulayabilirsiniz. Bu yöntem,
yeni ürünleri eskilerle karşılaştırmanıza yardımcı olur.
Keşif bölmesi bir keşif noktasına benzer; ancak, keşif bölmesi tüm boyutları, öznitelikleri ve
ölçümleri içerir ve çalışma alanının kenarına çekili olur.
Bölüm 4. Veri çözümleme
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Yordam
1. Keşif bölmesini görüntülemek için, Keşfet'i tıklattıktan sonra Keşif Bölmesini
Görüntüle'yi tıklatın.
2. Keşif noktası yaratmak için, bir boyutu ya da özniteliği içerik bölmesinden (
sürükleyin. Tuvale bir keşif noktası eklenir.

3.
4.
5.
6.

) tuvale

İpucu: Boyut öznitelikler içeriyorsa, görüntülenen öğeyi değiştirmek için keşif noktası
başlığını tıklatın ve listedeki bir boyutu ya da özniteliği tıklatın.
Çalışma alanı gereçlerinde görüntülenenleri değiştirmek için, her keşif noktasında ya da
keşif bölmesinde bir ya da daha çok öğe seçin.
Seçilen öğelerin ve seçilen öğelerle ilgili öğelerin keşif noktalarının vurgulanmasını
istemiyorsanız, Keşfet'i tıklattıktan sonra İlgili Öğeleri Tanıt'ı temizleyin.
Seçilen öğelerin ve seçilen öğelerle ilgili öğelerin keşif noktalarının üstünde görünmesini
istemiyorsanız, Keşfet'i tıklattıktan sonra İlgili Öğeleri Önce Göster'i temizleyin.
Keşif noktalarındaki seçimleri temizlemek için aşağıdaki eylemlerden birini ya da
birkaçını gerçekleştirin:
v Bir keşif noktasındaki seçimleri temizlemek istiyorsanız, Keşfet'i tıklattıktan sonra
Belirli Keşif Noktasını Temizle'yi tıklatın.
v Tüm keşif noktalarındaki seçimleri temizlemek istiyorsanız, Keşfet'i tıklattıktan sonra
Tüm Keşif Noktalarını Temizle'yi tıklatın.

Sonuçlar
Birden çok üye seçerseniz, seçilen her üyeye ilişkin veriler vurgulanır.
Çapraz tablodaki veriler toplamalı verilerse, Keşif Noktaları'nda üye seçilmesi toplamları
değiştirir. Örneğin, çapraz tablo her çeyrek yıl için tüm ürünlerin gelirini göstersin. Bir keşif
noktasında belirli bir ürünü seçerseniz, çapraz tablo başlıklarda tüm ürünleri göstermeye
devam eder; ancak şimdi toplam, seçtiğiniz ürüne ilişkin toplam olur.
İlgili kavramlar:
“Keşif noktasında çoklu seçim bazı hücrelerde #N/A görüntülenmesine neden oluyor” sayfa
207
IBM Cognos Insight'taki bir keşif noktasında iki ya da daha fazla üye seçtiğinizde, çapraz
tablolu gereçlerdeki hücreler bazen hesaplanmış değerleri, bazen de #N/A (burada geçerli
değil) dizgisini görüntüler.

Veri aranması
Bir boyut birçok öğe içeriyorsa, IBM Cognos Insight'ta öğe aramak için bir keşif noktasını
kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Boyut bir keşif noktasında değilse, boyutu tuvale sürükleyin.
) tıklatın.
2. Keşif noktasının başlık çubuğunda Ara simgesini (
3. Görüntülenen metin kutusunda bir karakter dizgisi yazın.
İlgili görevler:
“Boyutlara üye eklenmesi” sayfa 101
IBM Cognos Insight'ta, bir çapraz tabloya farklı düzeylerde satır ve sütunlar ekleyerek,
boyutlara üye ekleyebilirsiniz.
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İçerik bölmesinde arama yapılması
İçerik bölmesinde nesneler için arama yapabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Nesnenin tam adından emin değilseniz ya da belirli ölçütlerle eşleşen nesneleri bulmak
istiyorsanız, içerik bölmesinde süzgeç uygulamak için kullanılacak karakterleri yazabilirsiniz.
Arama, ölçütlerle eşleşen tüm küpleri, boyutları, bağlantıları, işlemleri, görevleri, puan
kartlarını ve içe aktarmaları bulur.

Yordam
Adları belirli bir karakter dizisini içeren nesneleri aramak için, arama kutusunda karakterleri
girin. Arama, arama ölçütleriyle eşleşen sonuçların canlı süzgecidir. İçerik bölmesinde
görüntülenen nesneler, nesne adının herhangi bir kısmında ölçütlerle eşleşenlerdir.

Detayı azaltma ve detaya inme
Bir IBM Cognos Insight çapraz tablosundaki ya da bir grafikteki verilerin farklı düzeylerini
gözden geçirmek için detayı azaltabilir ve detaya inebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Detayı azaltma ve detaya inme tanımları şöyledir:
Detayı azaltma
Detayı azaltma, detayı azaltılacak verilerin yerini, o verilerin üst öğesine ilişkin
verilerin alması anlamına gelir. Verileri karşılaştırmak için detayı azaltırsınız.
Örneğin, çapraz tablonuzun bulaşık makineleri ürün grubu için yıl temelinde geliri
içerdiğini varsayalım. Tüm ürün gruplarının yıl temelinde gelirini görüntülemek için,
bulaşık makineleri ürün grubunda detayı azaltırsınız. Verilerin bu görünümü, bulaşık
makineleri ürün grubundan elde ettiğiniz geliri, diğer ürün gruplarından elde ettiğiniz
gelirle karşılaştırmanızı sağlar.
Detaya inme
Detaya inme, detayına inilecek verilerin yerini, o verilerin alt öğesine ilişkin verilerin
alması anlamına gelir. Verilerle ilgili daha fazla ayrıntı görmek için detaya inme
eylemi gerçekleştirirsiniz. Örneğin, çapraz tablonuzun bulaşık makineleri ürün grubu
için yıl temelinde geliri içerdiğini varsayalım. Detaya inme, bulaşık makineleri ürün
grubu içindeki her bulaşık makinesi ürünü için topladığınız geliri çözümlemenizi
sağlar.
Bir çapraz tabloda aşağıdaki öğelerin detayına inebilir ya da detayını azaltabilirsiniz:
v Çapraz tablo hücreleri
Bir çapraz tablo hücresi bir satır ve sütun içinde görünüyorsa, satırda mı, yoksa sütunda mı
detayı azaltmak ya da detaya inmek istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, Ocak sütununda ve
Miktar satırında bir hücrenin yer aldığını varsayalım. Hücreyi farenin sağ düğmesiyle
tıklatıp Detaya İn seçeneğini seçtiğinizde, Ocak öğesini ya da Miktar öğesini
tıklatabilirsiniz.
v Satır ya da sütun başlıkları
Bir grafikte aşağıdaki öğelerin detayına inebilir ya da detayını azaltabilirsiniz:
v Açıklama başlığı gibi etiketler, açıklamadaki öğeler ya da eksen etiketleri
v Veriler (örneğin, bir sütun grafiğindeki sütunlar ya da çizgi grafiğindeki çizgiler)
İpucu:
Bölüm 4. Veri çözümleme
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Bir çapraz tablo hücresinde çift tıklatma davranışını değiştirerek, çift tıklatmanın hücredeki
verilerin detayına inmesini sağlayabilirsiniz. Keşfet menüsündeki Çapraz tablolarda çift
tıklatma kısmında Detaya İn öğesini seçin. Bir hücreyi çift tıklattığınızda hücredeki verileri
düzenlemenize olanak veren varsayılan davranışa geri dönmek için, Keşfet menüsündeki
Çapraz tablolarda çift tıklatma kısmında Düzenle öğesini tıklatın. Seçtiğiniz ayar çalışma
alanınızla kaydedilir; böylece, çalışma alanınızın kullanıcıları çalışma alanınızı açtıklarında
aynı ayarı alırlar.
Yarattığınız yeni çalışma alanları için de varsayılan davranışı değiştirerek, çapraz tablodaki
bir hücre çift tıklatıldığında hücredeki verilerin detayına inilmesini sağlayabilirsiniz.
) tıklatın, Tercihlerim öğesini tıklatın ve Yeni çalışma alanları
Eylemler simgesini (
için hücre çift tıklatıldığında varsayılan işlem kısmında Detaya İn öğesini tıklatın.
Tercihlerim penceresinde seçtiğiniz ayar yalnızca yeni yarattığınız çalışma alanlarına
uygulanır ve bu ayar çalışma alanınızla kaydedilmez.

Yordam
1. Çapraz tabloda ya da grafikte veri öğesini farenin düğmesiyle tıklatıp Detayı Azalt ya da
Detaya İn seçeneğini seçin ve gerekiyorsa, detayını azaltmak ya da detayına inmek
istediğiniz veri öğesini tıklatın. Detayı Azalt seçeneği yoksa, veri öğesinin üst veri öğesi
yok demektir ve bu durumda detayı azaltamazsınız. Detaya İn seçeneği yoksa, veri
öğesinin alt veri öğesi yok demektir ve bu durumda detaya inemezsiniz.
İpucu:
Çapraz tablodaki bir satır ya da sütun başlığını ya da grafikteki bir öğeyi çift tıklatarak,
öğenin detayına inebilir ya da detayını azaltabilirsiniz. Fare imlecini öğenin üzerinde
dolaştırdığınızda, imleç değişerek, öğeyi çift tıklatmanın hangi yönde detaya geçmeye
(yukarı: detayı azaltma, aşağı: detaya inme) neden olacağını gösterir.
Bir genel bakış alanındaki bir öğeyi tıklatarak, çapraz tabloda ya da grafikte
görüntülenmekte olan verinin üst öğelerini ve alt öğelerini görebilirsiniz. Üst öğenin
tıklatılması çapraz tabloda ya da grafikte detayı azaltır, alt öğenin tıklatılması ise çapraz
tabloda ya da grafikte detaya inilmesini sağlar.
2. Bir veri öğesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm detayı azaltma ve detaya inme eylemlerini
) sütun alanında (
) ya da bağlam alanında (
kaldırmak için, satır alanında (
öğeyi tıklatın ve Tümünü Görüntüle - öğe_adı seçeneğini tıklatın.

)

En üstteki ya da en alttaki sonuçları gösterecek şekilde süzgeç
uygulanması
Bir IBM Cognos Insight çapraz tablosunda yalnızca en üstteki ya da en alttaki sonuçların
gösterileceği şekilde süzgeç uygulayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Çapraz tablolara aşağıdaki yollarla süzgeç uygulayabilirsiniz:
v Verilerinizdeki en yüksek değerleri hızla saptamak için yalnızca en üstteki sonuçları
gösterme. Örneğin, en yüksek gelirlerin hangi aylarda gerçekleştiğini görmek için, en
üstteki üç sonucun gösterileceği şekilde süzgeç uygulayabilirsiniz.
v Verilerinizdeki en düşük değerleri hızla saptamak için yalnızca en alttaki sonuçları
gösterme. Örneğin, seyahatlerde en az para harcayan çalışanları saptamak istiyorsanız, en
alttaki beş sonucun gösterileceği şekilde süzgeç uygulayabilirsiniz.
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Yordam
1. En yüksek ya da en düşük değerlerini görüntülemek istediğiniz sütun ya da satır başlığını
tıklatın.
2. Öğeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Üst ya da Alt seçeneğini seçtikten sonra,
görüntülenmesini istediğiniz değer sayısına ilişkin seçeneklerden birini tıklatın. Özel'i
tıklatırsanız, aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek çapraz tabloda görüntülenecek
sonuçları sınırlayabileceğiniz yeni bir pencere görüntülenir:
v En üstteki ya da en alttaki sonuçlar için özel bir sayı girin. Örneğin, gelir temelinde en
üstteki 50 müşteriyi görmek istiyorsanız 50 yazın.
v En üstteki ya da en alttaki sonuçlar için özel bir yüzde değeri girin. Örneğin, gelirin %
10'unu sağlayan müşterileri görmek için 10 yazın.
v En üstteki ya da en alttaki sonuçların toplamını sınırlayan bir sayı girin. Örneğin,
gelirin ilk 10 milyon dolarını sağlayan müşterilerin görüntülenmesi için 10000000
yazın.
3. Buna dayalı listesinde, en üstteki ya da en alttaki sonuçların gösterilmesinde kullanılacak
ölçümü seçin.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Üst ya da alt süzgeçlerden birini kaldırmak için, süzgeç uygulanan öğeyi farenin sağ
düğmesiyle tıklatıp Üst ya da Alt seçeneğini tıklattıktan sonra Üst ya da Alt Yok
seçeneğini tıklatın.

Sıralama
Değer aralığının yükselen ya da alçalan düzende sıralanması, IBM Cognos Insight'ta
verilerinizi düzenlemenizi ve çözümlemenizi kolaylaştırır.

Yordam
1. Sıralamak isted,ğiniz tüm satırı ya da sütunu seçin.
2. Üstbilgiyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Sırala öğesini seçin.
3. Değer temelinde mi, yoksa etiket temelinde mi sıralayacağınızı belirttikten sonra
Yükselen Düzende Sırala ya da Alçalan Düzende Sırala öğesini tıklatın.

Hesaplamalar
Hesaplamalar sorunların çözülmesi ve karar verilmesi için önemlidir. İlgi duyduğunuz öğeler
arasındaki ilişkileri tanımlamanıza yardımcı olur. Örneğin, fark ve fark yüzdesi gibi
hesaplamalar, giderleri gelirlerle ve gerçekleşen satışları tahmin edilen satışlarla
karşılaştırarak IBM Cognos Insight'ta maliyet-fayda çözümlemeleri gerçekleştirmenize
yardımcı olur.

Boyut hesaplamaları
Boyut hesaplamaları, çapraz tablodaki bir satırdan ya da sütundan gerçekleştirilir. Örneğin,
çapraz tablonuzun 2008'den 2014'e kadar karları ve zararları gösterdiğini varsayalım. Yeni bir
sütun ekleyebilir ve her yıla ilişkin kar eksi zarar hesaplamasını göstermek için bu sütunu
kullanabilirsiniz.
Boyut hesaplamaları yazarken aşağıdaki noktaları dikkate alın:
v Sıfırdan büyük ancak birden küçük bir sayı kullanıyorsanız, sayının başına önek olarak bir
sıfır koyun. Örneğin 0,10.
v Adları tek tırnak ve köşeli ayraç içine alın. Örneğin, ['öğe_adı'].
v Her hesaplamayı bir noktalı virgülle (;) bitirin.
Bölüm 4. Veri çözümleme
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v Açıklık sağlamak için boşluk kullanabilirsiniz.
v Hem büyük harfleri, hem de küçük harfleri kullanabilirsiniz. Sözdizimi büyük ve küçük
harfe duyarlı değildir.
Cognos Insight'taki boyut hesaplamalarının sözdizimi, IBM Cognos TM1'deki ifadelerin
sözdizimiyle aynıdır. İfadelerin yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Başvuru
belgesinde aşağıdaki kısımları gözden geçirin:
v Kural İşlevleri
v TM1 TurboIntegrator İşlevleri
Ürününüz ve sürümünüze ilişkin TM1 Başvuru belgesine IBM Knowledge Center
olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) erişebilirsiniz.

Küp hesaplamaları
Küp hesaplamaları, boyut hesaplamalarının tersine, modelin yönetilmesi ve bakımı gibi ortak
modelleme işlemlerini tamamlamak için kurallar yaratılmasını kolaylaştırmanın bir yoludur.
Veri kaynağından daha fazla bilgi türeterek modelinizi daha anlamlı hale getirmek için
hesaplama ekleyebilirsiniz.
Toplama içermeyen hesaplamalar yaratmanız gerekiyorsa (döviz kuru ya da gelir hesaplaması
gibi) hesaplama düzenleyicisinde formül ifadeleri oluşturabilirsiniz. Hem boyutlar hem de
küpler için geçerli olan işlevler kullanabilirsiniz.
Hesaplama düzenleyicisini kullanarak, seçilen hücreye hangi hesaplamaların uygulandığını
görebilir ve küpte hesaplamaların ya da kuralların öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Küp
hesaplamasıyla ilişkilendirilen kural öbeğinin sırasını değiştirmek için kural düzenleyicisini
kullanabilirsiniz.
Küp hesaplamaları oluşturmanın bazı yararları aşağıda listelenmiştir:
v Hesaplama ifadesini oluşturmak için diğer küplerden veri elde etme
Örneğin, hesaplamanın tanımlandığı boyuttan farklı bir boyutta bulunan öznitelikleri
kullanabilirsiniz.
v
v
v
v

Hesaplamaları yaprak ya da birleştirilmiş düzeylere uygulama
Hesaplamaları dizgi öğelerine uygulama
Öğe özniteliklerine gönderme yapma
Yaprak düzei ve birleştirilmiş düzey için standart IBM Cognos TM1 işlevlerini kullanma

Hesaplamanın kapsamı, küpteki ya da küp görünümündeki seçimden çıkarsanır. Bir
hesaplama yarattığınızda yalnızca satır ve sütun boyutları içerilir. Bağlam boyutlarında
hesaplama tüm üyelere uygulanır. Satır ya da sütün boyutunun tüm üyeleri seçilirse,
hesaplama boyutun tüm üyelerine uygulanır. Varsayılan hesaplama adı ya da bağlam boyutu
içermez.
Modelleyici, aşağıdaki yollardan birini kullanarak, seçimin kapsamını değiştirmek için üye
seçimleri ekleyebilir, var olanları kaldırabilir ve değiştirebilir:
v Hesaplama düzenleyicisindeki boyut bağlamı alanını kullanarak
v Boyutları üst küpün bağlam alanına ya da bağlam alanından sürükleyerek boyut eklemek
ya da kaldırmak
Hesaplama yaratacağınız küpe boyut ekleseniz de, küpte var olan bir boyutu kaldırsanız da,
verilerin ve küp hesaplamalarının bütünlüğü korunur. Ancak, boyut eklediyseniz, yeni boyuta
yönelik olarak bağlantıları ayarlamanız gerekir. Yeni iş gereksinimlerine uygun olarak küp
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prototipi oluşturuyor ya da küpleriniz yeniden yapılandırıyorsanız, bu koruma yararlı
olacaktır.

Basit boyut hesaplaması eklenmesi
Bir IBM Cognos Insight çapraz tablosunda satırları ya da sütunları toplayabilir, çıkarabilir,
çarpabilir ya da bölebilirsiniz. Özel bir hesaplama da yaratabilirsiniz.

Başlamadan önce
Hesaplamada kullanmak istediğiniz veriler satırlarda ya da sütunlarda görüntülenmelidir.
İfadelerin yazılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Başvuru belgesinde aşağıdaki kısımları
gözden geçirin:
v Kural İşlevleri
v TM1 TurboIntegrator İşlevleri
Ürününüz ve sürümünüze ilişkin TM1 Başvuru belgesine IBM Knowledge Center
olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) erişebilirsiniz.

Yordam
1. Hesaplamada kullanmak üzere bir ya da daha fazla satır ya da sütun seçin.
2. Satırları ya da sütunları farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Hesapla öğesini seçin.
3. Hesaplama komutlarından birini seçin: Topla, çıkar, çarp, böl ya da Özel.
4. Özel'i seçerseniz aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. İfade alanında hesaplamayı girin. [’ girildikten sonra, öğe seçmek için
kullanabileceğiniz bir liste görüntülülenir.
b. Önce bağımsız değişkenlere ilişkin toplamın mı özetleneceğini, yoksa önce bağımsız
değişkenlerin mi uygulanacağını seçin.
c. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Yeni satırı ya da sütunu yeniden adlandırmak için, satırı ya da sütunu vurgulayın ve yeni
bir ad yazın.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.

Sonuçlar
Yeni hesaplamaların varsayılan davranışı, hesaplama değerinin üst özetlere eklenmemesidir.
Hesaplama değerinin üst özetlere eklenmesi için, hesaplamayı farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra sırasıyla Hesapla ve Bu hesaplamayı düzenle öğelerini seçin. Bundan
sonra, Üst özet altında Hesaplama değerini içer öğesini tıklatın.

Küp hesaplamaları yaratılması
IBM Cognos Insight'ta küp hesaplaması yaratmak için, işleçleri, işlevleri, öznitelikleri ve
değerleri (metin dizgisi ya da sayı gibi) tek bir değer sonucunu verecek bir ifadede
birleştirirsiniz.

Bu görev hakkında
Hesaplanan veri öğelerine ilişkin formüler basit ya da karmaşık olabilir. Basit formüller, diğer
boyut üyelerinin, sayısal sabitlerin ve aritmetik işleçlerin bir birleşiminden oluşur. Karmaşık
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formüller bu öğeleri ve işlevleri ve diğer küp verilerine yönelik bağlantıları içerebilir.
Hesaplanan bir öğeyi küpe eklediğinizde, bu öğe boyutun bir öğesi olur.
Kurallardan türetilen tüm değerlerin doğru olarak birleştirilmesini güvenceye almak için, bir
hesaplama yarattığınızda otomatik olarak besleyiciler oluşturulur. Kural düzenleyicisinde
kuralları gerçersiz kılıp kendi kurallarınızı kullanarak, besleyicileri ya da üretilen kuralları
iyileştirebilirsiniz.
Sabit olarak seçtiğiniz bir boyutta kullanıcı tanımlı öznitelikler varsa, öznitelikleri (Ürün Tipi
gibi) ifadenizde öğe olarak kullanabilirsiniz. Bir hesaplama boyutunun yaprak düzeyi
hesaplama ya da birleştirilmiş düzey hesaplama öznitelikleri gibi, sistem tarafından
tanımlanmış öznitelikler görüntülenmez. Bir küp hesaplamasında gönderme yapılan bir boyut
özniteliği, bu göndermenin, boyutun tüm üyeleri için o özniteliğin değerlerine yönelik bir
gönderme olduğu anlamına gelir. Küpün farklı boyutlarındaki üyelere de gönderme
yapabilirsiniz.

Yordam
1. Değer hesaplamak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Küp Hesaplaması Yarat'ı seçin. Bir sütun seçtiğinizde, hesaplama
düzenleyicisi hesaplamanın her boyut için geçerli olduğunu varsayar. Ancak, belirli bir
öznitelik temelinde süzgeç uygulayarak bir boyut için geçerli olan hesaplamalar
yaratabilirsiniz.
2. Küp hesaplaması için bir ad girin alanında, küp görünümünde hücreleri tıklattığınızda
hesaplamayı tanımanıza yardımcı olacak anlamlı bir ad girin ve Tamam düğmesini
tıklatın. Varsayılan ad, küpün, satırdaki boyutun, satır üyesinin, sütundaki boyutun ve
sütun üyesinin adıdır. Bağlam alanındaki boyut üyeleri seçimi dikkate alınmaz.
3. Hesaplamanın kapsamını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
a. Hesaplama düzenleyicisinin bağlam alanında, boyutu tıklattıktan sonra Üye
Seçimini Düzenle'yi tıklatın.
b. boyut üyesi İçin Kapsam Seç penceresinde onay kutularını temizleyerek ya da
seçerek, boyut üyeleri ya da altkümeler ekleyin ya da kaldırın.
c. İsteğe bağlı: Bir boyutu hesaplama kapsamından kaldırmak için, bağlam alanında
boyut bağlamı süzgecini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Kaldır'ı seçin.
Hesaplama düzenleyicisinin bağlam alanındaki tüm boyutları kaldırırsanız,
hesaplama küpün tüm hücreleri için geçerli olur.
d. Kapsamınıza boyut üyeleri eklemek için, boyutu Koşullar sekmesinden hesaplama
düzenleyicisinin bağlam alanında sürükleyin ve gerek duyduğunuz üyeleri seçin.
4. Yaratmak istediğiniz ifade tipini seçin:
v İfadenin yaprak düzeyinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Yaprak düzeyi
ifadesi sekmesini tıklatın.
v İfadenin birleştirilmiş düzeyde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Birleştirilmiş
düzey ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Aynı ifadeyi hem yaprak düzeyi hem de birleştirilmiş düzey ifadeleri için
kullanmak için Yaprak ve birleştirilmiş öğeleri birarada ele al onay kutusunu
seçin.
v Dizgi değeri döndürülmesi için, İfade altında Dizgi ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Hesaplamanın hedef alanı hem sayısal öğeler hem de dizgi öğeleri içeriyorsa,
dizgi ifadesi yalnızca, hesaplamanın kapsamında dizgi olarak biçimlenmiş hücreler
için geçerli olur. Dizgi değeri döndürülmesi için, bağlam alanında dizgi olarak
biçimlenmiş bazı hücreler olmalıdır.
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5. İfade kutusunda, hesaplanan öğeyi tanımlayan formülü yazın. Formülü yaratmak için
aşağıdaki öğelerin bir birleşimini kullanabilirsiniz:
6. Hesaplamanızda bir boyut öğesini kullanmak için, Koşullar sekmesinden bir boyut
üyesini İfade kutusuna sürükleyin. Küpün tüm boyutları bir ağaçta görüntülenir.
Sıradüzeni varsa, küpün ya da görünümün boyutları ağaçta sıradüzenli olarak
görüntülenir.
Üyeler, tam olarak nitelenmiş biçimde görüntülenir. Adda boşluk karakteri varsa, köşeli
ayraç içine alınmış olur.
7. Bir aritmetik öğesi seçmek için, İşlem tipi listesindeki Basit sekmesinden Aritmetik'i
seçtikten sonra bir işlem seçin. IBM Cognos Insight, aritmetik işleçleri aşağıdaki sırayla
değerlendirir:
a. Üst Alma
b. Çarpma
c. Bölme
d. Toplama
e. Çıkarma
Farklı bir değerlendirme sırası kullanılmasını sağlamak için ayraç kullanmalısınız.
Çarpma öncelikli olduğundan, 2*3+4 ifadesi, (2*3)+4 ile aynı sonucu verir.
8. Bir zaman ya da ağırlıklı ortalama seçmek için, İşlem tipi listesindeki Basit
sekmesinden Ortalama'yı seçtikten sonra bir işlem seçin.
9. Yerleşik bir Cognos TM1 işlevini içermek için, İşlevler sekmesinden işlevi İfade
kutusuna sürükleyin. Hızlı düzenleme desteği bölmesinin İpuçları sekmesinde, her
işlevin kısa bir tanımı görüntülenir.
Çeşitli işlevlere ilişkin eksiksiz açıklamalar için, Cognos TM1 sürümünüze ilişkin TM1
Başvuru belgesine bakın. Planning Analytics belgelerini çevrimiçi bulabilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Başka bir küpteki bir veri öğesini eklemek için, Koşullar sekmesinde bir bağlantı seçin
ya da değeri içe aktarmak için kullanılacak bir bağlantı yaratın.
v Bağlantı seçmek için İçe aktarılan değerler klasörünü genişletin.
v Bağlantı yaratmak için Koşulları içe aktar'ı tıklatın.
11. Koşullu bir ifadede (IF-THEN-ELSE gibi) dizgi öznitelikleri ya da sayısal öznitelikler
kullanmak için, Koşullar sekmesinde boyutun altındaki Öznitelikler klasörünü
genişletin ve öznitelik üyesini İfade kutusuna sürükleyin.
12. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemeyi ya da hesaplamayı kaydetmeyi seçebilirsiniz.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.

Diğer küplerdeki verilere gönderme yapan bir küp hesaplaması
yaratılması
IBM Cognos Insight'ta bir küp hesaplaması tanımlamak için, hedef küpe yönelik bir bağlantı
yaratarak o küpte var olan verilere gönderme yapabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Küp kurallarına benzer şekilde, bir küpteki verileri kullanarak başka bir küpte hesaplama
yaratabilirsiniz. Örneğin, satış verilerini kar ve zarar bilgileri içeren bir küpe alabilirsiniz.
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Birim sayısı temelinde fiyata dayalı formülü kullanan geliri hesaplamak istediğinizi
varsayalım. Fiyatlara ilişkin veriler, hesaplamayı yaratacağınız küpten başka bir küpte; veriler,
fiyat bilgilerini içeren hedef küpte. Dış verilere gönderme yapmak için, Fiyat küpüne bağlantı
yaratarak verileri içe aktarmanız gerekir.
Hesaplama düzenleyicisinde bağlantı yarattığınızda bağlantı bir kural olarak gerçekleştirilir.
Bağlantı bir kural olarak gerçekleştirildiğinde, hesaplama yalnızca kaynak küpte saklanır;
ancak, gerektiğinde kaynak küpte kullanılır ve görüntülenir. Hesaplamada gönderme yapılan
veriler kaynak küpte değişirse, değişiklik hedef küpe otomatik olarak yansıtılır. Bununla
birlikte, veriler yalnızca kaynak küpte saklandığı için, veri değerlerinde yapılacak tüm
düzenlemelerin kaynak küpte gerçekleştirilmesi gerekir. Hedef küplerde görüntülenen veri
değerlerini kural bağlantıları aracığıyla düzenleyemezsiniz.

Yordam
1. Değer hesaplamak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Küp Hesaplaması Yarat'ı seçin.
Bir aralık örneği olarak, dört mali çeyreği kapsayan Gerçekleşen ve Bütçelenen gelir
sayılabilir.
2. Küp hesaplaması için bir ad girin alanında, küp daha sonra hesaplamayı tanımanıza
yardımcı olacak anlamlı bir ad girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Varsayılan ad, küpün, satırdaki boyutun, satır üyesinin, sütundaki boyutun ve sütun
üyesinin adıdır. Bağlam alanındaki boyut üyeleri seçimi dikkate alınmaz.
3. Hesaplama düzenleyicisinde, yaratmak istediğiniz ifade tipini seçin:
v İfadenin yaprak düzeyinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki Yaprak düzeyi
ifadesi sekmesini tıklatın.
v İfadenin toplanan sonuçlar temelinde değerlendirilmesi için, İfade altındaki
Birleştirilmiş düzey ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Aynı ifadeyi hem yaprak hem de birleştirilmiş düzey ifadeleri için kullanmak
için Yaprak ve birleştirilmiş öğeleri birarada ele al onay kutusunu seçin.
v Dizgi değeri döndürülmesi için, İfade altında Dizgi ifadesi sekmesini tıklatın.
Not: Dizgi değeri döndürülmesi için, bağlam alanında dizgi olarak biçimlenmiş bazı
hücreler olmalıdır.
4. Koşullar sekmesinde Koşulları İçe Aktar'ı tıklatın.
5. Hesaplama için bir ad girin alanında, hesaplama bağlantısının kolayca tanınmasını
sağlayacak açıklayıcı bir ad girin.
İçe Aktarma Koşulları İçin Bağlantı Tanımla penceresinde, dış verileri hesaplamayı
içeren küpteki boyut üyesiyle eşleyerek, bağlantıyla erişilecek verileri nerede kullanmak
istediğinizi belirtirsiniz.
6. İçe Aktarma Koşulları İçin Bağlantı Tanımla penceresinde, hesaplamada gönderme
yapmak istediğiniz verileri içeren küpü seçin.
Hesaplamanın tanımlandığı küp otomatik olarak hedef küp olarak görüntülenir.
Bir boyut her iki küpte de kullanıldıysa, bu iki boyut otomatik olarak eşlenir. Diğer tüm
boyutlar için, ya kaynak küp ile hedef küp arasında karşılıklılık tanımlamanız ya da
seçilen boyut üyelerinde dilimleme gerçekleştirmeniz gerekir.
7. İsteğe bağlı: Gerekiyorsa, kaynak küp ile hedef küp arasında karşılıklılık tanımlayın ya
da seçilen boyut üyelerinde dilimleme gerçekleştirin.
8. Eşleme istediğiniz gibi olduğunda, hesaplama bağlantısını kaydetmek için Tamam
düğmesini tıklatın.
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Bağlantının kaynağının hedef küpte kullanılan hesaplamanın bağlamıyla tutarlı olmasını
güvenceye almak için bağlantının geçerliliği denetlenir. Bu geçerlilik denetimi, ifadenin
geçerli sonuçlar döndürmesini de güvenceye alır.
Dış küpten veri içeren bağlantı, Koşullar ağacında İçe aktarılan değerler'de
görüntülenir.
9. Bağlantıyı İfade kutusuna sürükleyin ve bir öğe olarak formülünüze ekleyin.
10. Tamamlayınca, sonuçları görüntülemeyi ya da hesaplamayı kaydetmeyi seçebilirsiniz.
v Değişiklikleri uygulamak ve hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için Uygula
düğmesini tıklatın.
v Hesaplamayı kaydetmek ve hesaplama düzenleyicisini kapatmak için Tamam
düğmesini tıklatın.

Alt toplam hesaplanması
IBM Cognos Insight'ta verilerinizin bir kısmının alt toplamını hesaplayabilirsiniz. Örneğin,
çapraz tablonuzun geliri ürün grubuna göre yıl temelinde gösterdiğini varsayalım; yeni bir
satış yöneticisinin işe alınmasından önceki yıllar için bir alt toplam ve yeni satış yöneticisinin
işe alınmasından sonraki yıllar için bir alt toplam hesaplamak istiyorsunuz.

Yordam
1. Bir alt toplamda özetlenmesini istediğiniz verilere ilişkin satır ya da sütun başlıklarını Ctrl
tuşunu basılı tutarak tıklatın.
2. Alt toplam yaratmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
v Seçimizini farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Hesapla seçeneğini belirleyin ve seçtiğiniz
üyeleri özetleyen seçeneği tıklatın (örneğin, Öğe 1 + Öğe 2).
v Seçiminizi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Araya Üst Öğe Ekle seçeneğini belirleyin.
3. Satırı ya da sütun başlığını seçip yeni bir ad yazarak, alt toplamınızı yeniden adlandırın.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.

Kural dışılıkları vurgulamak için satırların ya da sütunların
karşılaştırılması
IBM Cognos Insight'ta iki satırı ya da sütunu karşılaştırarak, daha fazla incelenmesi gerektiren
bilgileri saptayabilirsiniz.

Yordam
1. Karşılaştırmak istediğiniz iki satırı ya da sütunu seçin.
) tıklattıktan sonra, satırları ya da sütunları karşılaştırmak için
2. Hesapla simgesini (
bir yöntem seçin.
Karşılaştırma sonucu, yeni bir satır ya da sütunda aşağıdaki simgelerle gösterilir:
v Çok İyi simgesi

, birinci öğenin ikinci öğeden yüzde 10 yüksek olduğunu gösterir.

, birinci öğenin ikinci öğeden ne yüzde 10 yüksek ne de yüzde 10
v Orta simgesi
düşük olduğunu gösterir.
, birinci öğenin ikinci öğeden yüzde 10 düşük olduğunu gösterir.
v Zayıf simgesi
3. Çok İyi, Orta ya da Zayıf olarak belirlenenleri değiştirmek için aşağıdaki eylemleri
gerçekleştirin:
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a. Hesapla öğesini tıklattıktan sonra Bu hesaplamayı düzenle öğesini tıklatın.
b. Çok İyi tanımlamasını değiştirmek için 1,1'i değiştirin.
c. Zayıf tanımlamasını değiştirmek için 0,9'u değiştirin.

Farkın hesaplanması
Farkı hesaplayarak, IBM Cognos Insight'ta herhangi iki satır ya da sütun arasındaki farkın
değerini öğrenebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Burada her ürün grubu için örnek veriler olarak tahmini gelir ve gerçek gelir kullanılmıştır.

Yordam
1. Kullanmak istediğiniz satırları ya da sütunları seçin.
) bir boyut üyesi eksi diğer boyut üyesini seçin. Örneğin,
2. Hesapla simgesinden (
Tahmini Gelir - Gerçek Gelir (Forecast Revenue - Actual Revenue) öğesini tıklatın.
3. Hesaplamayı içeren yeni satırı ya da sütunu yeniden adlandırmak için, satırı ya da sütunu
vurgulayın ve Fark yazın.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.

Fark yüzdesinin hesaplanması
Fark yüzdesini hesaplayarak, IBM Cognos Insight'ta iki satır ya da sütun arasındaki farkın
değerini yüzde olarak öğrenebilirsiniz. Fark yüzdesi hesaplaması, iki sayının arasındaki
farkın, ilk sayıya bölünüp 100 ile çarpılarak hesaplanmasıdır.

Bu görev hakkında
Burada her ürün grubu için örnek veriler olarak tahmini gelir ve gerçek gelir kullanılmıştır.

Yordam
1. Kullanmak istediğiniz satırları ya da sütunları seçin.
2. Satırları ya da sütunları farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Hesapla ve Özel
öğelerini seçin. İfade alanında varsayılan ifadenin bulunduğu Hesaplama penceresi
görüntülenir.
3. İfade alanında şu ifadeyi yaratın: ['birinci_veri_öğesi'] - ['ikinci_veri_öğesi'] /
['birinci_veri_öğesi'] * 100.
İpucu: İfade alanına [’ yazdığınızda, küpünüzdeki boyutları içeren bir liste görüntülenir.
Boyutu İfade alanına yazmak yerine bu listeden seçebilirsiniz. Her [’ yazışınızda aynı liste
görüntülenir.
Örneğin, şu ifadeyi yazın: (['actualrevenue'] - ['forecastrevenue']) /
['forecastrevenue'] * 100.
4. Hesaplama sırası altında Önce özetle, sonra hesaplamayı uygula öğesinin seçili
olduğundan emin olun. Bu seçenek, Cognos Insight'ın hesaplamayı toplam değerler
üzerinde gerçekleştireceğini gösterir. Önce hesaplamayı uygula, sonra özetle seçilirse,
önce her satıra ya da sütuna hesaplama uygulanır, sonra da hesaplama sonuçları toplanır.
5. Ad alanında Fark Yüzdesi yazın.
6. Tamam düğmesini tıklatın.
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7. Yeni hesaplanan verileri yüzde simgesiyle görüntülenecek şekilde biçimlemek için,
hesaplanan bir hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçümü Biçimle ölçüm_adı
öğesini tıklatın.
8. Biçim listesinde Sayı'yi seçin.
9. Gelişmiş sekmesinde, artı ve eksi Sonek alanlarında % yazın.

Boyuttaki benzersiz öğelerin sayılması
IBM Cognos Insight'ta, bir boyuttaki değer içeren benzersiz öğelerin sayısını
hesaplayabilirsiniz. Örneğin, bazı çalışanların ikramiye aldığını, bazılarının ise almadığını
biliyorsunuz; ancak, çalışanlarınızın sayısı, çapraz tablonuzun İkramiye sütununda ikramiye
değeri bulunan çalışanları sayamayacağınız kadar fazla. Bir hesaplamayı kullanarak, kaç
kişinin ikramiye aldığını hızla saptayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
ConsolidatedCountUnique işlevi, veri içeren hücrelerin sayısını bulmanızı sağlar. Örneğin,
2013 yılında Golf Equipment (Golf Ekipmanı) ürün grubunun kaç şehirde satıldığını bulmak
için şu ifadeyi kullanabilirsiniz.
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Yordam
1. Hesaplanan değerlerin yer almasını istediğiniz sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Hesapla > Bu hesaplamayı düzenle öğelerini seçin.
2. İfade alanında, şu biçimi kullanarak hesaplamayı girin:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Aşağıdaki değişkenler, küpün kısımlarını temsil eder:
v 'Dimension1', değerlerin sayılmasını istediğiniz boyutun adıdır. Örneğin, Çalışanlar
sütunundaki kaç hücrede hastalık izni girişleri olduğunu bulmak istiyorsanız, Çalışanlar
boyutunu belirtebilirsiniz.
v 'Cube', çalıştığınız küpün adıdır.
v 'Element1', 'Element2', ve 'Element3', küpteki tüm boyutları ve bunlara nasıl süzgeç
uygulandığını gösterir. Örneğin, küpünüz bir Tarih, bir Coğrafya ve bir de Çalışan tipi
boyut içeriyorsa, verilere '2012', 'Kanada' ve 'Tam Zamanlı' olarak süzgeç
uygulanmasını belirtebilirsiniz.

Toplamdan ortalamanın hesaplanması
IBM Cognos Insight'ta, bir birleştirmenin ya da toplamın alt öğelerinden ortalama değeri
hesaplayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
ConsolidatedAvg işlevi, birleştirilmiş bir değerin ya da toplamın alt öğelerinden ortalama
değeri döndürür. Örneğin, çapraz tablonuz geliri ürün grubu temelinde yıla göre
görüntülüyorsa, tüm yılların ortalama gelirini bulmak için aşağıdaki ifadeyi kullanabilirsiniz
ya da her yılın ortalama gelirini bulmak için, her yılın toplamına ilişkin birleştirilmiş
ortalamayı kullanabilirsiniz:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Yordam
1. Çapraz tablonuzda hesaplama sonuçlarını görüntüleyecek sütunu farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Hesapla > Bu hesaplamayı düzenle öğelerini seçin.
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2. İfade alanında, şu biçimi kullanarak hesaplamayı girin:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Aşağıdaki değişkenler, küpün kısımlarını temsil eder:
v Number 0, 1 ya da 2 olabilir. Sıfır (0), hesaplamaya tüm alt öğeleri katar; 1 birleştirme
ağırlığını yoksayar ve 2 sıfır değerlerini yoksayar.
v 'Cube', çalıştığınız küpün adıdır.
v 'Element1', 'Element2', ve 'Element3', diğer boyutları ve bunlara nasıl süzgeç
uygulandığını gösterir. Bu öğelerin, küpte üst boyutlarının yer aldığı sırayla
listelenmesi gerekir. Örneğin, küpünüz bu sırayla bir Tarih, bir Coğrafya ve bir de
Çalışan tipi boyut içeriyorsa, verilere '2012', 'Kanada' ve 'Tam Zamanlı' olarak süzgeç
uygulanmasını belirtebilirsiniz.

İçe aktarma sırasında değerlerin bantlara ayrılması
IBM Cognos Insight'a aktarma sırasında bir değer aralığı tanımlamak istediğinizde bant
hesaplamaları yaratabilirsiniz. Örneğin, 0 - 500.000 arası gelir için bir bant, 500.000 1.000.000 için ikinci bir bant ve 1.000.000 üstü için üçüncü bir bant yaratabilirsiniz. Sonra,
her bant için metin görüntüleyebilirsiniz (düşük, orta, yüksek gibi).

Bu görev hakkında
IF ve ElseIf işlevlerini kullanarak gereken sayıda bant yaratabilirsiniz. Bantları (büyüktür >)
ve/ya da küçüktür (<) simgelerini kullanarak da yaratabilirsiniz.
Örneğin, düşük, orta ve yüksek stok miktarlarını göstermek için şu ifadeyi kullanabilirsiniz:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Sayısal olmayan veriler için de bant kullanılabilir. Bu durumda, karşılaştırma simgesinin
(eşittir işareti gibi) öncesine bir @ simgesi eklemeniz gerekir. Örneğin, şu ifade metin
verilerini bantlara ayırır:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Yordam
1. İçe aktarma sihirbazının Gelişmiş sayfasında Hesaplanmış Sütun Ekle'yi tıklatın.
Kaynak Öğeler listesinde ve Hedef Öğeler sıradüzeninde İfade adlı yeni bir öğe
görüntülenir.
2. Eşleme Tipi kısmındaki Özellikler bölmesinde Boyut'u tıklatın. İfade bir boyut olarak
tanımlanır ve Hedef Öğeler sıradüzeninde bir boyut ve düzey görüntülenir.
3. Kaynak Öğeler listesinde ifadeyi seçin.
4. Özellikler bölmesindeki Kaynak Öğe alanında ifade için bir ad girin. Seçtiğiniz ad,
içerik bölmesinde ve çalışma alanındaki çapraz tablolarla grafiklerde ifadeyi tanıtır.
5. Özellikler bölmesindeki İfade alanında, şu biçimi kullanarak hesaplamayı girin:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Aşağıdaki değişkenler, ifadenin kısımlarını temsil eder:
v Column, bantlara ayırmak istediğiniz kaynak öğenin tanıtıcısıdır.
v Value1, birinci bandın hangi değerin altında tanımlanacağını belirler.
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v Value2, ikinci bandın hangi değerin altında tanımlanacağını belirler.
v 'Text1', birinci bant içindeki değerler için görüntülenmesini istediğiniz metindir.
v 'Text2', ikinci bant içindeki değerler için görüntülenmesini istediğiniz metindir.

Katkı payının hesaplanması
IBM Cognos Insight'ta bir katkı payı kullanarak, hangi ürünlerin en karlı, hangilerinin
başabaş, hangilerin ise kazandırdığından fazlasına mal olduğunu görebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Satış tahminleri ve satış teşviklerini ve sonraki yılın karma üretim programını planlarken bu
bilgileri kullanabilirsiniz. Birim maliyetin içermediği ek giderler (genel giderler gibi) ayırmak
için ölçümler de ekleyebilirsiniz. Bu ek giderleri orantılı olarak dağıtabilir ve katkı payı
hesaplamanıza katabilirsiniz.
Buradaki adımlarda örnek olarak her ürünün birim fiyatı ve malların maliyeti kullanılmıştır.
Her ürünün katkı payını hesaplamak istediğinizi varsayalım.

Yordam
1. Kullanmak istediğiniz satırları ya da sütunları seçin.
) tıklattıktan sonra bir boyut eksi diğer boyutu tıklatın. Örneğin,
2. Hesapla simgesini (
Birim Fiyat - Malların Maliyeti (Unit Price - Cost of Goods) öğesini seçin.
3. Hesaplamayı içeren yeni satırı ya da sütunu yeniden adlandırmak için, satırı ya da sütunu
vurgulayın ve Katkı Payı yazın.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.
4. Katkı payı en fazla olan ürünleri görmek için, Katkı Payı başlığını farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Sırala öğesini seçin.
5. Değer temelinde mi, yoksa etiket temelinde mi sıralayacağınızı belirttikten sonra
Yükselen Düzende Sırala ya da Alçalan Düzende Sırala öğesini tıklatın.

Ölçümler için toplamların görüntülenme şeklinin değiştirilmesi
IBM Cognos Insight'ta, ölçümler için özetlerin (ya da toplamların) görüntülenme şeklini
değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Ölçümün hücresini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ya da değiştirmek istediğiniz ölçümün
başlığını farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
2. Özetle seçeneğini tıklatın ve bir özetleme tipi seçin:
v Ölçümü oluşturan üyelerin toplamını görüntülemek için Özet
v Ölçümü oluşturan üyelerin ortalama değerini görüntülemek için Ortalama
v Ölçümü oluşturan üyelerin en küçük değerini görüntülemek için En Az
v Ölçümü oluşturan üyelerin en büyük değerini görüntülemek için En Çok
v Boş değerler dışında, ölçümü oluşturan üyelerin sayısını görüntülemek için Sayı
3. Değeri Farklı Göster seçeneğini tıklattıktan sonra, bir değer biçimini tıklatın.
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Zaman özetleme hesaplamaları yaratılması
IBM Cognos Insight 'ta zaman özetleme, belirli bir tarihle göreli olarak bir tarih aralığındaki
verileri özetler. Örneğin, yılbaşından bugüne hesaplaması bir zaman özetlemesidir.

Yordam
1. Çapraz tabloda zaman boyutunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Zaman Özetlemeleri
seçeneğini seçin.
İpucu: Çapraz tablo zaman boyutunu içermiyorsa, zaman özetleme hesaplaması
yaratmak ya da düzenlemek için içerik bölmesinde zaman boyutunu farenin sağ
düğmesiyle tıklatın, Düzenle seçeneğini tıklatın ve Zaman özetlemeleri simgesini ( )
tıklatın. Zaman boyutunun adı, veri kaynağında kullanılan adla eşleşir. Örneğin,
verileriniz Tarih adlı bir sütunu olan bir elektronik tabloysa, içe aktarma sırasında Cognos
Insight tarafından yaratılan zaman boyutu Tarih adını taşır.
2. Bir başvuru tarihi seçin. Sonraki adımda seçeceğiniz tarih aralığı, bu adımda seçtiğiniz
başvuru tarihiyle göreli olur. Örneğin, başvuru tarihi olarak 21 Ekim 2011, tarih aralığı
olarak da Hafta başından bugüne seçilirse, çapraz tabloda 21 Ekim haftasının başından o
güne kadar olan veriler özetlenir.
3. Bir tarih aralığı seçin.
4. Bir zaman özetlemesini düzenlemek için, çapraz tabloda zaman boyutunu farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Zaman Özetlemeleri seçeneğini seçin.
5. Bir çalışma alanındaki tüm zaman özetlemelerini günün tarihiyle göreli olarak yenilemek
için, çapraz tabloda zaman boyutunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Zaman
özetlemelerini yenile seçeneğini seçin.

Tüm hesaplamaların düzenlenmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanında tanımlı olan tüm hesaplamaları görüntülemek ve
düzenlemek istiyorsanız, temeldeki Cognos TM1 küp kurallarını düzenleyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir küp kuralını gösteren bir örnek:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Bu küp kuralı aşağıdaki bileşenleri içerir:
v Bir alan tanımlaması: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Bir yaprak niteleyicisi: N:
v Bir formül: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] * [’Profitability
Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Bir sonlandırıcı: ;
Bu küp kuralı şu anlama gelmektedir: Küp Profitability Measures boyutundaki Purchase Cost
öğesinin herhangi bir değerini kullanıyorsa, çalışma alanı o değeri döndürmek yerine,
formülün Quantity Purchased In Kilograms kısmındaki ilgili değer çarpı yaprak düzeyindeki
(ya da en alt düzey) Price Per Kilogram değerinin sonucunu döndürür.

Yordam
1. Gereç eylemleri simgesini (
tıklatın.
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) tıklattıktan sonra Küp Kurallarını Ayarla öğesini

2. Küp kurallarında gereken düzenlemeleri yapın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Sonraki adım
Küp kurallarıyla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Kuralları (TM1 Rules) belgesinde şu
konulara bakın:
v Küp Kurallarına Genel Bakış (Overview of Cube Rules)
v Kural Bileşenleri (Components of a Rule)
v Kuralların İşleyişi (How Rules Work)
Ürününüz ve sürümünüze ilişkin bu belgeye IBM Knowledge Center olanağından
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) erişebilirsiniz.
İlgili kavramlar:
“Örnek: Kuralları kullanarak iki üyenin karşılaştırılması”
IBM Cognos Insight'taki kurallar, işlevleri, sayısal işlemleri, koşullu ifadeleri ve küpler arası
başvuruları kullanarak hücre değerlerini hesaplamanızı sağlar.

Örnek: Kuralları kullanarak iki üyenin karşılaştırılması
IBM Cognos Insight'taki kurallar, işlevleri, sayısal işlemleri, koşullu ifadeleri ve küpler arası
başvuruları kullanarak hücre değerlerini hesaplamanızı sağlar.
IBM Cognos Insight olanağındaki Hesapla seçeneklerini kullandığınızda, istenen
karşılaştırmayı gerçekleştiren kurallar otomatik olarak üretilir. Kuralları gözden geçirmek ya
da düzenlemek için, Gereç eylemleri
tıklatabilirsiniz.

simgesinden Küp Kurallarını Ayarla komutunu

) Karşılaştır komutunu kullanırsanız, her üye
İki üye seçer ve Hesapla simgesinden (
sizin için üretilen bir kural temelinde karşılaştırılır.
Yeni bir satır ya da sütunda, Çok İyi (ya da beklenenden %10 fazla) için yeşil bir daire (
Orta için sarı bir baklava (

),

) ve Zayıf (ya da beklenenden %10 az) için kırmızı bir kare (

) gösterilir.
Aşağıdaki kurallar Çok İyi, Orta ve Zayıf koşullarını tanımlar:
[’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
)
);

Bu kural deyimi, Measures boyutundaki Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue üyesi için, Forecast Revenue değeri Actual Revenue değerinin %90'ından azsa,
Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue üyesinin değerinin -1 olduğunu belirtir.
Forecast Revenue değeri Actual Revenue değerinin %110'undan fazlaysa, Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue üyesinin değeri 1'dir. Tersi durumda, Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue üyesinin değeri 0'dır.
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Bu durumda, Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue için -1 değeri yeşil bir
daire görüntüler. Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue için 1 değeri kırmızı
bir kare görüntüler. Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue için 0 değeri sarı bir
baklava görüntüler.
Kural deyimini düzenleyerek, bu görsel göstergelerin görüntülendiği eşik değerleri
değiştirebilirsiniz. Örneğin, yeşil dairenin Actual Revenue değeri Forecast Revenue
değerini %20 aşınca görüntülenmesini ve kırmızı karenin Actual Revenue değeri Forecast
Revenue değerinin %20 altında kalınca görüntülenmesini istiyorsanız, deyimi aşağıdaki gibi
değiştirin:
[’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
)
);

Kurallarla karmaşık uygulama geliştirilmesini gösteren kapsamlı bir örnek de içinde olmak
üzere kurallara ilişkin geniş açıklamaları TM1 Kuralları (TM1 Rules) belgesinde
bulabilirsiniz. Kurallarda kullanılabilecek tüm işlevlere ilişkin açıklamalar için TM1 Başvuru
belgesine bakın. Bu belgelere IBM Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
İlgili görevler:
“Tüm hesaplamaların düzenlenmesi” sayfa 66
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanında tanımlı olan tüm hesaplamaları görüntülemek ve
düzenlemek istiyorsanız, temeldeki Cognos TM1 küp kurallarını düzenleyebilirsiniz.

Değerlerin yüzde olarak görüntülenmesi
Varsayılan olarak, ölçümler IBM Cognos Insight'ta veritabanınızdaki gerçek değerler olarak
görüntülenir. Şimdi, her değeri bir toplamın yüzdesi olarak görüntüleyerek, değerlerin göreli
katkılarını karşılaştırma olanağınız vardır.

Yordam
Hücre değerlerini toplam değerin yüzdesi olarak görüntülemek için, bir hücreyi farenin sağ
düğmesiyle tıklattıktan sonra Değeri Farklı Göster öğesini seçin ve bir seçenek belirleyin.
Yüzde değeri görüntüleyen hücreler gölgeli görüntülenir. Bu gölgeleme, boyuttaki öğeleri
gösteren değerlerin tersine, bu hücrelerdeki değerlerin hesaplanmış değerler olduğunu
gösterir.

Verilerin dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta sayısal verileri bir çapraz tablodaki hücrelere dağıtmak için önceden
tanımlanmış veri dağıtma seçeneklerini kullanın. Örneğin, veri dağıtma yoluyla bir değeri bir
hücre aralığına eşit olarak dağıtabilir ya da bir hücre aralığındaki tüm değerleri istenen bir
yüzde değeri kadar artırabilirsiniz.
Veri dağıtmada, bir sıradüzenindeki veri öğelerini tanıtmak için aşağıdaki terimler kullanılır:
Yaprak ya da yapraklar
Yaprak veri öğeleri en alt düzeydeki veri öğeleridir. Örneğin, veri sıradüzeni Yıl, Ay
ve Gün adlı üç düzey içeriyorsa ve Gün düzeyinin herhangi bir alt veri öğesi yoksa,
burada yaprak öğe Gün'dür.
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Birleştirme
Birleştirme, bir üst veri öğesidir. Örneğin, veri sıradüzeni Yıl, Ay ve Gün adlı üç
düzey içeriyorsa ve Gün düzeyinin herhangi bir alt veri öğesi yoksa, birleştirmeler
Yıl ve Ay'dır.
Bitişik Bitişik hücreler, bir satır ya da sütunda yan yana olan hücrelerdir. Örneğin, yılları
gösteren bir çapraz tablodaki bitişik hücreler 2011, 2012 ve 2013 olabilir. 2011 ve
2013 ise bitişik olmayan hücrelerdir.
Birkaç veri dağıtma tipi bulunur; her tip farklı durumlarda kullanılabilir ve her tipin yararları
farklıdır. Aşağıdaki tabloda bu farklar açıklanmıştır.
Çizelge 4. Veri dağıtma yöntemleri karşılaştırması
Veri dağıtma yöntemi

Bu yöntemi sunan seçimler

Bu yöntemin işleyişi

Göreli orantılı

Üst veri öğesi içeren tek bir
hücre

Verileri, bir üst veri öğesinin alt veri
öğelerinden diğer bir üst veri
öğesinin alt veri öğelerine orantılı
olarak dağıtır.

Eşit yapraklar

Üst veri öğesi içeren tek bir
hücre

Verileri, bir üst veri öğesinin en alt
düzey veri öğelerine eşit olarak
dağıtır.

Eşit dağıtma

Üst veri öğesi içeren tek bir
hücre

Verileri, bir üst veri öğesinin hemen
altındaki veri öğelerine eşit olarak
dağıtır.

Aynı düzeydeki bitişik veri
öğeleri aralığı
Yineleme

Tek hücre
Aynı düzeydeki bitişik veri
öğeleri aralığı

Seçilen hücreleri bir değerle
değiştirir, seçilen hücreleri bir
değerle toplar ya da seçilen
hücrelerden bir değeri çıkarır.

Bitişik olmayan hücreler
Doğrusal

Tek hücre
Aynı düzeydeki bitişik veri
öğeleri aralığı

Büyüme yüzdesi

Tek hücre

Bir hücre aralığına, iki uç noktası
arasında eşit aralıklarla veri
yerleştirir.
Bir aralıktaki değerleri sırayla, bir
büyüme yüzdesi kadar artırır.

Aynı düzeydeki bitişik veri
öğeleri aralığı
Yaprakları yinele

Üst veri öğesi içeren tek bir
hücre

Bir üst veri öğesinin en alt
düzeydeki alt veri öğelerinde verileri
diğerleriyle değiştirir.

Alt veri öğeleri değer içermeyen bir birleştirilmiş hücreye bir değer yazdığınızda, göreli
orantılı, eşit yapraklar ve yaprakları yinele olmak üzere üç veri dağıtma tipi kullanılabilir.
Örneğin, çapraz tabloya bir öğe eklediğinizde sütun toplamıyla boş bir sütun yaratılır. Sütun
toplamı hücresine bir değer yazdığınızda Veri Dağıtma iletişim kutusu açılır; göreli orantılı
dağıtma ya da eşit yapraklar dağıtma yöntemini kullanarak verileri alt hücrelere dağıtmayı
seçebilirsiniz.

Verilerin göreli orantılı olarak dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta, göreli dağıtma yöntemiyle değerleri bir başvuru hücresinin
yapraklarıyla orantılı olarak bir birleştirmenin yapraklarına (alt öğelerine) dağıtabilirsiniz.

Bölüm 4. Veri çözümleme

69

Başvuru hücresi, dağıtmayı başlattığınız küpte ya da ayrı bir küpte bulunabilir. Ancak,
başvuru hücresinin, dağıtmayı başlattığınız hücre ile aynı birleştirmeleri paylaşması gerekir.
Aşağıdaki örnek, hem başlangıç hücresinin, hem de başvuru hücresinin aynı küpte bulunduğu
bir göreli orantılı dağıtma işlemini göstermektedir.
Çizelge 5. Göreli orantılı dağıtma yöntemini gösteren çapraz tablo
Ülke ya da bölge

1. Çeyrek

Oca

Şub

Mar

Arjantin

0

0

0

0

Belçika

0

0

0

0

Brezilya

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Şili

0

0

0

0

Danimarka

0

0

0

0

Yukarıdaki örnekte, 1. Çeyrek ile Brezilya'nın kesişme noktasındaki hücrede tek bir
birleştirilmiş değer (100) vardır. 1. Çeyrek'in yaprakları Oca, Şub ve Mar'dır. Bu örnekte
aşağıdaki ifadeler doğrudur:
v Oca, 100'ün %10'u olan 10 değerini içerir.
v Şub, 100'ün %20'si olan 20 değerini içerir.
v Mar, 100'ün %70'i olan 70 değerini içerir.
Göreli orantılı dağıtmayı 1. Çeyrek ile Arjantin'in kesişme noktasından başlatır ve 400
değerini dağıtırken Güncelleme Eylemi olarak Yerine Koy eylemini belirtirseniz, 1. Çeyrek,
Arjantin'in yapraklarına, 1. Çeyrek, Brezilya'nın yapraklarıyla orantılı olarak değer
yerleştirilir:
v Oca, 400'ün %10'u olan 40 değerini içerir.
v Şub, 400'ün %20'si olan 80 değerini içerir.
v Mar, 400'ün %70'i olan 280 değerini içerir.

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz birleştirilmiş hücreyi seçin.
2. Hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Göreli Orantılı Dağıtma
seçeneklerini seçin.
3. Küp listesinde, başvuru hücresinin bulunduğu küpü seçin.
4. Gerekiyorsa, başvuru hücresini tanıtan farklı bir boyut öğesi seçmek için Boyut
düğmelerinden birini tıklatın.
Bir Boyut düğmesini tıklattığınızda Altküme Düzenleyicisi açılır ve boyutun tüm
öğelerini görüntüler. Bundan sonra tek bir öğe seçip Tamam düğmesini tıklatın.
Örneğin, account1'i tıklatın, Altküme Düzenleyicisi'nde farklı bir öğe seçin ve Tamam
düğmesini tıklatın.
Not: Dağıtmanın başlatıldığı hücre ile başvuru hücresinin ortak birleştirilmiş öğeleri
paylaşması gerektiğinden, birleştirilmiş öğeler için Boyut düğmeleri kullanılamaz.
5. Seç düğmesini tıklatın.
Göreli Orantılı Dağıtma penceresindeki Başvuru Hücresi alanına, seçtiğiniz hücre
yerleştirilir.
6. Değer alanında, dağıtılacak değeri girin.
7. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
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8. Uygula düğmesini tıklatın.

Verilerin hücre yapraklarına eşit olarak dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta, belirtilen bir değeri birleştirilmiş bir hücrenin yapraklarına eşit olarak
dağıtmak için eşit yapraklar yöntemini kullanın. Bu yöntemi uyguladığınızda, değeri
birleştirmenin tüm yapraklarına ya da sıfır dışında değerler içeren yapraklarına dağıtmayı
seçebilirsiniz.
Örneğin, değer içeren birkaç Yıl, Arjantin yaprağı olduğunu varsayalım. 1200 değerini Yıl,
Arjantin hücresinin tüm yapraklarına dağıtmak için eşit yapraklar yöntemini kullanırsanız,
sonuç aşağıdaki gibi olur.
Çizelge 6. Tek bir bileştirmeden eşit yapraklar dağıtma yöntemini gösteren çapraz tablo
Ülke ya da
bölge

Yıl

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

Arjantin

1200

300

300

300

300

Belçika

0

0

0

0

0

Brezilya

0

0

0

0

0

Eşit yapraklar yöntemini birden çok birleştirilmiş öğeyle tanıtılan bir hücreden başlatırsanız,
belirtilen değer, hücreyle ilişkilendirilmiş tüm yapraklara dağıtılır. Örneğin, seçilen hücreyi şu
iki birleştirilmiş öğenin tanıttığını düşünelim: Yıl ve S Series Sedan.
Eşit yapraklar dağıtma yöntemini Yıl, S Series Sedan kesişiminden başlatırsanız, belirtilen
değer, Yıl öğesinin yaprakları ve S Series Sedan öğesinin yaprakları ile tanıtılan tüm hücrelere
dağıtılır. Örneğin, 1200 değerini Yıl, S Series Sedan kesişiminin tüm yapraklarına dağıtmak
için eşit yapraklar dağıtma yöntemini kullanırsanız, sonuç aşağıdaki gibi olur.
Çizelge 7. İki bileştirmenin kesişiminden eşit yapraklar dağıtma yöntemini gösteren çapraz
tablo
Otomobil tipi

Yıl

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

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

Eşit yapraklar yöntemini birleştirilmiş birden çok öğenin tanıttığı bir hücreden başlatırsanız,
küpün RAM gereksinmesi büyük ölçüde artar. Bu soruna dikkat çekmek için, eşit yapraklar
yönteminden 10.000'den fazla hücrenin etkilendiği durumlarda bir uyarı yayınlanır. Bir
milyondan fazla hücrenin etkilendiği durumlarda, dağıtma işlemi yürütülmez.

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz birleştirilmiş hücreyi seçin.
2. Hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Eşit Yapraklar seçeneklerini
seçin.
3. Değer alanında, dağıtılmasını istediğiniz değeri girin.
4. Bir Bu Hedefe Uygula seçeneğini seçin.
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Seçenek

Açıklama

Veri Yerleştirilmiş Yaprak Hücreleri

Belirtilen değer yalnızca, sıfır dışında değerler
içeren yaprak hücrelerine dağıtılır.

Tüm Yaprak Hücreleri

Belirtilen değer, yürürlükteki değerleri ne olursa
olsun tüm yaprak hücrelerine dağıtılır.

5. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
6. Uygula düğmesini tıklatın.

Verilerin hücrelere eşit olarak dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta, belirtilen bir değeri seçilen hücrelere eşit olarak dağıtmak için eşit
dağıtma yöntemini kullanabilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki çapraz tabloda, italik yazı tipi ve yıldız işaretleriyle (*) belirtildiği gibi, 12
hücreden oluşan bir aralık seçilmiştir.
Çizelge 8. Seçili bir hücre aralığını gösteren çapraz tablo
Ülke ya da bölge

1. Çeyrek

Oca

Şub

Mar

Arjantin

300

25*

75*

65*

Belçika

0

45*

85*

55*

Brezilya

0

35*

55*

75*

Kanada

0

35*

65*

45*

Şili

0

0

0

0

Danimarka

0

0

0

0

Bu hücrelere 60 değerini eşit olarak dağıtır ve güncelleme eylemi olarak Topla'yı seçerseniz,
değer aralık boyunca eşit olarak dağıtılır ve var olan hücre değerleriyle toplanır. Sonuçta,
aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, her hücre değeri 5 artırılmış olur (60/12=5).
Çizelge 9. Eşit dağıtma uygulanmış çapraz tablo
Ülke ya da bölge

1. Çeyrek

Oca

Şub

Mar

Arjantin

300

30

80

70

Belçika

0

50

90

60

Brezilya

0

40

60

80

Kanada

0

40

70

50

Şili

0

0

0

0

Danimarka

0

0

0

0

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını seçin.
2. Seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Eşit Dağıtma seçeneklerini
seçin.
3. Değer alanında, dağıtılmasını istediğiniz değeri girin.
4. Gerekiyorsa, veri dağıtma yönlerini belirtmek için genişletme (Genişlet) seçeneklerini
belirleyin.
5. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
6. Uygula düğmesini tıklatın.

72

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

Girdiğiniz değer, belirttiğiniz yönlerde ya da seçtiğiniz hücre aralığı boyunca eşit olarak
dağıtılır.
Eşit dağıtma yöntemini dağıtma işleminin yönünü belirtmeksizin tek bir birleştirilmiş
hücreye uygularsanız, dağıtılacak değer, birleştirilmiş hücrenin tüm yapraklarına orantılı
olarak dağıtılır.

Verilerin hücrelerde yinelenmesi
IBM Cognos Insight'ta, belirtilen bir değeri bir çapraz tablodaki seçilen hücrelerde yinelemek
için yineleme yöntemini kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte, veri dağıtma Şub ve Brezilya'in kesişme noktasındaki hücrede başlar ve 25
değeri sağa ve aşağı doğru yinelenir.
Çizelge 10. Yineleme yöntemini gösteren bir çapraz tablo
Ülke ya da bölge

1. Çeyrek

Oca

Şub

Mar

Arjantin

0

0

0

0

Belçika

0

0

0

0

Brezilya

50

0

25

25

Kanada

50

0

25

25

Şili

50

0

25

25

Danimarka

50

0

25

25

Diğer dağıtma yöntemlerinin tersine, yineleme, dokunmayan hücreler seçtiğinizde
kullanılabilir. Örneğin, yukarıdaki şekilde Şili ile Şub'un kesişme noktasındaki hücreyi ve
Brezilya ile Mar'ın kesişme noktasındaki hücreyi seçerseniz, yineleyerek dağıtma yöntemini
bu hücrelere uygulayabilirsiniz.

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını seçin.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Yinele
seçeneklerini seçin.
3. Değer alanında, yinelenmesini istediğiniz değeri girin.
4. Gerekiyorsa, veri dağıtmanın yönünü belirtmek için genişletme (Genişlet) seçeneklerini
belirleyin.
5. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
6. Uygula düğmesini tıklatın.
Girdiğiniz değer, belirttiğiniz yönlerde ya da seçtiğiniz hücre aralığı boyunca yinelenir.
Yineleyerek veri dağıtma yöntemini yön belirtmeksizin tek bir birleştirilmiş hücreye
uygularsanız, dağıtılacak değer, birleştirilmiş hücrenin tüm yapraklarına orantılı olarak
dağıtılır.

Hücrelere bir değer aralığı yerleştirilmesi
IBM Cognos Insight'ta, belirlenmiş iki uç noktası arasında doğrusal aradeğerleme yoluyla
hücrelere değer yerleştirmek için doğrusal dağıtma yöntemi kullanabilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki çapraz tablo 100 ve 200 uç noktalarıyla doğrusal dağıtma yönteminin altı
hücreden oluşan bir aralığa uygulanmasının sonucu göstermektedir.
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Çizelge 11. Doğrusal dağıtma yöntemini gösteren çapraz tablo
Ülke ya da
bölge

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Arjantin

100

120

140

160

180

200

Belçika

0

0

0

0

0

0

Brezilya

0

0

0

0

0

0

Kanada

0

0

0

0

0

0

Şili

0

0

0

0

0

0

Danimarka

0

0

0

0

0

0

Doğrusal dağıtma, başlangıç değeri 100 ve bitiş değeri 200 ile, iki uç noktası arasındaki
hücrelere eşit aralıklarla değer yerleştirir.

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını seçin.
Unutmayın: Doğrusal dağıtma yöntemini dikdörtgen biçimli aralıklar boyunca değil,
yalnızca tek bir satır ya da sütun boyunca uygulayabilirsiniz.
2. Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Doğrusal
seçeneklerini seçin.
3. Başlangıç Değeri alanında, dağıtmanın başlangıç değerini girin.
4. Bitiş Değeri alanında, dağıtmanın bitiş değerini girin.
5. Gerekiyorsa, veri dağıtmanın yönlerini (satırlarda sola ve sağa ya da sütunlarda yukarıya
ve aşağıya) belirtmek için genişletme (Genişlet) seçeneklerini belirleyin.
6. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
7. Uygula düğmesini tıklatın.
Veriler belirttiğiniz yönlerde ya da seçtiğiniz hücre aralığı boyunca doğrusal olarak
dağıtılır.

Verilerin büyüme yüzdesi kullanılarak dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta, bir aralıktaki tüm değerleri, bir başlangıç hücresinden başlayarak
belirtilen büyüme yüzdesi kadar sıralı olarak artırmak için büyüme yüzdesi yöntemini
kullanın.
Örneğin, aşağıdaki çapraz tablo başlangıç değeri 100 ve büyüme yüzdesi %10 ile büyüme
yüzdesi yönteminin altı hücreden oluşan bir aralığa uygulanmasının sonucu göstermektedir.
Bu örnekte Yerine Koy eylemi kullanılmıştır.
Çizelge 12. Büyüme yüzdesi dağıtma yöntemini gösteren çapraz tablo
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Ülke ya da
bölge

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Arjantin

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belçika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brezilya

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

Şili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Danimarka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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İlk değer olan 100 Oca, Arjantin ile tanıtılan hücrede görüntülenir. 100'e %10 büyüme
yüzdesinin uygulanması 110 sonucunu verir (Şub, Arjantin hücresindeki değer). 110'a %10
büyüme yüzdesinin uygulanması 121 sonucunu verir (Mar, Arjantin hücresindeki değer).

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz hücreyi ya da hücre aralığını seçin.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unutmayın: Büyüme % dağıtma yöntemini dikdörtgen biçimli aralıklar boyunca değil,
yalnızca tek bir satır ya da sütun boyunca uygulayabilirsiniz.
Hücreyi ya da aralığı farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Büyüme %
seçeneklerini seçin.
Başlangıç Değeri alanında, dağıtmanın başlangıç değerini girin.
Büyüme % alanında, dağıtılacak büyüme yüzdesini girin.
Gerekiyorsa, veri dağıtmanın yönünü (satırlarda sola ve sağa ya da sütunlarda yukarıya ve
aşağıya) belirtmek için genişletme (Genişlet) seçeneklerini belirleyin.
Bir Güncelleme Eylemi seçin.
Uygula düğmesini tıklatın.
Büyüme yüzdesi belirttiğiniz yönlerde ya da seçtiğiniz hücre aralığı boyunca uygulanır.

Verilerin yaprakları yineleme yöntemi kullanılarak dağıtılması
IBM Cognos Insight'ta, belirtilen bir değeri bir birleştirmenin yapraklarına (alt öğelerine)
kopyalamak için yaprakları yineleme yöntemini kullanın. Bu yöntemi uyguladığınızda, değeri
birleştirmenin tüm yapraklarına ya da yalnızca, sıfır dışında değerler içeren yapraklara
kopyalayabilirsiniz.
Örneğin Çizelge 13, değer içeren birkaç Yıl, Arjantin yaprağı içermektedir. 400 değerini şu an
sıfır dışı değerler Yıl, Arjantin'in yapraklarına kopyalamak için yaprakları yineleme
yöntemini kullanırsanız, sıfır dışı değerler içeren tüm yapraklara 400 değeri kopyalanır.
Çizelge 13. Tek bir bileştirmeden yaprakları yineleyerek dağıtma yöntemini gösteren çapraz
tablo
Ülke ya da
bölge

Yıl

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

Arjantin

1200

400

400

400

400

Belçika

0

0

0

0

0

Brezilya

0

0

0

0

0

Yaprakları yineleme yöntemini birden çok birleştirilmiş öğeyle tanıtılan bir hücreden
başlatırsanız, belirtilen değer, hücreyle ilişkilendirilmiş tüm yapraklara kopyalanır. Örneğin
Çizelge 14 sayfa 76, seçilen hücrenin birleştirilmiş iki öğeyle tanıtıldığını göstermektedir: Yıl
ve S Series Sedan.
Yaprakları yineleyerek dağıtmayı Yıl ve S Series Sedan kesişimindeki birleştirilmiş hücreden
başlatırsanız, belirtilen değer, Yıl öğesinin yaprakları ve S Series Sedan öğesinin yaprakları
ile tanıtılan tüm hücrelere kopyalanır. Örneğin, 25 değerini vurgulanmış hücrenin tüm
yapraklarına kopyalamak için yaprakları Yineleme yöntemini kullanırsanız, sonuç aşağıdaki
gibi olur.
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Çizelge 14. İki bileştirmenin kesişiminden eşit yapraklar dağıtma yöntemini gösteren çapraz
tablo
Otomobil tipi

Year

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

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

Yaprakları yinelemeyi birden çok birleştirilmiş öğenin tanıttığı bir hücreden başlatırsanız,
küpün RAM gereksinmesi büyük ölçüde artar. Bu soruna dikkat çekmek için, yaprakları
yineleme yönteminden 10.000'den fazla hücrenin etkilendiği durumlarda bir uyarı yayınlanır.
Bir milyondan fazla hücrenin etkilendiği durumlarda, dağıtma işlemi yürütülmez.

Yordam
1. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz birleştirilmiş hücreyi seçin.
2. Hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Veri Dağıtma > Yaprakları Yinele
seçeneklerini seçin.
3. Değer alanında, yinelenmesini istediğiniz değeri girin.
4. Bu Hedefe Uygula alanında bir seçenek seçin.
Seçenek

Açıklama

Veri Yerleştirilmiş Yaprak Hücreleri

Belirtilen değer yalnızca, sıfır dışında değerler
içeren yaprak hücrelerine kopyalanır.

Tüm Yaprak Hücreleri

Belirtilen değer, yürürlükteki değerleri ne olursa
olsun tüm yaprak hücrelerine kopyalanır.

5. Bir Güncelleme Eylemi seçin.
6. Uygula'yı tıklatın.

Grafik verilerinin ayarlanması
IBM Cognos Insight grafiklerinizin ayarlanması, verilerle yalnızca çapraz tablolarda çalışmak
yerine, verilerinizle etkileşimde bulunmanızı sağlar.

Bu görev hakkında
Çubuk ve sütun grafiklerdeki değerleri ayarlamak için çubuk ve sütunların kenarlıklarını
sürükleyerek Cognos Insight grafiklerinizle etkileşimde bulunabilirsiniz.
Örneğin, yıllık seyahat bütçenizi gösteren bir çapraz tablo ve sütun grafiği yarattıysanız,
toplamınıza ve ayarlanmış değerlere Tutma uygulayabilir ve bütçenin geri kalanının nasıl
harcanabileceğine karar vermek için grafikteki sütunları sürükleyebilirsiniz. Toplam değer
tutulduysa ve bir değeri artırırsanız, diğer değerler azalır. Bu, değerlerinizin birbiriyle
ilişkisini gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olur.

Yordam
1. İmleci, ayarlamak istediğiniz sütunun başına ya da satırın sonuna taşıyın. Bir tutamaç
görüntülenir.
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2. Tutamacı sürükleyerek veriyi ayarlayın. Bir metin alanı ve kaydırıcı içeren bir pencere
görüntülenir. Yeni değeri metin alanına yazabilir ya da kaydırıcıyı kullanarak yeni değeri
ayarlayabilirsiniz.
İlgili kavramlar:
“Grafikler” sayfa 83
Grafikler karşılaştırmaları, ilişkileri ve eğilimleri sergiler. Rakamları vurgular ve açıklar. IBM
Cognos Insight'ta uygun grafik tipini seçmek için, önce grafiğin neyi sergilemesini istediğinizi
belirleyin, sonra da o amaca en uygun olan grafiği saptayın. Örneğin, eğilimleri göstermek
için çizgi tipi grafik kullanabilirsiniz.

Satırların ya da sütunların dondurulması
IBM Cognos Insight'ta, büyük bir veri kümesini aşağı ve yukarı kaydırarak dolaşırken,
başlıkları ve diğer ilgili verileri gözden kaçırmamak için satırları ya da sütunları
dondurabilirsiniz.

Yordam
1. Satırları ya da sütunları dondurmak istediğiniz hücreyi tıklatın.
2. Gereç eylemleri simgesini (

) tıklattıktan sonra Bölmeleri Dondur öğesini tıklatın.

Satırların ya da sütunların gizlenmesi
IBM Cognos Insight'ta gerek duyulmayan satırları ya da sütunları gizleyebilirsiniz. Örneğin,
bir hesaplama yarattıktan sonra, hesaplamada kullanılan, ancak çalışma alanında gereği
olmayan satırları ya da sütunları gizleyebilirsiniz.

Yordam
Bir ya da daha çok satırı ya da sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Gizle öğesini seçin.
Gizlenmiş öğelerin gösterilmesi için, bir satırı ya da sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatıp
Gizlenmiş olanların tümünü göster öğesini seçin.

Boş satırların ya da sütunların engellenmesi
IBM Cognos Insight'ta boş hücre içeren bir satır ya da sütunun tamamını gizleyebilirsiniz.
Boş hücreler sonuçları çarpıtabileceği için, bu işlev grafik eklerken yararlı olur.

Başlamadan önce
Boş değerli bir satırınız ya da sütununuz olmalıdır.

Yordam
Boş hücreleri engelle simgesini (
) tıklattıktan sonra Satırlar ya da Sütunlar öğesini
tıklatın.
Sıfır bir değer olduğu için, bu komutu kullandığınızda sıfırların engellenmediğini unutmayın.
Küpte varsayılan değerin değiştirilmesi hakkında bilgi edinmek için, TM1 Başvuru belgesinde
UNDEFVALS işleviyle ilgili konuya bakın. Ürününüz ve sürümünüze ilişkin belgelere IBM
Knowledge Center olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)
erişebilirsiniz.

Bölüm 4. Veri çözümleme
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Koşullu stiller yaratılması
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanındaki bir çapraz tabloya, bir değer aralığı içindeki
hücreleri ya da belirli bir karakter dizgisi içeren hücreleri belirlemek için koşullu stiller
uygulayabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Örneğin, kurumunuzda bütçe kotalarına uyan departmanları otomatik olarak yeşil renkle
vurgulamak, bütçeyi aşan departmanları kırmızı renkle vurgulamak istiyorsunuz. Koşullu
stiller yaratılması, dikkat edilmesi gereken alanları bulabilmeniz için raporunuzdaki bilgilerin
renklerle kodlanmasını sağlar.
Yaratabileceğiniz koşullu stil tipleri şunlardır:
Sayısal aralık
Kar ve zarar gibi sayısal verileri vurgular.
Dizgi
Bir çalışma alanındaki belirli alfasayısal öğeleri vurgular. Örneğin, belirli bir
sözcüğün (Ekipman gibi) ya da sözcük grubunun (Kira ve Konut Giderleri) tüm
eşgörünümlerini vurgulayabilirsiniz. Dizgi ölçütleri büyük ve küçük harflere
duyarlıdır.
Birden çok dizgi koşulu karşılanırsa, yalnızca ilk koşul stili uygulanır.

Yordam
1. Aşağıdakilerden birini yapın:
v Tek bir boyut için koşul yaratmak için, boyutu temsil eden satır ya da sütun başlığını
tıklatın. Örneğin, Tarih boyutu için koşul yaratacaksanız Tarih sütunu başlığını
tıklatın.
v Birden çok boyut için koşul yaratacaksanız, çapraz tabloda boyutların kesiştiği
hücreyi tıklatın. Örneğin, Gelir, Tarih ve Ürün Grubu için koşul yaratmak istiyorsanız,
bu üç boyutun kesiştiği hücreyi (Gelir, 2004 ve Golf Ekipmanı boyutlarının kesiştiği
hücre gibi) tıklatın.
2. Koşullu Stiller simgesini

tıklattıktan sonra , Koşullu Stil'ı tıklatın.

tıklatın, Yeni Koşullu Stil'i tıklatın ve koşul tanımlayacağınız
3. Ekle simgesini
boyutu ya da ölçümü seçin. Bir ölçüm seçtiyseniz sonraki adımdan devam edin. Bir
boyut seçtiyseniz 10. adıma gidin.

4.
5.

6.
7.
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İpucu: Var Olan Koşullu Stili Kullan'ı tıklatıp stili seçerek, var olan bir stilden yeni
stil de yaratabilirsiniz.
Sayısal Koşul penceresinde, Stil Adı alanına stil için bir ad girin. Örneğin, Bütçe + ya
da -.
Aralık değeri alanında, tanımlamak istediğiniz aralığın ilk sayısını girip Enter tuşuna
basın. Örneğin 100 yazın ve Enter tuşuna basın. Sayı aralık bölmesinde görüntülenir;
sayı satırının üstünde ve altında ise stil satırları görüntülenir.
Aralık değeri alanında, tanımlamak istediğiniz aralıktaki ikinci sayıyı girip Enter tuşuna
basın. Örneğin 10 yazın ve Enter tuşuna basın. Sayı aralık bölmesinde görüntülenir.
Gerekiyorsa, aralık bölmesine daha fazla sayı ekleyebilirsiniz. Örneğin 0 yazın ve Enter
tuşuna basın.
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8. Eklediğiniz sayıların üstünde, altında ve arasında olan değerlere ilişkin stilleri
tanımlamak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Stil sütunundaki listeden, önceden tanımlanmış bir stil seçin. Örneğin, 100 - 10 aralığı
için Orta, 10 - 0 aralığı için Zayıf öğesini tıklatın.
tıklattıktan sonra da üç nokta
v Özel bir stil tanımlamak için, Düzenle simgesini
düğmesini (...) tıklatın. Örneğin, 100 - 10 aralığının stilini düzenleyerek, arka planını
mavi, metnini beyaz yapın. Sonra, 10 - 0 aralığının stilini düzenleyerek, arka planını
mor, metnini beyaz yapın.
9. Gerekiyorsa, yarattığınız aralıklar kapsamında olmayan değerler için de stil seçin.
10. Dizgi Koşulu penceresinde, Stil Adı alanına stil için bir ad girin. Örneğin, A ya da B
yazın.
tıklatın. Yeni stil dizgi bölmesinde görüntülenir.
11. Ekle simgesini
12. İşleç sütununda, seçenekleri görüntülemek için Burada (değer girin) öğesini tıklatın ve
yaratmak istediğiniz koşul tipini seçin. Örneğin, Bunun içeren koşulunu seçin.
13. Gerekiyorsa, başka koşullar ekleyin. Örneğin, ikinci bir Bunun içeren koşulu seçin.
14. Değerler sütununda, koşulu etkinleştirecek dizgiyi girin. Örneğin, birinci koşul için A
harfini, ikinci koşul için B harfini girin.
15. Eklediğiniz dizgi koşullarına ilişkin stilleri tanımlamak için aşağıdaki eylemlerden birini
gerçekleştirin:
v Stil sütununda (Varsayılan) öğesini tıklatrın önceden tanımlanmış bir stil seçin.
Örneğin, A harfini içeren koşul için Kusursuz, B harfini içeren koşul için Zayıf
öğesini tıklatın.
tıklattıktan sonra da üç nokta
v Özel bir stil tanımlamak için, Düzenle simgesini
düğmesini (...) tıklatın. Örneğin, A harfini içeren koşulun stilini düzenleyerek metni
yeşil yapın ve B harfini içeren koşulun stilini düzenleyerek metni kırmızı yapın.
16. Gerekiyorsa, yarattığınız koşullara uymayan değerler için de stil seçin.

Bölüm 4. Veri çözümleme
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Bölüm 5. Çalışma alanı tasarımı
IBM Cognos Insight'ta tuvale gereçler ekleyerek, kendiniz ya da başkaları için çekici veri
yerleşim düzenleri yaratabilirsiniz.

Sekme eklenmesi ya da kaldırılması
Sekmeler, oldukça fazla bilgi içeren bir IBM Cognos Insight çalışma alanının düzenlenmesini
ve böyle bir çalışma alanına göz atılmasını kolaylaştırır. Örneğin, bir sekmede genel bakış
bilgilerini, diğerinde ayrıntıları verebilirsiniz.

Yordam
1. Yeni sekme eklemek için, Eylemler simgesini (
seçeneğini tıklatın.

) tıklattıktan sonra Yeni Sekme

2. Sekmeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeniden Adlandır seçeneğini seçin.
Sekme alanının bir parçası olarak Ve işareti (&) eklemek istiyorsanız, iki Ve işareti girin.
Örneğin, bir sekmeyi Gelir & Giderler olarak adlandırmak için Gelir && Giderler yazın.
3. Sekme adında olan bir karakteri kullanarak sekmeye gidebilme yeteneği eklemek için,
karakterden hemen önce Ve işareti (&) ekleyin. Karakterin altı çizilir.
Örneğin, bir sekmeyi &Giderler olarak adlandırırsanız, daha sonra Alt+G tuş birleşimini
kullanarak Giderler sekmesine gidebilirsiniz.
4. Bir sekmeyi kaldırmak için, sekmeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Bu Sekmeyi
Kaldır seçeneğini seçin.

Çapraz tablo eklenmesi
IBM Cognos Insight'ta boyutları görüntülemek ve verileriniz üzerinde temel çözümleme
gerçekleştirmek için çapraz tabloları kullanın. Varsayılan olarak bir grafik de görüntülenir.

Bu görev hakkında
Bu görev yalnızca, var olan bir küpe dayalı bir çapraz tabloyu çalışma alanınıza eklemek için
geçerlidir. Boş bir küp yaratmak ve çalışma alanınıza boş küpe dayalı bir çapraz tablo
eklemek için, Araya Ekle menüsünde Yeni Çapraz Tablo öğesini tıklatın. İçerik bölmesinde
boş bir küp, tuvalde bir çapraz tablo ve grafik görüntülenir. Yeni küpün ayrıntılarının
değiştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Boyutların ve ölçümlerin düzenlenmesi”
sayfa 96.

Yordam
1. Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Bir küpü içerik bölmesinden tuvale sürükleyin.
v Araya Ekle menüsünde, Çapraz Tablo ve Grafik öğesini tıklattıktan sonra, çapraz
tablo ve grafik için taban olarak kullanacağınız küpü tıklatın.
2. Çapraz tablo gerecini çalışma alanınızdaki başka bir gereçle hizalamak için, noktalı
çizgileri görünceye kadar yeni gereci sürükleyin. Noktalı çizgiler, diğer gereçlerle uygun
hizada olması için gereci nereye bırakmanız gerektiğini gösterir.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Çapraz tabloda ve grafikte farklı veri görüntülenmesi
IBM Cognos Insight'ta, aynı küpü kullanan bir çapraz tabloda ve grafikte farklı veri
perspektifleri görüntüleyecek iki gereç kullanabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir gereçteki verilerde yapılan değişikliklerin diğerine yansıtılmasını ya da iki gerecin
birbirinden bağımsız olarak kalmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, tuvalde ürünleri yıl
temelinde gösteren bir grafiğiniz ve ürünleri bölge temelinde gösteren bir çapraz tablonuz
olabilir. Çapraz tabloda belirli bir bölge üstünde odaklanır ve diğer tüm bölgeleri gizlerseniz,
grafikte de seçilen bölgenin ürünleri gösterilir.

Yordam
1. Bir küpü içerik bölmesinden sürükleyin ya da Çapraz Tablo ve Grafik alt menüsünden
seçin.
Varsayılan olarak, veriler hem çapraz tabloda, hem de grafikte görüntülenir.
2. Çapraz tabloyu gizlemek için, Görüntüyü değiştir simgesini (
Çapraz Tablo öğesini tıklatın.

) tıklattıktan sonra

3. Aynı küpü ya da farklı bir küpü içerik bölmesinden sürükleyin ya da Çapraz Tablo ve
Grafik alt menüsünden seçin.
4. Grafiği gizlemek için, Görüntüyü değiştir simgesini tıklattıktan sonra Grafik öğesini
tıklatın.
5. Grafikte ve çapraz tabloda görüntülenecek boyutları değiştirin.
6. Yalnızca alıkoymak istediğiniz boyutları içeren yeni bir küp yaratmak için, Yeni küp
yarat öğesini tıklatın, verilerin kopyalanacağını ya da verilere gönderme yapılacağını
belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın. Verilere gönderme yapılırsa, bir küpte yapılan
değişiklikler otomatik olarak diğer küpte de yapılır.

Sonraki adım
Ayrıca, küpün bir kopyasını da yaratabilir ve boyutları kopyadan silebilirsiniz. Özgün küpteki
verilerde yapılan değişiklikler kopyaya (ya da kopyada yapılanlar özgün küpe) yansıtılır.
İlgili görevler:
“Boyutların kopyalanması ya da paylaşılması” sayfa 96
IBM Cognos Insight'ta, bir küpteki değişikliklerin diğer küplere yansıtılması için boyutu
paylaşın. Sonuçta, çözümlemeniz küplerde ve onlarla ilişkili çapraz tablolarda
uyumlulaştırılır. Başka bir seçenek de, her iki küpte boyutun bir kopyasının yaratılmasıdır.

Veri akışı çizgesi eklenmesi
Küpler arasındaki bağlantıların görsel temsilini göstermek için IBM Cognos Insight çalışma
alanına bir veri akışı çizgesi ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Ekle > Veri Akışı seçeneklerini tıklatın.
2. İçerik bölmesinden veri akışı çizgesine küpleri sürükleyin.
3. Çizgede aşağıdaki eylemleri uygulayabilirsiniz:
v Kural Bağlantıları, İşlem Bağlantıları, Kurallar ya da Besleyiciler öğelerini seçerek
ya da seçimini kaldırarak, bu öğelerin görüntülenmesini denetleyin.
v + ve - ile yakınlaştırmayı denetleyin
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v Yerleşim Düzenini İlk Durumuna Getir'i kullanarak çizgeyi en mantıklı biçimde
düzenleyin.
v Küpü sürükleyerek çizge içinde yeni bir konuma taşıyın.
v Çizgeyi sağ tıklatıp Dosyaya dışa aktar'ı seçerek veri akışını .png dosyası olarak
kaydedin.
v CTRL tuşuna basıp farenin sağ düğmesini tıklatarak ve Grupla'yı seçerek öğeleri
gruplayın. Öğe gruplamasını çözmek için, grubu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Grubu Çöz'ü seçin. Gruplanmış verilerden yeni bir çizge de yaratabilirsiniz.
v Bir öğeyi çizgeden kaldırmak için, öğeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Kaldır'ı
seçin.
v Gruptaki bir öğeyi kaldırmak için, grubu farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Gruptan
kaldır'ı seçtikten sonra, kaldırmak istediğiniz öğeyi seçin.

Grafikler
Grafikler karşılaştırmaları, ilişkileri ve eğilimleri sergiler. Rakamları vurgular ve açıklar. IBM
Cognos Insight'ta uygun grafik tipini seçmek için, önce grafiğin neyi sergilemesini istediğinizi
belirleyin, sonra da o amaca en uygun olan grafiği saptayın. Örneğin, eğilimleri göstermek
için çizgi tipi grafik kullanabilirsiniz.
İlgili görevler:
“Grafik verilerinin ayarlanması” sayfa 76
IBM Cognos Insight grafiklerinizin ayarlanması, verilerle yalnızca çapraz tablolarda çalışmak
yerine, verilerinizle etkileşimde bulunmanızı sağlar.

Grafik eklenmesi
IBM Cognos Insight'ta, grafikler karşılaştırmaları, ilişkileri ve eğilimleri sergiler. Rakamların
anlamını vurgular ve açıklar.

Yordam
1. Grafik eklemek istediğiniz gereci tıklatın.
) tıklattıktan sonra aşağıdaki komutlardan birini
2. Görüntüyü değiştir simgesini (
tıklatın:
v Tek bir grafik görüntülemek için Grafik
v Hem grafiği, hem de çapraz tabloyu görüntülemek için Ayrık Görünüm, Çapraz
Görünüm Üstte ya da Grafik Üstte
3. Çapraz tablo ve grafik 50'den fazla seri ve 50'den fazla kategori içeriyorsa, grafikteki
okları kullanarak sonraki veri noktası kümesine geçebilirsiniz.
)
Dolaşma denetim öğelerinin gizlenmesi için, Grafiği değiştir simgesini (
tıklattıktan sonra sırasıyla Görüntüleme Seçenekleri ve Veri Sayfa Çevirme Denetim
Öğesini Her Zaman Gizle öğelerini seçin.

Grafik tipleri
IBM Cognos Insight'ta verilerinizi kendiniz ve kullanıcılarınız için anlamlı bir biçimde
sunmak üzere kullanabileceğiniz birçok grafik tipi vardır.
Uygun grafik tipini seçmek için, önce grafiğin neyi sergilemesini istediğinizi belirleyin, sonra
da o amaca en uygun olan grafiği saptayın.

Bölüm 5. Çalışma alanı tasarımı
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Çizelge 15. Grafik tipleri
Grafiğin amacı

Kullanılacak grafik tipi

Zaman içindeki eğilimleri gösterme

Sütun grafiği, çizgi grafiği, nokta
grafiği

Verileri karşılaştırma

Çubuk grafiği, sütun grafiği

Parçaların bütünle ilişkisini gösterme ya da oranları vurgulama

Pasta grafiği

Toplama katkı yapan parçaları gösterme ve zaman içindeki
değişikliği karşılaştırma

Yığınlı sütun grafiği

İlgili veri gruplarını gösterme

Çubuk grafiği, sütun grafiği

Zaman içindeki değişimin büyüklüğünü vurgulama

Alan grafiği

İki ölçüm arasındaki ilişkiyi gösterme

Dağılım grafiği

Üç ölçüm arasındaki ilişkiyi gösterme

Kabarcık grafiği

Zaman içindeki eğilimleri gösterme ya da iki ölçümle verileri
karşılaştırma

Birleşik grafik

Yüksek ve düşük değer örüntülerini gösterme

Ağaç eşlemi

Grafik biçimleri için aşağıdaki biçimleri seçebilirsiniz:
v Standart
Standart grafikler, belirli değerleri karşılaştırır ve belirli verileri gösterir (farklı bölgelere ya
da belirli çalışanlar ilişkin veriler gibi).
v Yığınlı
Yığınlı grafikler, tek bir kategori içindeki oransal katkıları karşılaştırarak, her veri serisinin
toplama katkı yaptığı göreli değeri gösterir. Her yığının tepesi, her kategoriye ilişkin
birikmeli toplamları gösterir.
v Yüzde 100 yığınlı
Yüzde 100 yığınlı grafikler, tüm kategorilerdeki oransal katkıları karşılaştırarak, her veri
serisinin toplama katkı yaptığı göreli değeri gösterir. Bu biçimde oranlar vurgulanır.
Gerçek veriler önem taşıyorsa başka bir biçimi kullanın.
v Üç boyutlu
Üç boyutlu grafikler, sunumlar için görsel olarak etkili bir görüntü sağlar. Kesin değerler
önem taşıyorsa (örneğin, denetleme ya da izleme amacıyla) başka bir biçimi kullanın. Üç
boyutlu grafiklerdeki görüntü çarpılması grafiklerin doğru olarak okunmasını zorlaştırır.

Sütun grafikleri
Sütun grafikleri, ayrı belirli verileri karşılaştırmak ya da zaman içindeki eğilimleri göstermek
için yararlıdır.
Sütun grafikleri her bir değeri karşılaştırmak için düşey veri işaretçilerini kullanır.

Çizgi grafikleri
Çizgi grafikleri zaman içindeki, eğilimleri göstermek ve birçok veri serisini karşılaştırmak
için yaralıdır.
Çizgi grafikleri verileri çizgilerle birbirine bağlanan düzenli noktalar olarak çizer.

Pasta grafikleri
Pasta grafikleri oranları vurgulamak için yararlıdır.
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Parçaların bütüne göre ilişkisini göstermek için bir dairenin kısımları kullanılır. Gerçek
değerleri göstermek için yığınlı grafik gibi başka bir grafik tipini kullanın.
Pasta grafikler tek bir veri serisini çizer. Birden çok veri serisini çizmeniz gerekiyorsa, yüzde
100 yığınlı grafikleri kullanın.

Çubuk grafikleri
Çubuk grafikleri birçok veri serisini çizmek için yararlıdır.
Çubuk grafikleri her bir değeri karşılaştırmak için yatay veri işaretçilerini kullanır.

Alan grafikleri
Alan grafikleri, zaman içindeki değişimin büyüklüğünü vurgulamak için yararlıdır. Parçaların
bütünle ilişkisini göstermek için yığınlı alan grafikleri de kullanılır.
Alan grafikleri çizgi grafiklerine benzer, ancak çizgilerin altındaki alanlar renkler ya da
örüntüler ile doldurulmuş olur.

Nokta grafikleri
Nokta grafikleri nicel verileri yalın bir biçimde göstermek için yararlıdır.
Nokta grafikleri, birden çok nokta kullanarak, verileri sayısal olmayan sıralı bir eksen
boyunca çizer. Nokta grafiği, çizgiler dışında, çizgi grafiğiyle aynıdır. Bunda yalnızca veri
noktaları gösterilir.

Dağılım grafikleri
Dağılım grafikleri iki ölçüm arasındaki ilişkileri göstermek için yararlı olur.
Dağılım grafikleri, her boyut için iki ölçümü temsil etmek üzere renkli daireleri kullanır. X
ekseni bir ölçümü, y ekseni ikinci ölçümü temsil eder.
Örneğin, ürün temelinde Maliyet'i ve Gelir'i gösteren bir dağılım grafiği yaratabilirsiniz.
Grafiğiniz her ürün için bir daireden oluştur. Her ürün dairesi, x ekseninde Maliyet'e dayalı
olarak, y ekseninde ise Gelir'e dayalı olarak çizilir.

Kabarcık grafikleri
Kabarcık grafikleri üç ölçüm arasındaki ilişkileri göstermek için yararlı olur.
Kabarcık grafikleri, her boyut için üç ölçüm göstermek üzere farklı büyüklüklerdeki renkli
daireleri kullanır. X ekseni bir ölçümü, y ekseni ikinci ölçümü, kabarcıkların büyüklüğü ise
üçüncü ölçümü temsil eder.
Örneğin, Maliyet'i, Gelir'i ve ürün temelinde Satılan Miktar'ı gösteren bir kabarcık grafiği
yaratabilirsiniz. Grafiğiniz her ürün için bir daireden oluştur. Her ürün dairesi, x ekseninde
Maliyet'e dayalı olarak, y ekseninde ise Gelir'e dayalı olarak çizilir. Dairenin büyüklüğü, o
ürünün Satılan Miktarı'nı temsil eder.

Birleşik grafikler
Birleşik grafikler, iki ölçümün zaman içindeki karşılaştırmasını göstermek için yararlı olur.
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Birleşik grafikler, her ikisi de aynı x ekseninde olmak üzere bir sütun grafiği ve bir çizgi
grafiği içerir. Sütun grafiği bir ölçümü, çizgi grafiği ikinci ölçümü temsil eder. Varsayılan
olarak, içerik bölmesindeki birinci ölçüm sütunlarla, ikinci ölçüm çizgiyle temsil edilir. Y
eksenlerindeki değer aralıkları aynı değilse, grafiğin sol tarafındaki y ekseni sütunlara ilişkin
değerleri, grafiğin sağ tarafındaki y ekseniyse çizgiye ilişkin değerleri görüntüler.
Örneğin, ürün temelinde Maliyet'i, Gelir'i ve Satılan Miktar'ı gösteren bir birleşik grafik
yaratabilirsiniz. Birleşik grafiğiniz Gelir'i temsil eden sütunlardan ve Satılan Miktar'ı temsil
eden bir çizgiden oluşur. Her ürün, bir sütun ve çizgideki bir nokta ile temsil edilir.
Sınırlama: Birleşik grafiklerde sütunları yukarı ya da aşağı sürükleyerek değerlerini
değiştiremezsiniz. Sürükleme, çizgi grafiklerinde de, birleşik grafiklerde de desteklenmez.

Ağaç eşlemleri
Ağaç eşlemleri, yüksek ve düşük değer örüntülerini göstermek için kullanılır.
Ağaç eşlemleri, her boyut için iki ölçümü göstermek üzere farklı boyutlardaki renkli
dikdörtgenleri kullanır. Ağaç eşlemi, dikdörtgenlerin boyutlarının her öğenin simgelediğini
bütüne orantısını göstermesi bakımından pasta tipi grafiklere benzer.
Örneğin, Ürün Grubu ve Ürün temelinde geliri ve satılan miktarı gösteren bir ağaç eşlemi
yaratabilirsiniz. Ağaç eşleminiz, her Ürün Grubu için 1 tane olmak üzere, birden çok
dikdörtgenden oluşur. Her Ürün Grubu dikdörtgeni birden çok Ürün dikdörtgenini içerir;
bütünle orantılı olarak dikdörtgenin boyutu ürüne ilişkin Gelir'i, dikdörtgenin rengi ise ürüne
ilişkin Satılan Miktar'ı gösterir.

Grafik tiplerinin değiştirilmesi
IBM Cognos Insight'ta uygun grafik tipini seçmek için, önce grafiğin neyi sergilemesini
istediğinizi belirleyin, sonra da o amaca en uygun olan grafiği saptayın. Örneğin, eğilimleri
göstermek için çizgi tipi grafik kullanabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Grafik tipi seçmek içini, grafiğin neyi göstermesini istediğinizi belirleyin. Farklı grafik tipleri
farklı noktaları vurgular.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
) tıklatın ve bir grafik tipi seçin.
2. Grafiği değiştir simgesini (
3. İsteğe bağlı: Yığınlı ya da 3 Boyutlu gibi bir grafik biçimi seçin.
4. Çapraz tablo ve grafik 50'den fazla seri ve 50'den fazla kategori içeriyorsa, grafikteki
okları kullanarak sonraki veri noktası kümesine geçebilirsiniz.
Dolaşma denetim öğelerinin gizlenmesi için, Grafiği değiştir simgesini tıklattıktan sonra
sırasıyla Görüntüleme Seçenekleri ve Veri Sayfa Çevirme Denetim Öğesini Her
Zaman Gizle öğelerini seçin.

Grafiklerde toplamların gösterilmesi ya da gizlenmesi
IBM Cognos Insight'taki grafiklerde özet öğesini görüntüleyebilir ya da gizleyebilirsiniz.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.

86

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

2. Toplamın gösterilmesi için, Grafiği değiştir simgesini (
) tıklatın ve Grafiklerde
Özetleri Göster öğesini seçin. Toplamın gizlenmesi için Grafiklerde Özetleri Göster
öğesini temizleyin.

İçiçe yerleşimli verilerden grafik oluşturulması
IBM Cognos Insight'ta, tablodaki veriler içiçe yerleştirilmişse grafik eklerken
kullanabileceğiniz ek seçenekler vardır.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
2. Varsayılan olarak, içiçe yerleşimli satırlar ve içiçe yerleşimli sütunlar ayrı grafiklerde
simgesini
görüntülenir. Bunların tek bir grafikte gösterilmesi için, Grafiği değiştir
tıklatın ve Matris Grafikleri öğesini temizleyin.
İçiçe yerleşimli olan her satır ya da sütun için bir grafik görüntülenmesini istiyorsanız,
Matris Grafikleri öğesini seçin.
Birden çok satır ya da sütun içiçe yerleştirilmişse, grafikte en dıştaki satır ya da sütun
görüntülenir. Örneğin, satır olarak içiçe yerleştirilmiş üç boyutunuz olduğunu varsayalım:
sırasıyla Yıllar, Bölgeler ve Ürünler. Varsayılan olarak, Yıllar grafikte görüntülenir ve her
yıl için 1 grafik bulunur.
3. İçiçe satırların etiketinin gizlenmesi için, Grafiği değiştir simgesini tıklattıktan sonra
Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve Satır Üstbilgilerini Göster öğesini
temizleyin.
4. İçiçe sütunların etiketinin gizlenmesi için, Grafiği değiştir simgesini tıklattıktan sonra
Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve Sütun Üstbilgilerini Göster öğesini
temizleyin.

Tüm grafikler için aynı eksenin kullanılması
IBM Cognos Insight grafikleri aynı oranları kullanıyorsa, aynı eksenin kullanılması
grafiklereki satır ve sütunların karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Ancak, grafiklerin kullandığı
oranlar farklıysa (brüt kar marjı ve bürt kar yüzdesi gibi), eksenin paylaşılmaması,
grafiklerdeki eğilimleri ve farkları daha iyi görmenizi sağlar.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
2. Grafiği değiştir simgesini (

) tıklatın ve Ekseni Grafiklerde Paylaş öğesini seçin.

Grafik eksenlerinin görünüşünün değiştirilmesi
IBM Cognos Insight, grafik eksenleri, tabloda görüntülenen satırların ve sütunların
karşılığıdır. Grafiğinizin daha rahat okunabilmesini sağlamak için, eksen değerlerini kaldırın
ya da eksen aralıklarını verilerinize uygun şekilde değiştirin.

Bu görev hakkında
Bir çapraz tablo ve grafik gerecinde, grafiğin seri ekseni sütunlardaki verileri, grafiğin
kategori ekseni ise satırlardaki verileri gösterir.

Yordam
1. Grafiği içeren gereci tıklatın.
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2. Seri eksendeki değerleri gizlemek için, Grafiği değiştir simgesini (
) tıklattıktan
sonra, Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve Serileri Göster öğesini temizleyin.
3. Gafiğin kategori eksenindeki değerleri gizlemek için, Grafiği değiştir simgesini
tıklattıktan sonra, Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve Kategoriyi Göster
öğesini temizleyin.
4. Eksen aralığını verilerinizdeki en düşük değerden başlayacak şekilde değiştirmek için,
Grafiği değiştir simgesini tıklattıktan sonra Görüntüleme Seçenekleri öğesini tıklatın ve
X Ekseni Aralığını Eniyile ya da Y Ekseni Aralığını Eniyile seçeneğini belirleyin.

Grafik açıklamasının gösterilmesi ya da gizlenmesi
Grafik açıklaması, IBM Cognos Insight'ta grafik için yararlı bilgi ve bağlam sağlar. Ancak,
başka bir yerde bağlam varsa, yerden kazanmak için açıklamayı gizleyebilirsiniz.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
) tıklattıktan sonra sırasıyla Görüntüleme Seçenekleri
2. Grafiği değiştir simgesini (
ve Açıklamaları Göster öğelerini tıklatın. Açıklamayı gizlemek için Açıklamaları
Göster öğesini temizleyin.

Etiketlerin gösterilmesi ya da gizlenmesi
IBM Cognos Insight'ta grafiğin yatay ve düşey eksenlerinde görüntülenen etiketleri
gizleyebilirsiniz.

Yordam
1. Çalışmak istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
)
2. Yatay eksendeki etiketlerin gösterilmesi için, Grafiği değiştir simgesini (
tıklattıktan sonra sırasıyla Görüntüleme Seçenekleri ve Serileri Göster öğelerini
tıklatın. Etiketlerin gizlenmesi için Serileri Göster öğesini temizleyin.
3. Düşey eksendeki etiketlerin gösterilmesi için, Görüntüleme Seçenekleri ve Kategori
Göster öğelerini tıklatın. Etiketlerin gizlenmesi için Kategori Göster öğesini temizleyin.

Grafiklerin gizlenmesi
IBM Cognos Insight'taki çapraz tabloda yalnızca sayıları görüntüleyerek grafikleri
gizleyebilirsiniz.

Yordam
1. Gizlemek istediğiniz grafiği içeren gereci tıklatın.
2. Görüntüyü Değiştir simgesini (

) tıklattıktan sonra Çapraz Tablo öğesini tıklatın.

Sekmelerde dolaşmak için eylem düğmesi eklenmesi
Kullanıcıların çalışma alanına koyduğunuz çözümlemede dolaşmalarını sağlamak için, IBM
Cognos Insight'ta sekmeden sekmeye gidecek eylem düğmelerini kullanın. Örneğin genel
bakış sekmesine, diğer sekmelerdeki ayrıntılara gitmek için kullanılacak düğmeler ekleyin.
Düğme için resim de kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Araya Ekle ve Eylem Düğmesi öğelerini tıklatın.
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Eylem düğmesini tuvalde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, konumu farenin sağ
düğmesiyle tıklattıktan sonra Araya Gereç Ekle ve Eylem Düğmesi öğelerini tıklatın.
2. Sekmeye Git eylemini seçin ve gidilecek sekmeyi belirtin.
3. Eylem düğmesinin etiketini ya da resmini değiştirmek için Stil sekmesini tıklatın.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Eylem düğmesini düzenlemek için, Gereç eylemleri simgesini (
Özellikleri Düzenle öğesini tıklatın.

) tıklattıktan sonra

Komut dosyası çalıştıran eylem düğmeleri eklenmesi
İçe Aktar sihirbazıyla ya da Cognos TM1 yöneticiniz tarafından yaratılmış bir IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator komut dosyasını çalıştırmak için düğme ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce
Komut dosyası çalıştıran bir eylem düğmesi ekleyebilmeniz için, Cognos TM1 yöneticisinin
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağını kullanarak küp içe aktarmayı
etkinleştirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için, IBM Knowledge Center olanağında
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/) TM1 Performance Modeler belgelerine
bakın.

Bu görev hakkında
Verilerin bir düğme tıklatılarak yeniden içe aktarılması için, İçe Aktar sihirbazıyla yaratılmış
bir komut dosyasını kullanın. Yöneticinin Cognos TM1 Server sunucusuna eklediği bir komut
dosyasını kullanacaksanız, sunucuya bağlanma yetkisine sahip olmanız gerekir.

Yordam
1. Araya Ekle ve Eylem Düğmesi öğelerini tıklatın.
Eylem düğmesini tuvalde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, konumu farenin sağ
düğmesiyle tıklattıktan sonra Araya Gereç Ekle ve Eylem Düğmesi öğelerini tıklatın.
2. Çalıştırılacak komut dosyasını seçin.
3. Her alana değer girerek parametreleri ayarlayın.
4. Eylem düğmesinin etiketini ya da resmini değiştirmek için Stil sekmesini tıklatın.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
6. Eylem düğmesini düzenlemek için, Gereç eylemleri simgesini (
Özellikleri Düzenle öğesini tıklatın.

) tıklattıktan sonra

Dinamik değerlerin eklenmesi
Çalışma alanınızdaki belirli bir değeri vurgulamak için, bir IBM Cognos Insight çalışma
alanında dinamik değer gereci yaratabilirsiniz. Örneğin, çalışma alanınızın üst kısmına, kendi
gereci içinde toplam gelir değerini koyabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Dinamik değer gereci, çalışma alanınızdaki diğer herhangi bir veri gibi değişir. Örneğin,
çalışma alanınızda görüntülenen verilere, yalnızca 2013 yılındaki gelirin gösterileceği şekilde
süzgeç uygularsanız, dinamik değer gerecine de aynı şekilde süzgeç uygulanır.
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Yordam
Dinamik değer yaratmak istediğiniz çapraz tablo hücresini farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan
sonra Dinamik Değer Ekle'yi tıklatın. İstediğiniz değer çalışma alanında görüntülenmiyorsa,
görüntülenen verileri değiştirmek için, çapraz tabloya süzgeç uygulanma şeklini
değiştirebilirsiniz. Değiştirebileceğiniz ya da silebileceğiniz bir şablon metinle birlikte
dinamik değer görüntülenir. Metnin ve değerin, yazı tipi ya da renk gibi metin özelliklerini de
değiştirebilirsiniz.

Metin eklenmesi
IBM Cognos Insight'ta, çözümlemenizin gerisindeki varsayımları belirten bir başlık
yaratabilir ya da açıklayıcı metin ekleyebilirsiniz. Metninizin yazı tipini, stilini, rengini ve
boyutunu değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. Metin gerecini eklemek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Metin gerecini koymak istediğiniz tuvali çift tıklatın.
v Araya Ekle ve Metin öğelerini tıklatın.
v Tuvalde metin gerecinin bulunmasını istediğiniz yeri farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Araya Gereç Ekle öğesini tıklattıktan sonra Metin öğesini tıklatın.
2. Girdiğiniz metni seçin ve biçimleyin.
3. İsteğe bağlı: Çalışma alanı için belirttiğiniz metin yönünü geçersiz kılmak isterseniz, bir
) tıklatın ve metin gerecindeki metne
metin gerecinde Metin yönü simgesini (
uygulanmasını istediğiniz metin yönünü seçin.

Resim eklenmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına bir resim gereciyle resimler ekleyebilirsiniz; gereç,
resmi çalışma alanının herhangi bir yerine konumlandırmanızı sağlar. Ya da yürürlükteki
sekmenin ya da çalışma alanındaki tüm sekmelerin arka planı olarak bir resim
ekleyebilirsiniz; resim, gereçlerin arkasında görüntülenir.

Başlamadan önce
GIF, JPEG, BMP ve PNG tipi resimler desteklenir.

Yordam
1. Bir resmi gereç olarak eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Araya Ekle > Resim öğelerini tıklatın.
b. Resim için sisteme göz atın ve Aç düğmesini tıklatın.
İpucu: Resmi tuvalde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, konumu farenin sağ
düğmesiyle tıklattıktan sonra Araya Gereç Ekle > Resim öğelerini tıklatın.
2. Yürürlükteki sekmeye arka plan resmi eklemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Tuval arka planını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Sekme Arka Plan Resmini
Ayarla > Resmi Ayarla öğelerini tıklatın.
b. Resim için sisteme göz atın ve Aç düğmesini tıklatın.
3. Çalışma alanındaki tüm sekmelere arka plan resmi eklemek için aşağıdaki eylemleri
gerçekleştirin:
a. Stil menüsünde Çalışma Alanı Stilini Düzenle seçeneğini tıklatın.
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b. Arka plan resmi'nin yanındaki Çalışma Alanı Resmi İçin Göz At simgesini
tıklattıktan sonra Resmi Ayarla'yı tıklatın.
c. Resim için sisteme göz atın ve Aç düğmesini tıklatın.

Ek bağlam için web sayfası eklenmesi
IBM Cognos Insight çalışma alanında gösterilen verilere ek bilgi ya da bağlam eklemek için
web içeriği sağlayabilirsiniz.

Yordam
1. Araya Ekle ve Web Sayfası öğelerini tıklatın.
Web sayfasını tuvalde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, konumu farenin sağ
düğmesiyle tıklattıktan sonra Araya Gereç Ekle ve Web Sayfası öğelerini tıklatın.
2. Web sayfasını bulmak için sabit sürücünüze göz atın ya da URL adresini yazın ve Tamam
düğmesini tıklatın.
3. İnternet'e erişilmesiyle ilgili iletide Her Zaman İzin Ver öğesini seçtikten sonra Tamam
düğmesini tıklatın.
Web sayfasını keşfederken ileriye ya da geriye gitmek için Alt+sağ ok ve Alt+sol ok tuş
birleşimlerini kullanın.
4. Gösterilen web sayfasını değiştirmek için, Gereç eylemleri simgesini (
sonra Özellikleri Düzenle öğesini tıklatın.

) tıklattıktan

Gereçlerin değiştirilmesi
Verilerinizi görüntülemenize ve çözümlemenize yardımcı olması için IBM Cognos Insight
gereçlerinizin çalışma alanınızda nasıl görüneceğini uyarlayın.

Bu görev hakkında
Gereç eylemleri simgesini
yapabilirsiniz:

kullanarak çalışma alanınızı uyarlamak için aşağıdakileri

v Gerecinizi kullanıcılara tanımlamak için gerece başlık ekleyebilirsiniz. Gerecin başlığını,
küpün adı tanımlar. Küp adını ve gereç başlığını değiştirmek için, içerik bölmesinde küpü
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve yeniden adlandırın.
v Çalışma alanınızı uyarlamak için gereçlere kenarlık ya da arka plan rengi ekleyebilirsiniz.
v Tuvaldeki alanı ekonomik kullanmak ve görsel olarak çekici bir çalışma alanı tasarımı
oluşturmak için gereçleri katmanlar halinde yerleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir değeri
vurgulamak için bir metin gerecini bir çapraz tablonun üstüne ya da bir ürün markasını
tanıtmak için bir logoyu bir grafiğin üstüne yerleştirebilirsiniz.
v Gereçleri, otomatik olarak diğer gereçlerle hizalamaksızın taşımak için:
1. Gereç eylemleri simgesini tıklattıktan sonra Taşı öğesini tıklatın.
2. Klavyedeki ok tuşlarını kullanarak gereci taşıyın.
3. Gerecin konumunu ayarlamak için Ctrl+Enter tuş birleşimine basın.
Bir gereci noktalı çizgi görününceye kadar diğer bir gerece doğru sürükleyip bırakarak da
gereçleri hizalayabilirsiniz.
v Gereçleri çalışma alanından kaldırabilirsiniz.
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Temaların uygulanması
Stiller ya da temalar, farklı renk şemaları, yazı tipi stilleri ve tasarımlarla IBM Cognos Insight
çalışma alanınızı kişiselleştirmenizi sağlar.

Yordam
1. Stil öğesini tıklattıktan sonra Çalışma Alanı Temasını Uygula öğesini tıklatın.
2. Var olan bir temayı seçin ya da yarattığınız bir temayı bulmak için sisteme göz atın.
3. Tamam düğmesini tıklatın.

Arka planların uyarlanması
Arka plan rengi ya da resmi belirterek, bir IBM Cognos Insight çalışma alanını
uyarlayabilirsiniz. Yalnızca yürürlükteki sekmenin ya da çalışma alanındaki tüm sekmelerin
arka planını değiştirebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Desteklenen resim biçimleri JPG, GIF, PNG ve BMP'dir.

Yordam
1. Yürürlükteki sekmenin arka planını değiştirmek için, tuvalin boş bir yerinde farenin sağ
düğmesini tıklatın, Sekme Arka Plan Rengini Ayarla ya da Sekme Arka Plan Resmini
Ayarla öğesini tıklatın ve bir renk ya da resim seçin.
2. Çalışma alanındaki tüm sekmelerin arka planını değiştirmek için, Stil > Çalışma Alanı
Stilini Düzenle öğelerini tıklattıktan sonra bir renk ya da arka plan resmi seçin. Seçtiğiniz
arka plan, yeni sekmeler de içinde olmak üzere, çalışma alanındaki tüm sekmelere
uygulanır.

Gereçlerin uyumlulaştırılması
IBM Cognos Insight'taki gereçleri uyumlulaştırdığınızda, bir gereçteki verilerde yaptığınız
değişiklikleri, uyumlulaştırılan diğer gereçler de yansıtır. Uyumlulaştırma sekmelere, çalışma
alanlarına ya da bir sekme içindeki daha küçük gruplara uygulanabilir.

Bu görev hakkında
Yalnızca, bir gereçteki verileri etkileyen değişiklikler diğer gereçlerle paylaşılır. Örneğin, bir
çapraz tablodaki bir boyuta süzgeç uygularsanız, değişiklikler diğer çapraz tablolarda da
görüntülenir.
Bir gereci sekmedeki diğer bazı gereçlerle uyumlulaştırmak için, bir uyumlulaştırma grubu
yaratabilir ve gereçleri o gruba ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. İçerik bölmesinde (
) Uyumlulaştırma kısmını genişletin.
2. Uyumlulaştırma tanımlamak istediğiniz nesneyi (sekme ya da gereç) farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve bu nesneyi bu çalışma alanındaki diğer sekmeler ve gereçler ile
uyumlulaştırırken kullanılmasını istediğiniz kapsamı seçin. Varsayılan olarak, her gereç
sekmedeki diğer gereçlerle uyumlulaştırılır. Bir gereç sekmedeki diğer gereçlerle
uyumlulaştırılmadıysa, gereç adının sağ tarafından simge, uyumlulaştırmanın kapsamını
gösterir.
3. Uyumlulaştırma grubu yaratmak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
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a. İçerik bölmesinin Uyumlulaştırma kısmında, içinde yeni grup yaratmak istediğiniz
sekmeyi farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Yeni Grup'u tıklatın.
b. Birbiriyle uyumlulaştırmak istediğiniz gereçleri yeni gruba sürükleyin.
c. Gerekiyorsa yeni grubu yeniden adlandırın.

Çalışma alanlarının korunması
Kullanıcılarınızın tuvalde gereçleri taşımalarını önleyerek ve gereçlerdeki araç çubuğunu
gizleyerek, IBM Cognos Insight çalışma alanı yayınlandığında çalışma alanının biçimini
denetleyebilirsiniz. Çalışma alanına parola ekleyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Kullanıcıların gereçleri yanlışlıkla taşımalarını önlemek ve gereçlerdeki araç çubuklarını
gizlemek için, tuvali farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Tüm Gereçleri Kilitle öğesini seçin.
Gerektiğinde kullanıcılar gereçlerin kilidini açıp bunları taşıyabilirler.
Kullanıcılarınızın çalışma alanını kullanmak üzere girecekleri parolayı eklemek için,
) tıklattıktan sonra Çalışma Alanını Koru seçeneğini tıklatın.
Eylemler simgesini (
Parolalar en az beş karakter uzunluğunda ve küçük ve büyük harfe duyarlı olmalıdır.
DİKKAT: Parolanızı kaybederseniz, geri alamazsınız.

Bölüm 5. Çalışma alanı tasarımı
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Bölüm 6. Veri modelleme
Verileri başka kullanıcılarla paylaşılmaya hazırlamak için IBM Cognos Insight'ta basit
modelleme görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Yapısını değiştireceğiniz veriler kişisel verileriniz ya da bağlantı kipteyken sunucudaki
düzenlenebilir bir uygulamada bulunan veriler olabilir. Bağlantılı kipte çalışmaya ilişkin daha
fazla bilgi için bkz. “Cognos TM1 Server sunucularındaki planlar” sayfa 157 ya da “Cognos
Express Server sunucularındaki planlar” sayfa 179.

Modelde öğe yaratılması
İçerik bölmesinde küp, boyut, ölçüm ve öznitelikler yaratarak IBM Cognos Insight
modelinize ekleyebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Küp

Küp, bir model içindeki veri deposudur. Çok boyutludur ve satırlar, sütunlar ve
herhangi bir sayıda sayfa içerir. Uygulama yaratmak için bir ya da daha çok küp
kullanılır.
Elektronik tablonun tersine, küpler dilimlere ayrılabilir; böylece, herhangi bir boyut
çifti satır ve sütun olabilirken, ek boyutlar sayfa olabilir. Bir küp herhangi bir sayıda
boyut içerebilir; pratikteki tek sınırlama, sunucunun bellek miktarıdır. Genellikle bir
küp en çok beş ya da altı boyut içerir. Düz elektronik tablolara benzer şekilde, bir
küp en az iki boyut içermelidir. Diğer bir seçenek olarak, bir küpün üç boyutu da
olabilir; bu durumda küp, art arda dizilmiş birden çok düz sayfadan oluşan üç
boyutlu bir çalışma sayfasına benzer. Dört ya da beş boyutlu bir küp, üç boyutlu bir
elektronik tablo ile ilişkisel veritabanı kaynaklı bir sorgu raporları kümesi arasındaki
bir çapraz gibi düşünülebilir. Örneğin, tipik bir dört boyutlu küp şu boyutları
içerebilir: Kar ve Zarar, Şubeler, Aylar ve Fark.

Boyut

Boyut, işinizin temel yönlerinden biriyle ilgili verileri içeren geniş bir gruplamadır.
Örneğin, Ürünler adlı bir boyutunuz vardır.

Ölçüm Ölçüm, ölçülebilir olan ve bir işin ne kadar iyi yürütüldüğünü belirleyen bir
performans göstergesidir. Örneğin, Satılan Miktar ya da Gelir yararlı ölçümlerdir.
Öznitelik
Öznitelik, bir boyutun, boyut öğelerini ayırt etmek için kullanılan özelliklerinden
biridir. Örneğin, Renk ya da Sürüm yararlı özniteliklerdir.

Yordam
1. İçerik bölmesini (

) genişletin.

) tıklattıktan sonra Boş Küp öğesini tıklatın.
2. Küp yaratmak için, Yeni simgesini (
Yeni küplere iki boş boyut ve boş bir ölçüm içeren bir ölçüm klasörü eklenir.
3. Boyut yaratmak için, boyutu yaratmak istediğiniz küpü seçin, Yeni simgesini tıklatın ve
Boyut öğesini tıklatın.
4. Ölçüm yaratmak için, ölçümü yaratmak istediğiniz küpün ölçüm klasörünü seçin, Yeni
simgesini tıklatın ve Ölçüm öğesini tıklatın.
5. Öznitelik yaratmak için, özniteliği yaratmak istediğiniz boyutu seçin, Yeni simgesini
tıklatın ve Öznitelik öğesini tıklatın.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Sonuçlar
Yeni boyutlara, ölçümlere ve özniteliklere veri girmek için bkz. “Boyutların ve ölçümlerin
düzenlenmesi”.

Küplerin çoğaltılması
IBM Cognos Insight'ta, Bir küpü kopyalayarak, küpün ya da boyutun yapısının ve içeriğinin
kopyasını yaratabilirsiniz.

Yordam
1. İçerik bölmesinde (
), kopyalamak istediğiniz küpü farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Kopyala seçeneğini seçin.
2. İçerik bölmesinin boş bir yerini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yapıştır seçeneğini
seçin.
3. Küpü Kopyala penceresinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
v Özgün küpteki boyutları ve ölçümleri yeni küplerdeki boyutlar ve ölçümler ile
paylaşma. Bu seçenek, boyutların ve ölçümlerin bağlantılı olarak kalmasını sağlar;
özgün boyutlar ve ölçümlerde yapılan değişiklikler, yeni küpteki boyutlara ve
ölçümlere de uygulanır.
v Boyutlar ve ölçümleri diğer küpte çoğaltma. Bu seçenek, boyutları ve ölçümleri ayırır;
özgün boyutlar ve ölçümlerde yapılan değişiklikler, yeni küpteki boyutlara ve
ölçümlere uygulanmaz.

Boyutların kopyalanması ya da paylaşılması
IBM Cognos Insight'ta, bir küpteki değişikliklerin diğer küplere yansıtılması için boyutu
paylaşın. Sonuçta, çözümlemeniz küplerde ve onlarla ilişkili çapraz tablolarda
uyumlulaştırılır. Başka bir seçenek de, her iki küpte boyutun bir kopyasının yaratılmasıdır.

Yordam
1. İçerik bölmesinde (

), kopyalamak istediğiniz boyutun bulunduğu küpü genişletin.
2. Boyutu diğer küpe sürükleyin.
3. Boyutu Kopyala penceresinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
v Boyutların birbirine bağlı olarak kalması için özgün boyutu ve yeni boyutu paylaşma;
bu seçenekte, özgün boyutta yapılan değişiklikler yeni boyuta uygulanır.
v Boyutları ayırmak için boyutu çoğaltma; bu seçenekte, özgün boyutta yapılan
değişiklikler yeni boyuta uygulanmaz.
İlgili görevler:
“Çapraz tabloda ve grafikte farklı veri görüntülenmesi” sayfa 82
IBM Cognos Insight'ta, aynı küpü kullanan bir çapraz tabloda ve grafikte farklı veri
perspektifleri görüntüleyecek iki gereç kullanabilirsiniz.

Boyutların ve ölçümlerin düzenlenmesi
IBM Cognos Insight'ta bir boyutu ya da ölçümü düzenlerken, boyut ya da ölçümün
özniteliklerini düzenleyebilir, alt öğelerinin sırasını değiştirebilir, öğe sıradüzeni yaratabilir ya
da öğe ekleyebilirsiniz. Bir boyuttaki verilerin görüntülenme biçimini de değiştirebilirsiniz.
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Yordam
1. İçerik bölmesinde, düzenlemek istediğini boyutu ya da ölçümü farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Düzenle seçeneğini seçin.
2. Sistem tarafından tanımlanmış öznitelikleri düzenlemek istiyorsanız, üstbilgideki Ad
etiketini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve özniteliği seçin.
Bir boyut mu, yoksa ölçüm mü seçtiğinize bağlı olarak, sistem tarafından tanımlanmış şu
öznitelikler kullanılabilir:
v Seçme Listesi, ölçüme ilişkin değerleri içeren bir liste tanımlamak için kullanılır. Bu
öznitelik yalnızca ölçümler için geçerlidir.
v Biçim, bir ölçümün biçimini tanımlamak için kullanılır. Bu öznitelik yalnızca ölçümler
için geçerlidir.
v Başlık, öğe için kullanılan başlıktır.
v Ağırlık, pozitif bir değeri negatif değere çevirmek için uygulanan katsayıdır. Bu
katsayı genellikle -1'dir. Örneğin, bir ürünün birim fiyatı 50 TL ve iskonto 5 TL ise,
iskontoya ağırlık olarak -1 uygulandığında hesaplama sonucu negatif olur.
v Dizin, boyuttaki öğelerin sırasını tanımlar. Bir öğenin sırasını değiştirirseniz, dizin yeni
sırayı yansıtacak şekilde değişir.
v Değişmez Ad, öğenin sistem adıdır.
v Düzey, öğenin sıradüzenindeki düzeyidir.
3. Yeni bir öznitelik tanımlamak istiyorsanız, üstbilgiyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Yeni öznitelik ekle seçeneğini seçin. Yeni özniteliğin adını belirtin ve tipinin sayısal mı,
metin mi, yoksa diğer ad mı olduğunu tanımlayın.
Diğer ad, bir öğe için alternatif ad (başka bir dildeki bir ad gibi) olarak kullanılabilecek
veriyi ekler.
4. Öğelerin sırasını değiştirmek istiyorsanız, öğeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve
Yukarı Taşı ya da Aşağı Taşı seçeneğini seçin.
5. Öğeleri başka öğelerin altına yerleştirmek istiyorsanız, öğeyi farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Seçilen Üyeleri Yükselt ya da Seçilen Üyeleri İndirge seçeneğini seçin.
6. Boyuttaki bir öğenin adını değiştirmek istiyorsanız, öğeyi çift tıklatın ve yeni adı yazın.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.
7. Kapat düğmesini tıklatın.
8. Boyuta ilişkin verilerin görüntülenme biçimini değiştirmek istiyorsanız, boyutu farenin
sağ düğmesiyle tıklatın, Toplamları Göster öğesini seçin ve komutlardan birini tıklatın.

Büyük boyutlarda arama yapılması
Büyük boyutlar düzenlenirken dolaşma zor olabilir. Kolaylaştırmak için, boyut
düzenleyicisinde açık olan boyutun var olan öğelerinde arama yapabilirsiniz.
Bir öğe sıradüzeninde bir kereden fazla geçiyorsa, o öğe için arama yaptığınızda birden çok
sonuç alabilirsiniz. Arama sonuçları, eşleşen öğeleri içeren tüm sıradüzenlerini gösterir.
İçiçelik düzeyi çok fazla olan öğeler için, bu arama sonuçlarında dolaşmak zor olabilir. Alt
toplamlar için arama yaparken içiçe yerleşimli arama sonuçlarının en üst düzeyini görebilir ve
bunları genişleterek alt öğelerini ortaya çıkarabilirsiniz.

Yordam
1. İçerik bölmesinde, düzenlemek istediğini boyutu ya da ölçümü farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Düzenle seçeneğini seçin.
Bölüm 6. Veri modelleme
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2. Arama alanında, bulmak istediğiniz öğelere ilişkin arama ölçütlerini girin ve arama
simgesini tıklatın. Arama, o anda ölçütlerle eşleşen öğeleri döndürür. Alt öğeleri
genişleterek detaya inebilirsiniz.
3. Aramayı temizlemek ve boyuttaki tüm öğeleri görmek için Aramayı Temizle düğmesini
tıklatın.

Ölçümlerin biçiminin değiştirilmesi
Ölçümlerin biçimini, IBM Cognos Insight çalışma alanı kullanıcısının tercihleri belirler.
Örneğin, bir kullanıcı işletim sistemini Almanca (Almanya) değerine ayarladıysa, ölçümler o
dilin standart biçimlemesiyle görüntülenir. Biçimleme seçenekleri eklemek ya da kullanıcı
tercihlerini geçersiz kılmak amacıyla ölçümler biçimleme ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Bir ölçümün biçimini değiştirmek için, ölçümü simgeleyen herhangi bir satırı ya da
sütunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve seçilen ölçüm Ölçümünü Biçimle öğesini
tıklatın. Burada seçilen ölçüm, biçimleme uygulayacağınız ölçümü gösterir.
2. Birden çok ölçümün biçimini değiştirmek için, ölçümleri simgeleyen satır ya da sütun
başlıklarını tıklatın, seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Vurgulanan Tüm
Ölçümleri Biçimle öğesini seçin. Bir kerede yalnızca 100 ölçüme biçimleme
uygulayabilirsiniz. Bu sınır, performans sorunlarını önlemek amacıyla konmuştur.
3. Ölçüm için biçimleme stilini ve seçenekleri belirleyin. Siz seçenek belirledikçe, Örnekler
bölmesindeki örnekler değişerek, kültürünüze dayalı olarak seçimlerinizin sonuçlarını
görüntüler. Ancak diğer kullanıcılar çalışma alanını açtıklarında, uyarlamalarınızı kendi
kültürlerine dayalı olarak görürler. Örneğin, Fransa (Kanada) standardına göre para birimi
simgesi arada bir boşluk bırakılarak sayının sonrasına konur. İngilizce (Kanada) standardı
ise, para birimi simgesinin arada boşluk bırakılmadan sayının başına konmasıdır. Gelir
ölçümünü iki ondalık konum görüntüleyecek biçimde uyarladıysanız, Fransızca (Canada)
ülke değeri kullanıcıları 3000,00 $ gösterimini ve İngilizce (Kanada) ülke değeri
kullanıcıları $3,000.00 gösterimini görürler.
Sınırlama: IBM Cognos TM1 sürüm 10.1.1 ya da öncesine bağlıysanız, aşağıdaki bazı
biçimleri ve ayarları içermeyen önceki biçimleme seçeneklerini görürsünüz. IBM Cognos
TM1 sürüm 10.1.1'e ya da öncesine bağlıyken ölçümleri biçimlemek için, IBM
Knowledge Center olanağında (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) ürününüz
ve sürümünüze ilişkin Cognos Insight belgelerine bakın.
Çizelge 16. Ölçümler için biçimleme stilleri ve seçenekler
Biçimleme stili

Seçenekler

Genel

Genel biçiminde özel biçimleme yoktur. Bu seçeneği, bir ölçüm için
ayarlamış olduğunuz biçimlemeyi silmek için kullanabilirsiniz.

Sayı

Temel sekmesinde aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
v Ondalık konumların sayısını belirtme
v Rakam grupları tanımlama
v Sıfır değerinin boşluk olarak gösterilmesini seçme
Gelişmiş sekmesinde, negatif sayılar için kullanıcının tercihini
(kullanıcının işletim sisteminin biçimi belirler) edinmeyi ya da negatif
sayıları ayraç içinde ya da eksi işaretiyle göstermeyi seçebilirsiniz.
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Çizelge 16. Ölçümler için biçimleme stilleri ve seçenekler (devamı var)
Biçimleme stili

Seçenekler

Para birimi

Temel sekmesinde aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
v Belirli bir para birimini seçerek, sayı ve para birimi simgelerinin
görüntülenme biçimini değiştirme
v Özel bir para birimi biçimi seçme. Örneğin, bu ölçümü şirketinizin
Kanada para birimini belirtmek için kullandığı önekle tanıtmak
istiyorsanız, Özel para birimi'ni seçebilir ve metin alanında CAD
yazabilirsiniz.
v Ondalık konumların sayısını belirtme
v Rakam grupları tanımlama
v Sıfır değerinin boşluk olarak gösterilmesini seçme
Gelişmiş sekmesinde, negatif sayılar için kullanıcının tercihini
(kullanıcının işletim sisteminin biçimi belirler) edinmeyi ya da negatif
sayıları ayraç içinde ya da eksi işaretiyle göstermeyi seçebilirsiniz.

Tarih

Bir tarih örüntüsü seçebilir ve yılların dört rakamla mı, yoksa iki rakamla
mı ifade edileceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, 25/8/13 ya da 25 Ağu 2013.

Saat

Temel sekmesinde bir saat örüntüsü seçebilirsiniz. Örneğin, 7:00 ya da
7:00:00 GMT.
Gelişmiş sekmesinde 24 saatlik zaman biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Temel sekmesinde bir tarih ve saat örüntüsü seçebilir ve yılların dört
rakamla mı, yoksa iki rakamla mı ifade edileceğini belirtebilirsiniz.
Örneğin, 25/8/13 4:55 ya da 25 Ağu 2013 4:55:23.
Gelişmiş sekmesinde 24 saatlik zaman biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

Yüzde

Temel sekmesinde aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
v Ondalık konumların sayısını belirtme
v Rakam grupları tanımlama
v Sıfır değerinin boşluk olarak gösterilmesini seçme
Gelişmiş sekmesinde, negatif sayılar için kullanıcının tercihini
(kullanıcının işletim sisteminin biçimi belirler) edinmeyi ya da negatif
sayıları ayraç içinde ya da eksi işaretiyle göstermeyi seçebilirsiniz.

Metin

Metin bir dizgi biçimidir. Başka seçenek yoktur.

Seçme listesi

Kullanıcının bir ölçüm için seçebileceği değerlerin listesini
tanımlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Seçme listeleri yaratılması”.

Özel

Özel olarak tanımlanmış bir sayı ya da tarih şablonunu kullanabilirsiniz.
DİKKAT: Özel biçimleme örüntüleri verilerle birlikte kaydedilir. Diğer
kullanıcılar bu verileri gördüğünde, kullanıcı tercihleri bu örüntü tarafından
geçersiz kılınır. Özel biçimleme örüntülerini, gerek duyduğunuz biçim
biçim tipleri listesinde yoksa kullanın.

4. Bir ölçümden biçimlemeyi kaldırmak için, ölçümü simgeleyen herhangi bir hücreyi
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Ölçümün Biçimini Temizle seçilen ölçüm öğesini
tıklatın.

Seçme listeleri yaratılması
Seçme listesi, kullanıcının bir çapraz tablo hücresinde seçebileceği değerleri içerir. Bu
değerler, bir boyutun tüm üyelerine ya da bir boyutun alt kümesine karşılık gelebilir. Değer
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listesi dinamiktir - boyut üyeleri değişirse, seçme listesindeki değerler de değişir. Alternatif
olarak seçme listesi, sizin belirttiğiniz değerlerin statik bir listesinden de oluşabilir.
Yalnızca ölçümler için seçme listesi yaratabilirsiniz. Seçme listesi kullanılmasının yararı, sabit
bir seçenek listesi sağlaması ve kullanıcının gereken girişi daha iyi anlayabilmesidir. Örneğin,
personel müdürlerinin performans planlaması yaparken çalışanlara performans notu atamaları
gerekebilir; bunun için serbest biçimli bir metin dizgisi yazmak yerine, Düşük, Orta, Yüksek
ve Çok İyi sabit değerlerini içeren listeden bir öğe seçebilirler. Biçimi olan bir üye için seçme
listesi ayarlarsanız, işlem biçimi kaldırır.

Yordam
1.
2.
3.
4.

İçerik bölmesinde, ölçümü içeren ölçüm boyutunu sağ tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.
Ölçümün Biçim alanını çift tıklatın.
Seçme Listesi biçim tipini seçin.
Statik seçme listesi yaratmak için, Statik liste'yi seçin ve Statik liste kutusunda değerleri
girin.
Her değeri kutuda ayrı bir satıra girebilir ya da şu sözdizimini kullanabilirsiniz:
string_1:string_2:string_3

5. Liste değeri olarak bir altkümedeki ya da boyuttaki üyeleri kullanan dinamik bir seçme
listesi yaratmak için Boyut ya da Alt Küme'yi seçin, ardından seçme listenizde
görüntülenmesini istediğiniz öğeleri içeren boyutu ya da alt kümeyi seçin.
6. Seçme listesi değerlerine uygulanacak öğe tipini belirlemek için Metin ya da Sayısal
öğesini seçin. Bağlantıda kullanılacak dinamik bir seçme listesi yaratıyorsanız Metin
öğesini seçin. Metin öğesini seçmezseniz, bağlantı doğru olarak doğrulanır, ancak hedef
küpe veri konmaz.
7. Tamam düğmesini tıklatın.
8. Ölçüm boyutunu kaydedin.
9. Bir ölçümden seçme listesini kaldırmak için Biçim alanını çift tıklatın, Seçme Listesi
biçim tipini seçin ve Yok seçeneğini belirleyin.
Bir seçme listesini kaldırdığınızda öğe tipi yine ölçüme uygulanır.

Özel biçimler
IBM Cognos Insight'ta ölçümler için özel görüntü biçimleri belirtebilirsiniz.
Uyarı: Özel biçimleme örüntüleri verilerle birlikte kaydedilir. Diğer kullanıcılar bu verileri
gördüğünde, kullanıcı tercihleri bu örüntü tarafından geçersiz kılınır. Özel biçimlendirme
örüntülerini yalnızca ihtiyaç duyduğunuz biçim, Biçim Tipi listesinde yoksa kullanın.
İki farklı tipte özel biçim sözdizimi kullanabilirsiniz: ICU tabanlı biçimlendirme ve MDX
tabanlı özel biçimlendirme.
Varsayılan olarak ICU sözdizimi kullanılır. MDX sözdizimini kullanmak için, IBM Cognos
Insight'a ilişkin config.ini dosyasında şu işaret ayarlanmalıdır. config.ini konumu,
kurulumunuza bağlıdır; örneğin: C:\Users\kullanıcı adı\AppData\Local\Programs\IBM\
Cognos Insight\configurations\config_sürüm_numarası\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Bu işaret ayarlanmadıysa ya da eklenmediyse ICU sözdizimi kullanılmalıdır.
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Özel biçimler için ICU sözdizimi
ICU sözdizimini kullanan biçim ifadeleri bir örüntüden ve bir simge kümesinden (karakterler)
oluşur. Hem pozitif hem negatif sayıların nasıl biçimlendirileceğini belirtebilirsiniz. Negatif
bir alt örüntü belirtmezseniz negatif sayılar, başına yerelleştirilmiş eksi işareti eklenmiş
şekilde pozitif biçimlendirmeyi kullanır.
Örneğin, özel biçimlendirme alanına şu örüntüyü yazarsanız:#,##0.00;(#,##0.00)
v Pozitif sayılar şu şekilde biçimlendirilir: 123,456,789.00
v Negatif sayılar şu şekilde biçimlendirilir: (123,456,789.00)
Pozitif ve negatif alt örüntüler noktalı virgül (;) ile ayrılır.
Başka bir örnek, büyük numaraları daha okunaklı hale getirmek için kullanılan gruplama
ayırıcılarının görüntüleneceği yeri nasıl değiştirebileceğinizi göstermektedir.
Özel biçimlendirme alanına şu örüntüyü yazın: #,##,##0Bu örüntü sayıları şu şekilde
biçimlendirir:
v Pozitif: 12,34,56,789
v Negatif: -12,34,56,789
Daha fazla bilgi için şu web sitesine gidin: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html ve “Special Pattern Characters” sözcük grubunu arayın.
Özel tarih biçimleri için tarih örüntüsü kullanırsınız. Tarih örüntüsünde karakter dizgileri,
tarih ve sat verileriyle değiştirilir.
Örneğin: hh:mm a, saati şu şekilde biçimlendirir:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Başka bir örnek: EEE, MMM d, ’’yy, tarihi şu şekilde biçimlendirir:
Mon, Oct 30, ’15
Daha fazla bilgi ve örnekler için şu web sitesine gidin: http://userguide.icu-project.org/
formatparse/datetime ve “Tarih/Saat Biçimi Sözdizimi” öğesini arayın.

Özel biçimler için MDX sözdizimi
MDX sözdizimini kullanan ifade örnekleri için, TM1 Perspectives, TM1 Architect ve
TM1Web belgelerinde “Sayısal Değerler” başlıklı konuya bakın.

Boyutlara üye eklenmesi
IBM Cognos Insight'ta, bir çapraz tabloya farklı düzeylerde satır ve sütunlar ekleyerek,
boyutlara üye ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Yeni üyeyi boyutun neresine eklemek istediğinize bağlı olarak aşağıdaki eylemlerden
birini gerçekleştirin:
v Boş üye eklemek için, yeni üyeyi eklemek istediğiniz yeri farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Araya Ekle seçeneğini seçin.
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v Var olan birden çok üye için üst üye yaratmak isterseniz, üyeleri Ctrl+farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Araya Üst Öğe Ekle seçeneğini seçin.
v Alt üye eklemek için, üst üye olmasını istediğiniz üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Araya Alt Öğe Ekle seçeneğini seçin.
v Var olan bir öğeyi çoğaltmak için, çoğaltmak istediğiniz üyeyi farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Üyeyi Çoğalt seçeneğini seçin.
2. Yeni üyeyi yeniden adlandırmak için, üyeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeniden
Adlandır seçeneğini seçin.
Önemli: Bir veri öğesini yeniden adlandırdığınızda, öğeyi yalnızca yürürlükteki gereçte
değil, küpte de yeniden adlandırmış olursunuz. Bu nedenle, yeni ad bu veri öğesini içeren
her gerece yansıtılır.
İlgili görevler:
“Veri aranması” sayfa 52
Bir boyut birçok öğe içeriyorsa, IBM Cognos Insight'ta öğe aramak için bir keşif noktasını
kullanabilirsiniz.

Sıradüzenlerinin tüm üyeleri görüntülemek için genişletilmesi
Bir sıradüzenindeki üyeler, çapraz tabloda her üyenin bir ya da daha fazla üst üyeye ve
herhangi bir sayıda alt üyeye sahip olduğu bir ağaç yapısı içinde düzenlenir. IBM Cognos
Insight'ta sıradüzeninin tüm düzeylerini gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz ya da yalnızca
belirli bir düzeydeki üyeleri gösterebilirsiniz.

Yordam
1. Boyut çapraz tabloda sıradüzeni olarak görünmüyorsa, boyutu farenin sağ düğmesiyle
tıklattıktan sonra Toplamları Göster ve Toplamları Başta Göster öğelerini tıklatın.
2. Tek bir üst üyenin altındaki üyeleri görüntülemek için, üst üyenin yanındaki artı işaretini
tıklatın.
Örneğin, yılın birinci çeyreği altındaki ayları görmek isteyebilirsiniz.
3. Tüm üyelerin gösterilmesi için, boyutu farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Bu
Düzeye Genişlet öğesini tıklatın ve gösterilmesini istediğiniz düzeyi seçin.
Örneğin, tek bir çeyrekteki ayları değil, tüm çeyreklerdeki ayları görmek isteyebilirsiniz.
Yılın tüm günlerini görmek isterseniz, boyuttaki en alt düzeyi genişletin.

Boyutların bir sıradüzeni içinde düzenlenmesi
IBM Cognos Insight'ta, boyutlar her boyutun farklı bir düzeyi gösterdiği sıradüzenli bir yapı
içinde düzenlenebilir. Örneğin, gün, ay ve üç ay için ayrı boyutlarınız olabilir. Bunları yıl adlı
bir boyutta gruplayabilirsiniz.

Yordam
1. İçerik bölmesi simgesini (
) tıklattıktan sonra Veri öğesini tıklatın.
2. Bir sıradüzeni içinde düzenlemek istediğiniz boyutları içeren küpü farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Boyutları Grupla seçeneğini seçin.
3. Gruplanmış boyut için bir ad girin.
4. Gruplanmış boyutlara eklemek istediğiniz boyutları seçin. Sıradüzeninin sırasını,
boyutların sırası tanımlar.
5. Verilerin özgün küpten mi kopyalanacağını, yoksa özgün küpteki verilere gönderme mi
yapılacağını belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın.
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Metin ölçümleri eklenmesi
IBM Cognos Insight 'ta bir ölçümü açıklamak ya da ölçüme ilişkin başka açıklamalar eklemek
için metin ölçümlerini kullanın. Örneğin, her ürün grubu için tahmini gelir ile gerçek gelir
arasındaki farkın anlamını açıklayacak bir metin ölçümü ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. İçerik bölmesinde, ölçüm boyutunu farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzenle seçeneğini
seçin.
2. Ad sütununda, metin ölçümünün yer almasını istediğiniz satırı farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Araya Yeni Metin Üyesi Ekle öğesini seçin.
3. Metin ölçümü için bir ad yazın ve Kapat düğmesini tıklatın.
4. Metin ölçümünü içerik bölmesinden görünmesini istediğiniz çapraz tabloya sürükleyin.
5. Metin ölçümünün hücrelerinde uygun metni yazın.

Hücrelere açıklama eklenmesi, açıklamaların görüntülenmesi ve
silinmesi
IBM Cognos Insight'ta, bir hücre değerinin anlamını (örneğin, bir ürünün tahmini geliri ile
gerçek geliri arasındaki farkın neden bu kadar yüksek olduğunu) diğer kullanıcılara açıklamak
için açıklamaları kullanın. Hücreye eklenmiş tüm açıklamaları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca,
seçilen çapraz tablodaki tüm hücrelere eklenmiş tüm açıklamalara göz atabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Dağıtık kipte ya da bağlantılı kipte çalışıyorsanız ve bir düğümün sahipliğini aldıysanız,
hücrelere açıklama ekleyebilirsiniz; o hücreye erişimi olan kullanıcılar, bu açıklamaları ancak
Kesinleştir simgesini (
görebilirler.

) tıklatarak tüm değişiklikleri kesinleştirmenizden sonra

Dağıtık kipte ya da bağlantılı kipte çalışıyorsanız ve bir düğümün sahipliğini başka biri
aldıysa, hücrelere açıklama ekleyebilirsiniz ve açıklamaları o hücreye erişimi olan kullanıcılar
hemen görebilirler.
Dağıtık kipte ve bağlantılı kipte çalışmaya ilişkin bilgi için bkz. “Cognos TM1 Server
sunucularındaki planlar” sayfa 157.

Yordam
1. Açıklama eklemek istediğiniz hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Açıklama,
Açıklama Ekle öğelerini seçin.
2. Alana açıklamayı yazın.
3. Tamam düğmesini tıklatın.
4. Bir hücredeki açıklamaları görüntülemek için, işaretçiyi hücrenin üstünde duraklatın.
5. Tüm açıklamaları görüntülemek için, farenin sağ düğmesini tıklatın ve Tüm
Açıklamalara Göz At seçeneğini seçin.
6. Kendi açıklamalarınızı silebilir, ancak başka kullanıcıların eklediği açıklamaları
silemezsiniz. Tüm Açıklamalara Göz At iletişim kutusunda açıklamayı seçin ve Sil
öğesini tıklatın.
IBM Cognos Insight 10.2.2.5 sürümünü ya öncesini kullanıyorsanız, açıklamaları ancak
çalışma alanı yayınlanmadıysa ve kişisel kipte çalışıyorsanız (yani dağıtık kipte ya da
bağlantılı kipte değilseniz) silebilirsiniz. Açıklamaları yayınlanmış bir çalışma alanından
silmeniz gerekiyorsa, bunları sizin adınıza silmesi için sistem yöneticinize başvurun.
Bölüm 6. Veri modelleme
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Küplerin klasörler içinde düzenlenmesi
IBM Cognos Insight'ta küpleri klasörler içinde düzenlerseniz, verilerin bulunması ve
tanınması daha kolay olur.

Yordam
1. İçerik bölmesinde (
), Yeni simgesini (
2. Küpleri klasöre ekleyin.

) tıklatın ve Klasör seçin.

Öğelerin silinmesi
Birçok küpün paylaştığı bir üyeyi, ölçümü ya da boyutu silerseniz, o öğe IBM Cognos
Insight'taki tüm küplerden silinir. Küpün tamamını da silebilirsiniz.

Bu görev hakkında
En az iki boyutu ya da bir boyutu ve bir ölçümü alıkoymanız gerekir. Ayrıca, bir küpün her
biri farklı boyutları içeren kopyalarını da yaratabilirsiniz.
Önemli: Bu silmeleri geri almak için Geri Al simgesini

kullanamazsınız.

Yordam
Aşağıdaki eylemlerden birini ya da birkaçını gerçekleştirin:
Çizelge 17. Öğeler nasıl silinir
Hedef

Eylem

Bir üyeyi boyuttan kaldırma

Çapraz tabloda üyeyi farenin sağ düğmesiyle
tıklatın ve Boyuttan Sil seçeneğini seçin.

Ölçüm silme

İçerik bölmesinde ölçümü tıklattıktan sonra Sil
simgesini (

Küp silme
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) tıklatın.

İçerik bölmesinde küpü tıklattıktan sonra Sil
simgesini tıklatın.

Çizelge 17. Öğeler nasıl silinir (devamı var)
Hedef

Eylem

Boyut silme

İçerik bölmesinde boyutu tıklattıktan sonra Sil
simgesini tıklatın.
Başka boyutları da silmek istiyorsanız, bunları
Boyutları Küpten Kaldır penceresindeki
Kaldırılan Boyutlar alanına ekleyin.
Silinen her boyut için alıkonacak değeri belirtin.
Örneğin, her satış bölgesi için bir boyut
yaratmakta olduğunuzu varsayalım. Bu durumda
geçerli olmayan satış bölgelerini kaldırırsınız,
ancak tüm satış bölgelerine ilişkin toplamı
alıkoyarsanız.
Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Seçilen boyutları yürürlükteki küpten silmek
için Değişiklikleri yürürlükteki küpe uygula
öğesini tıklattıktan sonra Tamam düğmesini
tıklatın.
v Yalnızca alıkoymak istediğiniz boyutları içeren
yeni bir küp yaratmak için, Yeni küp yarat
öğesini tıklatın, verilerin kopyalanacağını ya da
verilere gönderme yapılacağını belirleyin ve
Tamam düğmesini tıklatın.

Dağıtık kipte çalışırken veri silerseniz, verileri teslim etmenize kadar, veriler sunucuda kalır.
Bunun nedeni, dağıtık tipteyken verilerin yerel olarak saklanmasıdır.

Bölüm 6. Veri modelleme

105

106

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

Bölüm 7. Çalışma alanlarının dışa aktarılması ve yazdırılması
IBM Cognos Insight'ta yarattığınız çalışma alanlarını çeşitli dosya tiplerinde dışa aktararak ya
da kağıda basarak diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Çapraz tabloların CSV dosyalarına (dışa) aktarılması
Verilerinizi başka bir konumda yedeklemek için, boyutlarınızı IBM Cognos Insight çapraz
tablosundan bir CSV dosyasına aktarın. Dosyayı bir Microsoft Excel elektronik tablosunda
görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Yordam
1. Çapraz tabloda, Gereç eylemleri simgesini (
Dosyası Olarak Dışa Aktar öğelerini seçin.

) tıklattıktan sonra Dışa Aktar > CSV

2. Bir dosya adı girip Kaydet düğmesini tıklatın.

Verilerin Microsoft Excel elektronik tablolarına (dışa) aktarılması
Bir IBM Cognos Insight gerecindeki verileri bir Microsoft Excel elektronik tablosuna (dışa)
aktarmak için Hızı Dışa Aktarma olanağını kullanın.

Yordam
Gereç eylemleri simgesini (
) tıklattıktan sonra Dışa Aktar > Hızlı Dışa Aktarma
öğelerini tıklatın. Çapraz tablo dışa aktarılır ve çapraz tablo verilerini görüntüleyen bir
Microsoft Excel elektronik tablosu açılır.

Dışa aktarma işlemi yaratılması
Bir IBM Cognos Insight gerecindeki verileri bir Microsoft Excel elektronik tablosuna düzenli
aralıklarla aktarmayı planlıyorsanız, bir dışa aktarma işlemi yaratabilirsiniz. Böylece, verileri
dışa aktarmak istediğinizde bu dışa aktarma işlemini çalıştırırsınız. Dışa aktarma işlemlerini iş
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yordam
1. Gereç eylemleri simgesini (
) tıklattıktan sonra Dışa Aktar > Microsoft Excel'e
Aktar öğelerini tıklatın.
2. Dışa aktarma işlemi yaratmak için aşağıdaki adımları izleyin:
a. Yeni'yi tıklatın.
b. Ad alanında, bu dışa aktarma işlemi için bir ad girin. Dışa aktarma işlemini
çalıştırmak istediğinizde bulmak için bu adı kullanacağınızdan, ad açıklayıcı ve
benzersiz olmalıdır.
c. Kullanılabilir listesinde, ilgili verilerini dışa aktarmak istediğiniz küpü seçip İleri
düğmesini tıklatın.
d. Her küpteki boyutları tıklatın ve dışa aktarma kapsamına alınacak öğeleri belirlemek
için, öğeleri Kullanılabilir listesinden İçerilen listesine taşıyın.
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e. Bir boyut küpler arasında paylaşılıyorsa ve boyutun her kopyasındaki aynı öğeleri
dışa aktarmak istiyorsanız, dışa aktarmak istediğiniz boyutların birinde öğeleri seçin
ve Tümüne Uygula'yı tıklatın. Aynı öğeler, diğer küplerdeki boyuttan dışa aktarılır.
f. Dışa aktarma işlemini yaratmanızdan sonra eklenebilecek öğeler de içinde olmak üzere
bir boyutun tüm öğelerinin içerilmesi için, boyutu tıklatın ve Tümünü içer onay
kutusunu seçin.
g. İleri düğmesini tıklatın.
h. Elektronik tablo satırları, sütunları ve sayfalarında hangi boyutların görüneceğini
belirtmek için yukarı ve aşağı yönlü okları kullanın. Örneğin, elektronik tabloya Ürün,
Ülke ya da Bölge, Yıl ve Ölçümler boyutlarını eklemeyi seçtiyseniz, Ülke ya da Bölge
ve Ürün boyutlarını satırlara, Ölçümler'i sütunlara ve her yılın farklı bir sekmede
olması için Yıllar'ı sayfalara koyabilirsiniz.
i. İleri düğmesini tıklatın.
j. Hücrelerin birleştirilip birleştirilmeyeceğini ve dışa aktarma işleminin çalıştırılıp
çalıştırılmayacağını seçtikten sonra Son düğmesini tıklatın.
3. Bir dışa aktarmak işlemini çalıştırmak için, işlemi seçip Çalıştır'ı tıklatın.
4. Bir dışa aktarma işlemini dışa aktarmak için, Dışa Aktar'ı tıklatın ve dışa aktarma işlemi
dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.
5. Bir dışa aktarma işlemini (örneğin, bir iş arkadaşınızdan aldığınız dışa aktarma işlemini)
içe aktarmak için, İçe Aktar'ı tıklatın ve bilgisayarınızda dışa aktarma dosyasını seçin.

Çalışma alanlarının PDF dosyalarına (dışa) aktarılması
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanının yürürlükteki görünümünün anlık görüntüsünü elde
etmek için, çalışma alanının yürürlükteki sekmesini yeni bir PDF dosyasına ya da var olan bir
PDF dosyasına yeni sayfa olarak aktarabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Dışa aktarmayla yarattığınız PDF, tuvalin yürürlükteki görünümü, uyguladığınız süzgeçler ve
yaptığınız diğer değişiklikler de içinde olmak üzere, yürürlükteki sekmede yer alan her şeyi
içerir. Örneğin, çalışma alanınızın sekmesinde çok uzun bir çapraz tablo varsa, PDF'te yer
almasını istediğiniz çapraz tablo satırlarını görüntülemek için tabloyu aşağı ya da yukarı
kaydırın.

Yordam
) tıklatın ve
Dışa aktarmak istediğiniz sekmeden ve görünümden Eylemler simgesini (
aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
v Yeni bir PDF dosyasına aktarmak için PDF Biçiminde Dışa Aktar > Dosya yarat
öğelerini tıklatın. Dosya adı girebileceğiniz ve bilgisayarınızda dosyanın kaydedileceği
konumu seçebileceğiniz bir dolaşma penceresi görüntülenir.
v Dışa aktarılan çalışma alanını var olan bir PDF'in sonuna sayfa olarak eklemek için, PDF
Biçiminde Dışa Aktar > Dosyanın sonuna ekle öğelerini tıklatın. Çalışma alanı
sekmesini ekleyeceğiniz PDF dosyasını seçebileceğiniz bir dolaşma penceresi görüntülenir.

Gereç verilerinin yazdırılması
Bir IBM Cognos Insight gerecindeki verileri basılı koya olarak yazdırabilirsiniz. Yazdırmak
istediğiniz bağlamdaki boyutların kısımlarını seçebilirsiniz.
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Yordam
1. Gereç eylemleri simgesini (

) tıklattıktan sonra Verileri Yazdır öğesini tıklatın.

Sınırlama: Aşağıdaki adımlar, gereç bağlamdaki boyutlar içeriyorsa geçerlidir. Gerecin
boyutları yalnızca satır ve sütunlar içindeyse, bağlamdaki boyutu değiştirmeniz istenmez.
2. Verileri gereçte süzgeç uygulandığı gibi yazdırmak için Son düğmesini tıklatın. Örneğin,
bir çapraz tablo gereci satırlarda Ürünler'i, sütunlarda Aylar'ı ve bağlamdaki ölçüm olarak
Sevk Edilen Miktar'ı içeriyorsa, verileri çapraz tabloda görüntülendiği gibi, yalnızca Sevk
Edilen Miktar'ı gösterecek şekilde süzgeç uygulanmış olarak yazdırabilirsiniz.
3. Basılı kopyada bağlamdaki boyutları değiştirmek için, basılı kopyada yer almasını
istediğiniz öğeleri seçip İleri düğmesini tıklatın. Örneğin, bir çapraz tablo gereci
satırlarda Ürünler'i, sütunlarda Aylar'ı ve bağlamdaki ölçüm olarak Sevk Edilen Miktar'ı
içeriyorsa, bağlamdaki ölçümü küpteki başka bir ölçüme, örneğin Gelir'e çevirebilir ve
gereci bağlamda Gelir olarak yazdırabilirsiniz.
4. Basılı verilerin bazı sayfaları içermemesi için, içerilmesini istemediğiniz sayfalara ilişkin
onay kutularını temizleyin.
5. Son düğmesini tıklattıktan sonra Yazdır düğmesini tıklatın.

Çalışma alanlarının yazdırılması
Çalışma alanınızın basılı bir anlık görüntüsünü elde etmek için, IBM Cognos Insight çalışma
alanının tamamını ya da bazı sekmelerini yazdırabilirsiniz.

Yordam
1. Çalışmak alanınızdaki gereçlerin basılı kopyada yer almasını istediğiniz verileri
görüntülediğini doğrulayın. Örneğin, tek bir ürün grubuna ilişkin verileri yazdırmak
istiyorsanız, çalışma alanınıza yalnızca o ürün grubunu gösterecek şekilde süzgeç
uygulandığını doğrulamalısınız.
) tıklattıktan sonra Yazdır öğesini tıklatın.
2. Eylemler simgesini (
3. Yazdır listesinde, neyi yazdırmak istediğinizi tanımlamak için bir seçenek belirleyin.
Belirli sekmeleri yazdırmak için Bir sekme aralığı seçeneğini tıklatın ve aralık olarak ya
da virgülle ayrılmış olarak sekme numaralarını yazın.
4. Çalışma alanı sekmelerinin sekme başına tek bir sayfaya yazdırılacak şekilde yeniden
boyutlandırılması için Tek sayfaya sığdır onay kutusunu seçin.
5. Basılı sayfaların üstbilgisine ve altbilgisine çalışma alanıyla ilgili bilgi eklemek için
Üstbilgiyi ve altbilgiyi ekle onay kutusunu seçin. Üstbilgi ve altbilgi, çalışma alanı
dosyası adını, sekme adını, sayfa numarasını ve yazdırdığınız tarihi ve saati içerir.
6. Yazıcınızı ya da ayarlarını değiştirmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın.
7. Yazdır düğmesini tıklatın.

Çalışma alanlarının bilgisayarınızdan silinmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına artık gereksiniminiz kalmadıysa, çalışma alanını
bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.

Yordam
Çalışma alanını ya da CDD dosyasını bilgisayarınızdan silin. CDD dosyası çalışma
alanınızdaki modeli, verileri ve çalışma alanınızın yerleşim düzenini içerir.

Bölüm 7. Çalışma alanlarının dışa aktarılması ve yazdırılması
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Unutmayın: Cognos Insight çalışma alanlarına ilişkin kullanıcı verileri, çalışma alanının
kendisinden ayrı olarak saklanır. Kullanıcı verileri günlük dosyaları, temalar, en son çalışma
alanlarının PNG dosyaları ve çalışma alanı yarattığınızda ya da bir çalışma alanını
değiştirdiğinizde yaratılan Cognos TM1 küpleridir. Tek bir çalışma alanının verilerini
silemezsiniz. Ancak tüm kullanıcı verilerini bir kerede silebilirsiniz. Bu kullanıcı verilerini
silmek istiyorsanız (örneğin, Cognos Insight'ı kaldırırken olduğu gibi), .CognosInsight
klasörünü ortamınızdan silin.
v Microsoft Windows XP işletim sistemlerinde: C:\Documents and Settings\kullanıcı
adı\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 işletim sistemlerinde: C:\Users\kullanıcı adı\.CognosInsight
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Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'ın nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olan
etkileşimli görevlerden oluşur. Cognos Insight bir veri keşfi ve planlama çözümüdür.

Önkoşullar
Bu eğitim kılavuzuna hazırlanmak için IBM Cognos Insight'ı kurmanız, örnekleri karşıdan
yüklemeniz ve Cognos Insight kullanıcı arabirimiyle ilgili bilgi edinmeniz gerekir.
Ayrıca, Software Environments for IBM Planning Analytics 2.0 sayfasında
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052) desteklenen ortamları gözden
geçirebilirsiniz.

Cognos Insight'ın kurulması
Başlamadan önce bilgisayarınıza IBM Cognos Insight'ı kurmalısınız.

Yordam
Sisteminizde var olan Cognos ürünlerine bağlı olarak aşağıdaki yordamlardan birini
gerçekleştirin:
Cognos ürünleri

Kurulum yönergeleri

Cognos Insight ve IBM Cognos Express

Cognos Insight Kurulum ve Yapılandırma
belgesinde Cognos Insight'ın bir Cognos
sunucusundan kurulması başlıklı bölüme bakın.

Cognos Insight ve IBM Cognos TM1

Cognos Insight Kurulum ve Yapılandırma
belgesinde Cognos Insight'ın bir Cognos
sunucusundan kurulması başlıklı bölüme bakın.

Örneklerin karşıdan yüklenmesi
Bu eğitmende, Sample Outdoors Company adlı şirketin bir çalışanısınız. Örneklerle IBM
Cognos Insight'ı kullanarak kurumsal verileri inceleyecek ve gözden geçireceksiniz.
Bir görev kümesini gerçekleştirmek için örnek çalışma alanlarını kullanarak Cognos Insight'ı
keşfedebilir ve kurumsal verileri kullanarak şirketinizin şimdiki durumunu ve gelecekte
olabilecekleri tam olarak anlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenebilirsiniz.
Bu eğitim kılavuzunu kullanmak için Cognos Insight samples karşıdan yüklenmelidir
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Her çalışma alanı örneğinde, verilerinizi anlamanızı ve verilerle etkileşimde bulunmanızı
sağlayacak şu gereçler vardır:
v Çalışma alanındaki öğelere göz atmanızı kolaylaştıran sekmeler
v Boyutları görüntülemek ve verileriniz üzerinde temel çözümlemeler gerçekleştirmek için
kullanabileceğiniz çapraz tablolar
v Rakamları açıklayan ve karşılaştırmaları, ilişkileri ve eğilimleri sergileyen grafikler
v Başlık yaratmak ya da açıklama eklemek için metin
v Görsel etki sağlayan resimler
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Cognos Insight kullanıcı arabirimi
IBM Cognos Insight penceresinin kısımlarını gözden geçirin. Bu öğreticide kullanılan
terimlerin bazıları Cognos Insight kullanıcı arabirimine özeldir.
Aşağıdaki şekilde, Cognos Insight penceresinin kısımları gösterilmektedir.

Şekil 2. Cognos Insight penceresinin kısımları

Cognos Insight penceresi aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Eylemler simgesi
tıklatılması, çalışma alanı yaratma, açma, kaydetme,
Eylemler simgesinin
yazdırma, dışa aktarma ve kapatma seçeneklerini içeren bir menüyü genişletir.
Bir çapraz tablo ve grafik gereci
Gereçler, bir Cognos Insight çalışma alanının parçalarıdır. Bir gereç tipi bir çapraz
tablo ya da ızgara ve bir grafik içerir. Çapraz tablodaki verilerle grafikteki veriler
arasında bağlantı vardır; çapraz tabloda verileri değiştirdiğinizde grafikteki veriler de
değişir; grafikteki verileri değiştirdiğinizde çapraz tablodaki veriler de değişir.
Gereç çubuğu
Bir gereçte çalıştığınızda gereç çubuğu görüntülenir. Gereçte görüntülenen grafik
tipini değiştirmenize olanak sağlayan Görüntü Tipini Değiştir simgesi
gerece özel simgeler içerir.
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gibi

Genel bakış alanı
Genel bakış alanı bir çapraz tablo ya da grafik için görüntülenir. Bu alan çarpaz
tabloda, grafikte ya da çapraz tabloda ve grafikte hangi boyut ve ölçümlerin yer
aldığını bildirir. Genel bakış alanı üç kısma ayrılmıştır: Satırlar, sütunlar ve bağlam.
Bu kısımlar, çarpaz tablo, grafik ya da çapraz tablo ve grafik satırlarında ve
sütunlarındaki boyutları ve ölçümleri ve bağlamı gösterir. Örneğin, Ürünler boyutu
genel bakış alanının satırlar kısmında yer alıyorsa, ürünler çapraz tablonun
satırlarında da yer alır.
İçerik bölmesi
İçerik bölmesi, yürürlükteki çalışma alanında çalışabileceğiniz tüm küpleri,
boyutları, ölçümleri ve öznitelikleri görüntüler. İçerik bölmesinden, bölmedeki
öğeleri içe aktarabilir, öğe yaratabilir, silebilir ve öğeleri düzenleyebilirsiniz. İçerik
bölmesi, belirli bir içe aktarma işlemindeki verileri yenileyebilmeniz için, içe
aktarma işlemlerini de içerir.
İçerik bölmesinde nesneler için arama yapabilirsiniz. Nesnenin tam adından emin
değilseniz ya da belirli ölçütlerle eşleşen nesneleri bulmak istiyorsanız, süzgeç
uygulamak için kullanılacak karakterleri yazabilirsiniz. Arama, ağacın içerdiği,
ölçütlerle eşleşen tüm nesneleri bulur.
Keşif noktaları
Keşif noktası, bir boyuttaki öğelerin listesidir. Öğeleri tıklatarak, çarpaz tabloda,
grafikte ya da çapraz tabloda ve grafikteki verilere süzgeç uygulayabilirsiniz.
Sekmeler
Çalışma alanları birden çok sekmeye ayrılabilir. Sekmeler alanından sekme
yaratabilir, sekmeleri silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.
Sekme küçük resimleri simgesi
Sekme küçük resimleri simgesinin tıklatılması, her sekmenin küçük bir grafiğini
görüntüler ve sekme adları yerine bu grafikleri kullanarak başka bir sekmeye
gidebilmenizi sağlar.

Dersler
IBM Cognos Insight Eğitim Kılavuzu'nun her dersi farklı özelliklere odaklanır. Cognos
Insight örnekleri size bu özellikleri gerçek dünya örnekleriyle gösterecektir.
Bu eğitim kılavuzu, derslerin görüntülenme sırasıyla tamamlanabilir. Ancak her ders tek
başına da alınabilir; belirli bir özelliğe ilgi duyuyorsanız o derse atlayabilirsiniz.

Elektronik tablo dosyasından sipariş verilerinin içe aktarılması
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Dosyaların içe aktarılması,
çalışma alanı yaratılması, veri eşlemenin anlaşılması ve çalışma alanı kısımlarının
öğrenilmesi.
Sample Outdoors Company'de satış müdürü olarak, şirketinizin performansını çözümlemek
için sipariş verilerini gözden geçirmek istiyorsunuz. Bu verileri içeren bir elektronik tablo
dosyanız var, bu nedenle dosyayı çözümlemek üzere yeni bir IBM Cognos Insight çalışma
alanına içe aktarmaya karar verdiniz

Yordam
1. Microsoft Windows Başlat menüsünden IBM Cognos Insight öğesini tıklatın.
2. Verileri Al menüsünden Verileri İçe Aktar'ı tıklatın. Verileri İçe Aktar - Veri
Kaynağı Seç sayfasını gösteren içe aktarma sihirbazı görüntülenir.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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3. Bir dosyayı içe aktarmak için, Ad alanının yanındaki Göz At'ı tıklatın.
Bilgisayarınızdaki dosyalara göz atabileceğiniz yeni bir Aç penceresi görüntülenir.
4. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve Orders_dil_kodu.csv dosyasını açın.
Örneğin, İspanyolca örnek dosyasıyla çalışmak istiyorsanız Orders_ES.csv dosyasını
açın. Dosyadaki veriler içe aktarma sihirbazında görüntülenir.
İpucu: Kaynak verilerinizin nasıl içe aktarıldığına ilişkin ayrıntıları görüntülemek için
Dosya Ayrıntıları kısmını genişletebilirsiniz. Bu örnekte, varsayılan seçenekler
uygundur.
Dosyanızdaki tüm verileri Cognos Insight'a içe aktarmak istemediğinize karar verdiniz.
5. Sütunlar kısmındaki İçe Aktar sütununda, aşağıdaki veri öğelerinin onay kutularını
temizleyerek bu öğelerin içe aktarılmayacağını belirtin:
a. Sipariş numarası
b. Ay
c. Sipariş büyüklüğü
d. Birim fiyat
e. Sevk tarihi
f. Satış temsilcisi
6. Gelişmiş'i tıklatın. İçe aktarma sihirbazının Verileri İçe Aktar - Veri Eşleme sayfası
görüntülenir. Bu sayfa, verilerinizin nasıl içe aktarılacağıyla ilgili ayrıntılar sağlar.
Şehirler, ülke ya da bölgelerin mantıksal alt öğeleri olduğundan, Cognos Insight'ın Şehir
öğesini otomatik olarak Ülke ya da Bölge öğesinin içine yerleştirdiğini unutmayın.
İpucu: Kaynak Öğeler listesinden Hedef Öğeler sıradüzenine öğeleri sürükleyebilir ve
öğeleri Hedef öğeler sıradüzeninde farklı konumlara sürükleyebilirsiniz. Öğeleri
sürüklediğinizde, imleciniz öğeyi nereye bırakabileceğiniz ve o konuma bırakırsanız
öğenin ne olacağı ile ilgili bilgileri görüntüleyecek şekilde değişir.
Şekil 3, 6. adımdan sonra görüntülenmesi gerektiği şekilde Eşleme bölmesini gösterir.

Şekil 3. İçe aktarma sihirbazındaki Eşleme (Mapping) bölmesi
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7. Özet'i tıklatın. İçe aktarma sihirbazının Verileri İçe Aktar - İçe Aktarılıyor sayfası
görüntülenir. İçe Aktarma İletileri bölmesi, Cognos Insight'ın verileri içe
aktardığınızda gerçekleştireceği eylemleri görüntüler. Özellik Özeti bölmesi, her hedef
öğe için Özellikler bölmesinde seçtiğiniz ayarları görüntüler. Yarattığınız küp ve onun
boyutları, düzeyleri, öznitelikleri ve ölçümleri gibi her veri tipinin özelliklerini gözden
geçirmek ve karşılaştırmak için bu özeti kullanabilirsiniz.
8. Son düğmesini tıklatın.
Verileriniz yeni bir Cognos Insight çalışma alanında görüntülenir. Çalışma alanı bir
çapraz tablo ve sütun grafiği içerir ve veri sıradüzeniniz, içerik bölmesinde Veriler
başlığı altında görüntülenir.
Şekil 4, CSV dosyası içe aktarıldıktan sonraki çalışma alanını gösterir.

Şekil 4. Veriler içe aktarıldıktan sonraki yeni çalışma alanı

Çapraz tablo, yeni küpünüzde yer alan aşağıdaki verileri görüntüler:
v Ürün (Product) boyutu, çapraz tablonun satırlarında görüntülenir.
v Küpünüzdeki üç ölçüm Sipariş Geliri (Order Revenue), Sipariş Miktarı (Order
Quantity) ve Sayı (Count), çapraz tablonun sütunlarında görüntülenir.
Grafik, yeni küpünüzde yer alan aşağıdaki verileri görüntüler:
v Ürünler grafikte sütunlar olarak çizilir. Örneğin, her sütun grubunda Infinity için bir
sütun vardır.
v Küpünüzdeki üç ölçüm, grafikte sütun grupları olarak çizilir. Örneğin, Sipariş Geliri
için üç sütun grubu vardır.
Genel bakış alanı, çapraz tablonuzda görüntülenen verileri belirtir:
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v Satırlar kısmı
gösterir.

, Ürün boyutunun çapraz tablo satırlarında görüntülendiğini

, Siparişler dil_kodu Ölçümler boyutunun çapraz tablo
v Sütunlar kısmı
sütunlarında görüntülendiğini gösterir. Ölçümler boyutunun adı, içe aktardığınız
dosyanın adından gelen küp adına bağlıdır. Örneğin, İspanyolca örnek dosyasını
(Orders_ES.csv) içe aktardıysanız, küpünüz Siparişler ES olarak ve ölçümler
boyutu da Siparişler ES Ölçümler olarak adlandırılır.
, Müşteri (Customer) boyutunun, Şehir (City) boyutunun ve
v Bağlam kısmı
Sipariş tarihi (Order date) boyutunun çapraz tablo bağlamında görüntülendiğini
gösterir. Bağlam kısmındaki boyut adları, Müşteri Toplamı (Total of Customer) ve
Şehir Toplamı (Total of City) gibi boyutların toplamlarını temsil eder. Kaynak
dosyada yalnızca 2007 yer aldığından Sipariş tarihi boyutu, bağlam bölümünde 2007
olarak görüntülenir.
İpucu: Çapraz tablonuzda ve grafiğinizde görüntülenen verileri değiştirmek için genel
bakış alanının satırlarında, sütunlarında ve bağlam kısımlarında boyutları
tıklatabilirsiniz. Örneğin, Şehir Toplamı'nı tıklattıktan sonra Avusturya'yı tıklatın.
Şimdi çapraz tablonuzda ve grafiğinizde tüm şehirlerin değil, yalnızca Avusturya'nın
verileri görüntülenir. Tüm şehirlerin verilerini görüntülemeye geri dönmek için, bağlam
kısmında Avusturya'yı tıklattıktan sonra Şehir Toplamı'nı tıklatın.
Gelirin çoğundan hangi satış temsilcisinin sorumlu olduğunu görebilmek için çalışma
alanınıza satış temsilcinizle ilgili verileri eklemek istediğinize karar verdiniz.
tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
9. Eylemler simgesini
10. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Var olan bir çalışma alanında satış verilerinin gözden
geçirilmesi
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Sekmelerde dolaşılması ve
karar vermek için, var olan bir çalışma alanının kullanılması.
Sample Outdoors Company'de satış müdürü olarak, şirketinizin genel performansını anlamak
için satış verilerinizin genel görünümünü görmek istiyorsunuz.
Sekmeleri kullanmanız, belirli verileri gizlemek ya da belirli verilere odaklanmak için verileri
ve süzgeçleri düzenlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, verilerinizi hızla görüntülemenize ve
çözümlemenize olanak sağlayacak şekilde, işinizin unsurlarını anlamlı bölümlere ayırarak
kendi işinizle ilgili bir hikaye anlatmak için sekmeleri kullanabilirsiniz. Her sekme farklı
bilgileri görüntüler, ancak tüm sekmeler aynı çalışma alanının parçasıdır.

Yordam
simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.
1. Eylemler
2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve Orders_dil_kodu.cdd öğesini çift tıklatın.
Örneğin, Macarca örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız Orders_HU.cdd öğesini çift
tıklatın. Bu çalışma alanının web gereçleri içerdiğini size bildirmek için bir bilgi iletisi
görüntülenir. Web gereçleri, çevrimiçi kaynaklardaki içerikleri görüntülediğinden, tıpkı
web sayfaları gibi onlar da zararlı içerik barındırabilir. Bu iletiyi kaldırmak için Tamam'ı
tıklatın.
3. Bir sekmeden diğerine aşağıdaki yollarla gidebilirsiniz:
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v İçerik bölmesinin
Çalışma Alanı kısmından Ürünler sekmesini tıklatın.
v Cognos Insight penceresindeki adlandırılmış sekmelerden Siparişler sekmesini
tıklatın.
v Tuvalde Örnekler eylem düğmesini tıklatın. Ekle menüsünde Eylem düğmesi'ni
tıklatarak herhangi bir çalışma alanına bunlar gibi eylem düğmeleri ekleyebilirsiniz.
4. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
5. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Belirli ürünler ve müşterilerle ilgili ayrıntıları görüntülemek için
verilere süzgeç uygulanması
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Keşif noktalarını
kullanarak verilerin süzgeçten geçirilmesi ve grafiklerde ve çapraz tablolardaki ayrıntı
düzeyinin değiştirilmesi.
Sample Outdoors Company'nin bir satış temsilcisi olarak, daha fazla araştırma gerektiren
sorunlu alanlar olup olmadığını belirlemek için her ürün ve müşteriye ilişkin satışları daha
ayrıntılı öğrenmek istiyorsunuz.

Yordam
1. Eylemler
simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.
2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve Orders_dil_kodu.cdd öğesini çift tıklatın.
Örneğin, Macarca örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız Orders_HU.cdd öğesini çift
tıklatın. Bu çalışma alanının web gereçleri içerdiğini size bildirmek için bir bilgi iletisi
görüntülenir. Web gereçleri, çevrimiçi kaynaklardaki içerikleri görüntülediğinden, tıpkı
web sayfaları gibi onlar da zararlı içerik barındırabilir. Bu iletiyi kaldırmak için Tamam'ı
tıklatın.
3. Siparişler sekmesini tıklatın.
Siparişler sekmesinde üç çapraz tablo gereci ve iki grafik gereci vardır. Çalışma alanında
üç keşif noktası gereci de bulunur. Sipariş bilgileri çapraz tablosu, Kodiak satırı için
satışın diğer iki satırın satışından çok daha düşük olduğunu göstermetedir. Satılarla ilgili
daha fazla bilgi bulmak için verileri keşfetmek istiyorsunuz.
4. Ürünler keşif noktasında Kodiak'ı tıklatın.
Bu seçim, Infinity ve Legend ürünleri için ürün bilgilerine süzgeç uygular; bkz. Şekil 5
sayfa 118.
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Şekil 5. Yalnızca Kodiak ürün yelpazesini gösterecek şekilde süzgeç uygulanan Siparişler (Orders) sekmesi

İpucu: Yeniden tüm ürünleri görüntülemek için Bu keşif noktasını temizle
simgesini kullanabilirsiniz. Keşif noktalarını temizlerseniz, bu eğitim kılavuzuna devam
etmek için Kodiak'ı yeniden seçmeyi unutmayın.
5. Pasta grafikte, Kodiak ürün yelpazesinin satıldığı ülkeler ya da bölgelere ilişkin satış
bilgilerini görüntülemek için imleci pasta dilimlerinin üzerine getirin.
6. Müşteriler keşif noktasında Kanga Kampers'ı tıklatın. Şekil 6 sayfa 119, sonuçta elde
edilen çalışma alanını gösterir.
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Şekil 6. Yalnızca Kodiak ürün grubu ve Kanga Kampers adlı müşteri gösterilecek şekilde süzgeçten geçirilen Siparişler
sekmesi

Şimdi Siparişler sekmesinde aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
v Sipariş bilgileri (Orders information) çapraz tablosu, Kodiak ürün grubunun Şubat
(February) ayında Kanga Kampers adlı müşteriye yapılan tüm satışlarını gösterir.
v Ülke ya da bölge temelinde satışlar (Sales by country or region) çapraz tablosu,
Kodiak ürün grubunun Avustralya'da Kanga Kampers adlı müşteriye yapılan tüm
satışlarını gösterir.
v Alan grafiği, Sipariş bilgileri çapraz tablosunun grafik görüntüsüdür.
v Pasta grafik, Ülke ya da bölge temelinde satışlar çapraz tablosunun grafik
görüntüsüdür.
v Sipariş ayrıntıları (Order detalis) çapraz tablosu, Şehir (City), Sipariş miktarı (Order
quantity) ve Satış temsilcisi (Sales representative) gibi, Kanga Kampers satışlarıyla
ilgili daha fazla ayrıntı gösterir.
v Sipariş büyüklüğü (Order size) keşif noktasında tüm siparişlerin 1-5000 aralığında
olduğunu unutmayın.
7. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
8. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Ayların çeyrek olarak gruplanması
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Çapraz tabloya yeni sütun
eklenmesi, verilerin gruplanması ve üst üye eklenmesi.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu

119

Eğitimden sorumlu Sample Outdoors Company yöneticisi olarak maliyetleri azaltmanız
gerekmektedir. Nerelerde maliyetleri düşürebileceğinizi belirlemenize yardımcı olması için
yılın belirli dönemlerine ilişkin maliyetleri karşılaştırmak istiyorsunuz.

Yordam
1. Eylemler
simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.
2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve HumanResources_dil_kodu.cdd öğesini
çift tıklatın. Örneğin, Norveççe örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız
HumanResources_NO.cdd öğesini çift tıklatın.
3. Personel eğitimi sekmesini tıklatın.
Bu sekme, bir bakışta kurs bilgileri sağlar. Ad temelinde kursları, katılımcıların listesini,
kurs maliyetlerini, kursun gün sayısını ve ay temelinde kursa yazılma bilgilerini gösterir.
Şimdi verileri çeyreğe göre çözümleyebilmek için Ocak, Şubat ve Mart öğelerini
gruplamak istiyorsunuz.
4. Ctrl tuşunu basılı tutarak Ocak, Şubat ve Mart öğelerini tıklatın.
5. Seçilen sütunları farenin sağ düğmesiyle ve Üst Öğe Ekle'yi seçin. Seçilen üyeler, Üye 1
adlı yeni bir üyede özetlenir.
6. Üye 1'e daha anlamlı bir ad vermek için Üye 1'i tıklatın ve 1. Çeyrek yazın.
Şimdi bu çeyreğin kurs maliyetlerinin 32.000 $ olduğunu ve bunun Temmuz ayının
toplamına yakın olduğunu görebilirsiniz. Eyleme geçmeniz gerekip gerekmediğine karar
vermek için, daha fazla araştırma yaparak bu önemli farkın nedenibi öğrenmek
isteyebilirsiniz.
Üst-alt ilişkilerinine ilişkin sıradüzenleri yaratılması veri kümenizi genişletmenize olanak
verir ve uygulamanız üzerinde gelişmiş denetim elde etmenizi sağlar.
7. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
8. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Boyut hesaplamasıyla maaş artışı hesaplanması
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Çapraz tabloda yeni sütun
yaratılması ve boyut hesaplaması yaratılması.
İnsan kaynakları yöneticisi olarak, Sample Outdoors Company'nin yapısını ve personelini
etkileyecek değişiklikler yapmanın iş üzerindeki etkisini belirlemeniz gerekiyor. Bu durumda,
maaşları %5 artırmanın etkisini görmek istiyorsunuz.

Yordam
1. Eylemler

simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.

2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve HumanResources_dil_kodu.cdd öğesini
çift tıklatın. Örneğin, Korece örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız
HumanResources_KO.cdd öğesini çift tıklatın.
3. Çalışan masrafları sekmesini tıklatın. Maaşlarda %5 artışı hesaplamak için bir formül
kullanmaya karar verdiniz. Formüllerle ilgili daha fazla bilgi için Cognos Insight
belgelerine bakın. Ürününüz ve sürümünüze ilişkin bu belgeye IBM Knowledge Center
olanağından (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) erişebilirsiniz.
4. Çalışan Masrafları çapraz tablosunda Ücret sütun başlığını farenin sağ düğmesiyle
tıklatıp Çoğalt'ı seçin ve What-if Pay 5 yazarak sütunu yeniden adlandırın.
5. What-if Pay 5 sütunu ile Tüm Ülkeler ya da Bölgeler (All Countries or regions)
satırının kesişme noktasındaki hücreyi tıklatın ve inc5 yazıp Enter tuşuna basın.
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What-if Pay 5 sütunundaki tüm hücrelerin değerleri artımlı olarak yüzde beş artar.
Şekil 7, güncellenmiş çapraz tabloyu ve grafiği göstermektedir.

Şekil 7. inc5 hesaplamasını gösteren çapraz tablo ve grafik

6. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
7. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Yüksek ve düşük gelirin renklerle belirtilmesi
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Koşullu stiller yaratılması
ve eğilimlerin belirlenmesi.
Sample Outdoors Company'de satış hesap yöneticisi olarak hangi ürünlerin satışının iyi, hangi
ürünlerin satışının kötü olduğunu bilmek istiyorsunuz. Ayrıca her ürünün yüksek performans
göstermediği ayları belirlemek için yıl içindeki değişiklikleri de görmek istiyorsunuz.

Yordam
simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.
1. Eylemler
2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve Orders_dil_kodu.cdd öğesini çift
tıklatın. Örneğin, Japonca örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız Orders_JA.cdd öğesini
çift tıklatın. Bu çalışma alanının web gereçleri içerdiğini size bildirmek için bir bilgi
iletisi görüntülenir. Web gereçleri, çevrimiçi kaynaklardaki içerikleri görüntülediğinden,
tıpkı web sayfaları gibi onlar da zararlı içerik barındırabilir. Bu iletiyi kaldırmak için
Tamam'ı tıklatın.
3. Siparişler sekmesini tıklatın. Gelirin daha yüksek ya da daha düşük olduğu ayları
belirlemek için koşullu stil kullanmaya karar verdiniz.
4. Sipariş bilgileri çapraz tablosunda, satır ya da sütun başlığı olmayan bir hücreyi farenin
sağ düğmesiyle tıklatın ve Koşullu Stil'i seçin.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu

121

5. Koşullu Stil penceresinde Ekle
simgesini tıklattıktan sonra Yeni Koşullu Stil >
Sipariş Geliri seçeneklerini tıklatın.
6. Sayısal Koşul penceresinde Aralık değeri alanına 5000 yazın ve Enter tuşuna basın.
Yeni koşul listede görüntülenir.
7. Aralık değeri alanında 10000 yazın ve Enter tuşuna basın. Listede, üç boş satır
arasında girdiğiniz iki değer görüntülenir. Bu satırlarda koşulları tanımlarsınız. Örneğin,
5000 değerinden sonraki satırda stili ayarlayarak 5000'den küçük değerler için bir koşul
tanımlayabilirsiniz.
8. 5000 değerinin sonrasındaki satırda, Stil sütunundaki hücreyi tıklattıktan sonra Zayıf'ı
tıklatın.
9. 5000 değerinin öncesindeki satırda, Stil sütunundaki hücreyi tıklattıktan sonra Orta'yı
tıklatın.
10. 10000 değerinin öncesindeki satırda, Stil sütunundaki hücreyi tıklattıktan sonra Çok
İyi'yi tıklatın. Yarattığınız koşullar şimdi aşağıdaki bilgileri belirtir:
v 10000'den fazla sipariş geliri Çok İyi'dir.
v 5000 ile 10000 arasındaki sipariş geliri Orta'dır.
v 5000'den az sipariş geliri Zayıf'tır.
11. Çalışma alanını görmek için iki kez Tamam'ı tıklatın. Sipariş bilgileri çapraz
tablosunda, tanımladığınız stillerde çok iyi, orta ve zayıf değerleri görüntülenir (bkz.
Şekil 8).

Şekil 8. Tanımlanmış koşullu stiller için farklı renkte hücre ve metin gösteren Sipariş bilgileri çapraz tablosu
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12. Müşteriler keşif noktasında, satış kampanyalarınızı ne zaman ve nereye hedefleyeceğini
saptamak için, müşterilerin her birini tıklatarak ay ve ülke ya da bölge temelinde satışları
görün.
13. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
14. Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Sonuçlar
Çalışma alanındaki verileri keşfederek, Kodiak ve Legend ürünlerini sipariş etmediği için
Sportworld müşterisiyle ilgili satış fırsatları olabileceğini söyleyebilirsiniz.

Model değiştirilerek gelirin hesaplanması
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Küp hesaplaması
yaratılması, sekme eklenmesi, çapraz tablo yaratılması, grafik yaratılması, boyutların ve
ölçümlerin değiştirilmesi, boş hücrelerin gizlenmesi ve toplamların görüntülenme şeklinin
değiştirilmesi.
Sample Outdoors Company'de veri analisti olarak, Sipariş Geliri sütununu Miktar ve Birim
Fiyat değerlerini gösterecek şekilde değiştirmek istiyorsunuz. Böylelikle, ürünlerin
miktarlarının ve fiyatlarının şirketin gelirini nasıl etkileyeceğine karar verebileceksiniz.

Yordam
1. Eylemler
simgesini tıklattıktan sonra Aç'ı tıklatın.
2. Örnekleri karşıdan yüklediğiniz yere gidin ve Orders_dil_kodu.cdd öğesini çift
tıklatın. Örneğin, İtalyanca örnek üzerinde çalışmak istiyorsanız Orders_IT.cdd öğesini
çift tıklatın. Bu çalışma alanının web gereçleri içerdiğini size bildirmek için bir bilgi
iletisi görüntülenir. Web gereçleri, çevrimiçi kaynaklardaki içerikleri görüntülediğinden,
tıpkı web sayfaları gibi onlar da zararlı içerik barındırabilir. Bu iletiyi kaldırmak için
Tamam'ı tıklatın.
simgesini
3. Cognos Insight penceresinde sekmelerin yanındaki Yeni sekme ekle
tıklatın.
Cognos Insight penceresinde yeni bir sekme görüntülenir. Yeni sekme Sekme 5 olarak
adlandırılır.
4. Yeni sekmeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın, Yeniden Adlandır'ı tıklatın ve Test yazın.
Şimdi verilerin yeni bir görünümünü yaratmak için kullanabileceğiniz boş bir tuvaliniz
var.
5. Bu çalışma alanına içe aktarılan tüm boyutları ve ölçümleri görmek için içerik bölmesini
açın.
6. Sipariş ayrıntıları küpünü çalışma alanına sürükleyin.
Varsayılan olarak, küp çalışma alanına sürüklendiğinde bir çapraz tablo ve bir grafik
yaratılır. Çapraz tablo ve grafik, küpteki ilk boyutu (Sipariş numarası) ve küpte var
olan tüm ölçümleri görüntüler.
Genel bakış alanı, çapraz tablonuzda görüntülenen verileri belirtir:
, Sipariş numarası boyutunun çapraz tablo satırlarında
v Satırlar kısmı
görüntülendiğini gösterir.
, Sipariş Ayrıntısı Ölçümleri boyutunun çapraz tablo
v Sütunlar kısmı
sütunlarında görüntülendiğini gösterir. Bu boyut, Sipariş ayrıntıları küpündeki tüm
ölçümleri içerir.
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v Bağlam kısmı
, çapraz tablo bağlamında kalan boyutları gösterir. Bağlam
kısmındaki boyut adları, çapraz tabloda görüntülenen verileri temsil eder. Örneğin,
bağlam kısmı Tüm Ürünler'i görüntüler; böylece çapraz tablodaki veriler tüm
ürünleri temsil eder. Genel bakış alanının bağlam kısmında Legend öğesini
görüntülemek için Ürünler boyutuna süzgeç uygularsanız, çapraz tablodaki veriler
yalnızca Legend ürününü gösterir.
Tüm verileri, bir bakışta anlamanızı kolaylaştıracak şekilde içiçe yerleştirilmiş olarak
görmek istediğinize karar verdiniz. Bunun için genel bakış alanının satırlar, sütunlar ve
bağlam kısımlarında boyutları değiştirmeniz gerekir.
7. İçerik bölmesinde

, Ürünler boyutunu Sipariş ayrıntıları küpünden sürükleyerek,

Sipariş numarası boyutunun sonrasına
genel bakış alanının satırlar kısmındaki
konumlayın. İmleç genel bakış alanına getirildiğinde, boyutu nereye bırakabileceğinizi
ve bırakamayacağınızı gösterecek şekilde değişir.
İpucu: Boyutları genel bakış alanının bir kısmından diğerine de sürükleyebilirsiniz.
8. Müşteriler boyutunu Sipariş ayrıntıları küpünden sürükleyerek, genel bakış alanının
Ürünler boyutunun sonrasına konumlayın.
satırlar kısmındaki
9. Sipariş büyüklüğü boyutunu Sipariş ayrıntıları küpünden sürükleyerek, genel bakış
Müşteriler boyutunun sonrasına konumlayın. Şimdi
alanının satırlar kısmındaki
satırlar kısmı aşağıda belirtilen sırayla içiçe yerleştirilmiş olarak şu boyutları içerir:
Sipariş numarası, Ürünler, Müşteriler ve Sipariş boyutu; bkz. Şekil 9. Sütunlar kısmı
, Sipariş Ayrıntıları Ölçümleri (Order Details Measures) boyutunu içerir.

Şekil 9. Satırlarda Sipariş numarası (Order number), Ürünler (Products), Müşteri (Customer), Sipariş büyüklüğü
(Order size) ve sütunlarda Sipariş Ayrıntısı Ölçümleri'ni (Order Details Measures) içeren çapraz tablo

10. Çapraz tablo satırlarındaki dört toplamın her birini sağ tıklatın (örn. Tüm Sipariş
numaraları) ve sonra Toplamları Göster > Toplamları Gösterme seçeneklerini
tıklatın. Çapraz tablo, her veri kesişmesi için bir hücre gösterdiğinden büyük ölçüde
boştur. Boş hücreleri kaldırmaya karar verdiniz.
tıklattıktan sonra Satırlar'ı tıklatın.
11. Gereç araç çubuğunda Boş hücreleri engelle
Şimdi çapraz tablo tüm verileri görüntüler; bkz. Şekil 10 sayfa 125.
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Şekil 10. Toplamları göstermeyen ve boş hücre içermeyen çapraz tablo

Kanga Kampers adlı müşteriye odaklanmak istediğinize karar verdiniz.
12. Genel bakış alanında Müşteriler (Customers) boyutunu tıklattıktan sonra Kanga
Kampers öğesini tıklatın. Çapraz tablo ve grafik şimdi yalnızca Kanga Kampers
verilerini gösterir.
13. Çapraz tablonun Sipariş Geliri (Order Revenue) sütunundaki tüm hücreleri çoklu olarak
seçin ve seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Küp Hesaplaması Yarat'ı tıklatın.
14. Küp Hesaplaması Adı penceresinde Sipariş Geliri Hesaplaması girip Enter tuşuna
basın. Yarattığınız hesaplama yalnızca, çapraz tabloda süzgeç uygulandıkça boyutlara ve
ölçümlere uygulanır. Örneğin, Müşteriler boyutuna, çapraz tabloda yalnızca Kanga
Kampers ürününü içerecek şekilde süzgeç uygulanır; böylelikle, hesaplama yalnızca
Kanga Kampers ürününe uygulanır.
İpucu: İfade düzenleyicide bu süzgeçleri değiştirebilirsiniz. Süzgeç alanındaki her
boyut, Bunun için yeni ifade tanımla altında, çapraz tabloda görüntülenen üyeleri ve
boyut adını görüntüler. Örneğin, Müşteriler boyutuna yalnızca Kanga Kampers'ı
içerecek şekilde süzgeç uygulanır; böylelikle, Müşteriler boyutu, çapraz tabloda
görüntülenen üyeyi (Kanga Kampers) ve boyutun adını (Müşteriler) içerir.
15. Veri sıradüzenindeki Terimler sekmesinde sayfayı aşağı kaydırın ve Sipariş Ayrıntısı
Ölçümleri'ni genişletin. Terimler sekmesi, yürürlükteki küpte var olan boyutları ve
ölçümleri içerir. Bunlara, ifadenizdeki terimler denir.
İpucu: Bir terimi içe aktararak, çalışma alanınızda diğer küplerdeki ifade terimlerini
kullanabilirsiniz. Başka bir küpten terim içe aktarmak, hesaplamanıza başka bir küpten
boyut ya da ölçüm eklemenize olanak sağlar. Bunu gerçekleştirmek için, yürürlükteki
küpte var olan boyutları, içinden içe aktarmak istediğiniz küpteki boyutlarla eşleyin.
16. Miktar ölçümünü İfade bölmesine sürükleyin.
17. İfade bölmesine çarpma işareti olan bir yıldız işareti (*) girin.
İpucu: Basit sekmesinden seçerek İfade bölmesine hesaplama şablonları
ekleyebilirsiniz. Örneğin, Basit sekmesinde İşlem tipi listesindeki Aritmetik öğesini ve
İşlem listesindeki * (Çarpma) öğesini tıklatırsanız, İfade bölmesinde çarpma için şu
şablon görüntülenir: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). Daha sonra [<operand 1>] ve
[<operand 2>] öğesini, hesaplamada kullanmak istediğiniz boyutlar ve ölçümlerle
değiştirebilirsiniz.
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18. Birim fiyat ölçümünü İfade bölmesine sürükleyip yıldız işaretinin (*) sonrasına
yerleştirin.
19. Hesaplamayı kaydedip uygulamak için Tamam'ı tıklatın. Şimdi Miktar ile Birim fiyat
çarpılarak çapraz tablodaki Sipariş Geliri sütunu hesaplanır.
20. Birim fiyat sütunundaki bir hücreyi tıklatın, yeni bir fiyat girin ve Enter tuşuna basın. O
satırdaki Sipariş Geliri değeri, yeni birim fiyatı yansıtacak şekilde değişir. Ayrıca,
sattığınız miktardaki değişikliğin, Sipariş Geliri'ni nasıl etkilediğini görmek için
Miktar'daki değerleri değiştirebilirsiniz.
21. Eylemler simgesini tıklattıktan sonra Kapat'ı tıklatın.
Örnek üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz istendiğinde Hayır'ı tıklatın.

Gelirin çözümlenmesi
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Fark yaratılması, satırların
ya da sütunların gizlenmesi, bir sütunun sıralanması ve boyutların içiçe yerleştirilmesi.
Bu eğitim kılavuzunda, var olan bir .csv dosyasını Cognos Insight'taki çalışma alanına
sürükleyerek bir çözümleme yaratacaksınız. Verilerin farklı görünümlerini elde etmek için
çapraz tablodaki boyutları yeniden sıralayacaksınız. Grafikleri inceleyecek ve çözümlemede
kullanılabilecek çeşitli grafik tiplerinin olduğunu göreceksiniz. Verilerin gösterdiği eğilimleri
arayacak ve bulgularınıza ilişkin metinli açıklamalar ekleyeceksiniz. Bu çözümlemeyi,
ilerideki ek çalışmaların temeli olarak kaydedeceksiniz.

Yordam
1. IBM Cognos Insight'ı açın.
2. Klasik temayı seçin.
3. Net_Revenue.csv dosyasını yeni çalışma alanına sürükleyin.

4. Net Gelir (Net Revenue) boyutunu Satırlar (Rows) kutusuna sürükleyin.
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5. Net Gelirin Toplamı'nı (Total of Net Revenue) silin. Eylemi doğrulamanız istendiğinde
Sil'i (Delete) seçin.

6. Gerçek Geçen Yıl (Actual Last Year) ile Gerçek Geçen Yıl-1'in (Actual Last Year-1)
farkını ekleyin.

7. Gerçek Geçen Yıl ve Gerçek Geçen Yıl-1'i Fark (Variance) olarak adlandırın.
8. Sayı'yı (Count) farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Araya Metin Ölçümü Ekle'yi (Insert
Text Measure) seçin.
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9. Ölçüm boyutuna Açıklama (Comment) adını verin; ölçüm boyutuna yalnızca metin
öğeleri eklenebileceğini unutmayın.
Not: Sayı öğesi, sürükleyip bırakma özelliği kullanılarak içe aktarılan kayıtların sayısını
gösterir. Bazı durumlarda bu özellik yararlı olur. Bu alıştırmada, başlangıçtaki içe
aktarmadan sonra bu özelliği kullanmayacağız.
10. Sayı öğesini farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Sil'i (Delete) seçerek ve iletişim
kutusundaki Sil düğmesiyle işlemi tıklatarak silin.

11. Çözümlemeyi kolaylaştırmak için, Görüntüyü Değiştir (Change Display) açılan
menüsünden Çapraz Tablo'yu (Crosstab) seçerek grafiği gereçten kaldırın.

12. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, küpün görünümünü değiştirin.
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13. Yalnızca ayrıntı öğeleri üzerinde sıralama yapacağız. Bunun daha kolay anlaşılması için
Ürünlerin Toplamı'nı (Total of Products) gizleyeceğiz. Bunu gerçekleştirmenizi
sağlayacak iki menü seçeneği vardır: 1. Gizle (Hide) seçeneği ve 2. Toplamları Göster
(Show Totals) seçeneği.
v Öğeyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Gizle'yi seçin.Gerek duyulmayan satırları ya
da sütunları gizleyebilirsiniz. Örneğin, bir hesaplama yarattıktan sonra, hesaplamada
kullanılan, ancak çalışma alanında gereği olmayan satırları ya da sütunları
gizleyebilirsiniz. Bu, ayrıntı ya da birleştirilmiş, her öğeye uygulanabilir.
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v Öğeyi farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Toplamları Göster'i tıklatın ve bir
seçenek belirleyin.
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14. Bu senaryo uyarınca, tek bir öğeyi gizlemek yerine, bir boyuttaki birleştirilmiş öğelerin
tümünü izleyecek Toplamları Gösterme'yi (Don’t Show Totals) seçeceğiz. Bu örnekte
sonuç aynı olacaktır. Ancak, daha sonra ek toplamlar eklenecekse, Toplamları
Gösterme bu durumda daha uygundur.
15. Fark (Variance) sütununu Yükselen Değer (Value Ascending) temelinde sıralayın.
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16. Negatif farkı en fazla olan ürüne bir açıklama ekleyin.

17. Net Gelir (Net Revenue) boyutundan Net Gelir'i seçin ve net gelir farkı en fazla olan
ürüne bir açıklama ekleyin. Bu ürünün, hacmi en fazla düşen üründen farklı olduğuna
dikkat edin.

18. Sekmeyi Net Gelir Çözümlemesi (Net Revenue Analysis) olarak yeniden adlandırın.
19. Yeni sekme ekleme simgesini tıklatın.
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20. Sekmeye Net Gelir Eğilimi (Net Revenue Trend) adını verin.
21. Çalışma alanını farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Araya Gereç Ekle > Çapraz Tablo
> Net gelir (Insert Widget - Crosstab - Net revenue)öğelerini seçin.

Not: Aşağıdaki gösterildiği gibi, bağlamda Net Gelir'i seçip Açıklama (Comment)
öğesini gizleyerek görünümü değiştirin. Gerektiğinde öğelerin boyutunu değiştirmek
için Otomatik Sığdır (AutoFit) simgesini tıklatın.
Geçen Yıl (Last Year) ve Geçen Yıl 1 (Last Year 1-) ile ilgili eğilimleri inceleyin.

22. Üçüncü bir sekme ekleyin ve Şehir Temelinde Net Gelir (Net Revenue by City) olarak
adlandırın.
23. Net Gelir Eğilimi sekmesine gidin ve gereç menüsünden Gereci Kopyala'yı (Copy
Widget) seçin.
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24. Şehir Temelinde Net Gelir seçmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Gereci
Yapıştır'ı (Paste Widget) seçin.

25. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Net Gelir'de odaklanıp Açıklama'yı gizleyerek ve
Şehirlerin Toplamı'nı (Total of Cities) göstermeyerek görünümü değiştirin.
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İki yıllık dönem boyunca sürekli olarak düşük performans gösteren şehirler var mı? İki
yıl içinde performans kaybı en fazla olan şehir hangisi?
26. Birinci sekmeye (Net Gelir Çözümlemesi) dönün.
simgesini tıklattıktan sonra Ayrık
27. Görüntüyü Değiştir (Change Display) simgesini
Görünüm > Çapraz Tablo Üstte (Split View - Crosstab On Top) öğelerini tıklatın.

28. Görüntü tipini Ağaç Eşlemi (Tree Map) olarak değiştirin.
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29. Aşağıdaki şekilde okla gösterildiği gibi, Şehirler (Cities) boyutunu sürükleyip
satırlardaki Ürünler (Products) boyutunun dış tarafına bırakın.

30. Net Gelir (Net Revenue) boyutunu, Net Gelir Ölçümleri (Net Revenue Measures)
boyutunun yerini alacak şekilde sütunlara taşıyın. Hacim (Volume) öğesinin sütunlarda
gösterilmesini sağlamak için, boyutu tıklatıp Tümünü Görüntle - Net Gelir'i (View All –
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Net Revenue) seçmeniz gerekebilir.

31. Sonuç aşağıdaki gibi olur:
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32. Ağaç Eşlemi'nde, imleci şehirlerden birinin üzerine getirerek o şehirler ilgili değerleri
görebilirsiniz.

33. En üstteki üç şehirde en çok satılan ürün hangisi?
34. Çalışma alanını A01_Simple_Revenue_Analysis adıyla kaydedin. IBM Cognos
Insight kullanan herkesin kullanabileceği bir .cdd dosyası yaratılır.
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Sonuçlar
Böylece "Gelirin çözümlenmesi" adlı eğitim kılavuzu tamamlanmış oldu. Sonraki eğitim
kılavuzunda temel olarak bu .cdd dosyasını kullanacaksınız.

İskontoların modellenmesi ve çözümlenmesi
Bu eğitim kılavuzu, IBM Cognos Insight'taki şu becerileri kapsar: Görünümün değiştirilmesi,
küp hesaplaması yaratılması, öğelerin biçimlenmesi, hesaplamaların hem yaprak hem de
birleştirilmiş değerlere uygulanması ve bir çalışma alanının sunum olarak hazırlanması.
Gerilir çözümlenmesiyle ilgili eğitim kılavuzunda (“Gelirin çözümlenmesi” sayfa 126), iki
yıllık bir dönemde bazı şehirlerdeki satış noktaları aracılığıyla satılan bir ürün kümesine
ilişkin hacim, net gelir ve fark değerlerini inceledik. Satış hacmi en çok düşen ürünün, net
gelirde en fazla düşüşü gösteren ürün olmadığını keşfettik. Bu durumu tam olarak
anlayabilmek ve gereken iş kararlarını verebilmek için daha fazla bilgi gereklidir. Bazı
şehirler cömertçe iskontolar sunuyor olmasın?
Daha fazla ayrıntı elde etmek için, önceki iki yılın liste fiyatlarını alacağız ve brüt geliri
hesaplamak için bunları kullanacağız. Brüt gelir ile net gelir arasındaki fark, yapılan iskonto
olacaktır. Ek bilgi için, iskonto yüzdesini de hesaplayacağız. Böylece, uygun eylemi
gerçekleştirmek için, farklı şehirlerin ürünlerde ne kadar iskonto yaptığını daha iyi göreceğiz.

Brüt gelirin hesaplanması
Yordam
1. A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd dosyasını açın ve
A02_Discount_Analysis.cdd adıyla kaydedin.
2. Yeni bir sekme ekleyin ve İskonto Çözümlemesi olarak adlandırın.
3. List_Prices.csv dosyasını bu yeni sekmenin çalışma alanına sürükleyin.
4. Görünümü Çapraz Tablo olarak değiştirin.
5. Liste Fiyatı Ölçümleri (List Price Measures) boyutundan Sayı (Count) öğesini silin.
6. Liste Fiyatı boyutunu sütunlara yerleştirin ve Liste Fiyatı Toplamı (Total of List Price)
adı üyeyi silin.
7. Görünümü, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi düzenleyin.
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8. Bu gereci geri yükle (Restore this widget) simgesini tıklatın ve Liste Fiyatları'nı
bölmenin üst yarısında olacak şekilde konumlayın.

9. Çalışma alanının sol üst kısmındaki İçerik Bölmesini Görüntüle (View Content Pane)
simgesini tıklatın. Bu çalışma alanıyla ilişkilendirilmiş nesneler görüntülenir.
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10. Net Gelir (Net Revenue) küpünü, bölmenin alt yarısında yer alacak şekilde çalışma
alanına sürükleyin.
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11. Net Gelir küpünün görünüşünü Çapraz Tablo'ya çevirin ve aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi yerleştirin.

12. Net Gelir üyesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Araya Ekle'yi seçin.
13. Yeni üyeye Brüt Gelir (Gross Revenue) adını verin.
14. Gerçek Geçen Yıl (Actual Last Year) ile Gerçek Geçen Yıl-1'in (Actual Last Year-1)
Brüt Gelir'e ilişkin iki hücresini vurgulayın.
15. Farenin sağ düğmesini tıklatın ve Küp Hesaplaması Yarat'ı (Create Cube Calculation)
seçin.
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16. Brüt geliri Hacim * Liste Fiyatı olarak hesaplayacağız. Liste fiyatı doğrudan doğruya
Liste Fiyatı (List Price) küpünden kullanılabilir.
17. Bekleyen değişiklikleri kaydetmeniz istenirse, ana menü çubuğundaki onay işareti
simgesini tıklatarak verileri kesinleştirin.

18. Hesaplamaya Brüt Gelir (Gross Revenue) adını verin ve Tamam düğmesini tıklatın.
19. Terimleri İçe Aktar'ı (Import Terms) tıklatın ve terim içe aktarma bağlantısına Liste
Fiyatları (List Prices) adını verin.

20. Kaynakta, açılan listeden Liste Fiyatı küpünü seçin.
Not: Ürünler (Products) ve Aylar (Months) otomatik olarak eşlenir.
21. Liste Fiyatı Ölçümleri'ni (List Price Measures) Net Gelir Ölçümleri (Net revenue
measures) üzerine sürükleyin ve eşleme tipi olarak Otomatik'i (Automatic) seçin.
22. Liste Fiyatı'nı tıklatın ve Liste Fiyatı dilimini seçin.
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23. Şehirler'i (Cities) tıklatın ve Şehirler boyutunun kökünü seçin.
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24. Net Gelir'i tıklatın ve Brüt Gelir dilimini seçin.
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25. İçe aktarma bağlantısını kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
26. Hesaplamada, Terimleri içe aktar'ı (Import terms) genişletin ve Liste Fiyatları'nı (List
prices) yaprak düzeyi ifadeye (Leaf-level expression) sürükleyin.

27. İki değeri çarpmak için bir yıldız işareti (*) yazarak ya da basit sekmesinden ve aritmetik
seçeneklerinden seçim yaparak, hesaplamayı tamamlayın.

28. Tamam'ı tıklatın ve ayrıntı düzeyinde sonucu inceleyin. Aşağıdaki şekilde bir örnek
gösterilmiştir.
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İskontonun hesaplanması
Şimdi net gelir ile brüt gelir arasındaki farkı hesaplayacağız. Bu fark, yapılan iskontoyu
gösterir.
Not: Bu örnekte, sağ tıklatmayla açılan menüde önceden tanımlanmış Brüt Gelir - Net Gelir
Hesaplaması (Calculation of Gross Revenue – Net Revenue) öğesini seçebiliriz. Bu
hesaplama daha sonra iskontoyu diğer boyutlardaki tüm üyelere uygular. Ancak, bu modeli
geliştirdikçe, Net Gelir Ölçümleri boyutuna bu modeldeki sürümleri temsil eden yeni üyeler
eklemeyi planlıyoruz. Bu nedenle, bu dilimlere ilişkin iskontoyu hesaplatmak yerine,
gireceğiz. Bir küp hesaplamasını kullanarak, hesaplamanın yalnızca Gerçek dilimlerine
uygulanacağı ve planlama öğelerinin veri girdisi için kullanılabilir olarak kalacağı şekilde,
hesaplamanın kapsamını denetleyebilirsiniz.
Yordam
1. Brüt Gelir öğesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Araya Ekle'yi seçin. Yeni öğeyi
İskonto (Discount) olarak adlandırın.
2. İskonto öğesi için yalnızca Gerçek Geçen Yıl (Actual Last Year) ve Gerçek Geçen Yıl-1
(Actual Last Year-1) adlı öğeleri vurgulayarak hesaplamanın kapsamını belirleyin.
Farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Küp hesaplaması yarat'ı (Create cube
calculation) seçin. Hesaplamayı İskonto (Discount) olarak adlandırın.
3. Öğeleri terimler sıradüzeninden İfade (Expression) kutusuna sürükleyerek şu hesaplamayı
yaratın:
=[Net Gelir]:[Brüt Gelir] - [Net Gelir]:[Net Gelir]

4. Tamam'ı tıklatın ve sonuçtaki verinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını denetleyin.

İskonto yüzdesinin hesaplanması
Son olarak iskonto yüzdesini yaratacağız. Bu yüzdeyi hem yaprak düzeyine hem de
birleştirilmiş düzeye uygulamak istiyoruz. Bu nedenle, yalnızca Hesapla işlevi yerine küp
hesaplamasını kullanacağız.
Yordam
1. İskonto (Discount) öğesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Araya Ekle'yi seçin. Yeni
öğeyi İskonto % olarak adlandırın.
2. İskonto % (Discount %) adlı öğe için yalnızca Gerçek Geçen Yıl (Actual Last Year) ve
Gerçek Geçen Yıl-1 (Actual Last Year-1) adlı öğeleri vurgulayarak hesaplamanın
kapsamını belirleyin. Seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklattıktan sonra Küp hesaplaması
yarat'ı (Create cube calculation) seçin. İskonto % olarak adlandırın.
3. Terimler alanındaki öğeleri sürükleyip bırakarak şu hesaplamayı yaratın:
=[Net Gelir]:İskonto /[Net Gelir]:[Brüt Gelir]
4. Yaprak ve birleştirilmiş öğeleri birarada ele al onay kutusunu seçin.
İpucu: Bu onay kutusunu seçmezseniz toplam hesaplanır.
Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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5. Tamam'ı tıklatın.
6. İskonto % üyesini farenin sağ düğmesiyle tıklatarak ve İskonto % verisini biçimle'yi
(Format Discount % data) seçerek öğeye biçimleme uygulayın. Yüzdeyi ve 2dp'yi seçin.
Not: İlk içe aktarmadan sonra ölçümler boyutuna otomatik olarak varsayılan biçim
uygulanır. Bu nedenle, hem Gerçek Geçen Yıl hem de Gerçek Geçen Yıl-1 için biçimi
temizlemeniz gerekir.
7. Gerçek Geçen Yıl öğesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Gerçek Geçen Yıl Biçimini
Temizle'yi (Clear Format Actual Last Year) seçin. Aynı işlemi Gerçek Geçen Yıl-1 için de
yineleyin.
8. Aşağıdaki şekil, ocak ayı ve Londra (London) için İskonto % (Discount %) öğesinin
sonuçlarını göstermektedir:

İş mantığı eklenmesi
Fark hesaplamasının her zaman aynı olduğuna dikkat edin; Gerçek Geçen Yıl – Gerçek Geçen
Yıl-1. Ancak, farka iş mantığı katmak istiyoruz. Örneğin, Brüt Gelir için negatif bir fark bir
yıldan diğerine bir azalmadır ve negatif olarak gösterilmelidir. Öte yandan, iskontoda azalma
olumlu bir sonuç olarak görülebilir ve fark negatif değil pozitif olarak gösterilebilir.
Modelimize bu iş mantığını katmak için öznitelikleri kullanabiliriz.
Yordam
1. Londra, Ocak ve Whacky Widgets ürününe ilişkin tüm ölçümleri görmek için görünümü
yeniden düzenleyin.
Not: Bu ölçümlerin tümü negatiftir.
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2. Veri (Data) bölmesinde Net Gelir Ölçümleri Boyutu'nu (Net Revenue Measures
Dimension) farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Yeni Veriler > Öznitelik (New Data Attribute) seçeneklerini belirleyin.

3. Özniteliği Farkın İşareti (Sign for Variance) olarak adlandırın, öznitelik tipini Metin
(Text) olarak değiştirin ve Tamam'ı seçin.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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4. Net Gelir (Net Revenue) boyutunu yine farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Düzenle'yi
(Edit) seçin.

5. Boyut düzenleyicisinde (Dimension editor) Biçim (Format) üstbilgisini tıklatın ve
listede Farkın İşareti (Sign for Variance) özniteliğini seçin.

150

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

6. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, özniteliği düzenleyin.

7. Kapat'ı tıklatın.
8. Fark sütununu farenin sağ düğmesiyle tıklatıp Küp hesaplaması yarat'ı seçin ve
hesaplamayı Fark (Variance) olarak adlandırın.
9. Yaprak düzeyi ifadede öğeleri sürükleyip bırakarak aşağıdaki ifadeyi yaratın:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Actual Last Year -1]

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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ELSE [netrevenue.measures]:[Actual Last Year-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Yaprak ve birleştirilmiş öğeleri birarada ele al onay kutusunu seçerek, ifadenin her
iki tip öğeye uygulanmasını sağlayın.

11. Tamam'ı tıklatın ve Fark verileri üzerindeki etkiyi gözlemleyin. Aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi görünmesi gerekir.

12. Verilerin birleştirilmiş düzeyde de doğru olduğundan emin olmalıyız. Verileri aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi yeniden düzenleyin.
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İpucu: İşaret değişikliğinin doğru uygulanmadığını görebilirsiniz. Örneğin, Artful
Artifacts adlı ürüne ilişkin iskonto değerinin Gerçek Geçen Yıl-1'den Gerçek Geçen
Yıl'a düşmesinin iyi olduğu kabul edilebilir. Bu durumda, farkın burada gösterildiği gibi
negatif değil pozitif olarak gösterilmesi gerekir.
13. Doğru işaretin uygulandığından emin olmak için hesaplamanın ve özetlemenin sırasını
denetlemeliyiz. Bunu yapmak için Fark (Variance) sütunu üstbilgisini farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Hesapla > Bu hesaplamayı düzenle (Calculate - Edit this
calculation) öğelerini seçin.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, doğru veri görüntülenir.

Verilerin sunulması
Verileri etkileyici bir şekilde sunmak için daha anlamlı bir çalışma alanı yaratacağız.
Yordam
1. İskonto Çözümlemesi (Discount Analysis) sekmesine gelir küpünü içeren ikinci bir gereç
ekleyin. Verileri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirip düzenleyin.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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2. Şehirlerin Toplamı (Total of Cities) öğesini ve açıklamayı gizleyin.
3. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, İskonto Özeti'ni (Discount Summary) gösteren başka
bir gereç ekleyin.

4. Üstteki menü çubuğundan Araya Ekle > Metin (Insert - Text) seçeneklerini belirleyerek,
gereç başlıkları için metin kutuları ekleyin. Adları yazın ve genişletme, koyulaştırma ve
altını çizme yoluyla metnin öne çıkmasını sağlayın.
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5. Konumlama ve başlıklar tamamlanınca, çalışma alanının beyaz kısmını farenin sağ
düğmesiyle tıklatın ve Tüm Gereçleri Kilitle'yi tıklatark çalışma alanını düzenleyin.

6. Çalışma alanını yeniden kaydedin.
Tamamlanan çalışma alanı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi görünür.

Bölüm 8. Cognos Insight Eğitim Kılavuzu
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7. Cognos Insight'tan çıkın.
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Bölüm 9. Cognos TM1 kullanıcıları için
IBM Cognos Insight çalışma alanları, bir IBM Cognos TM1 Server sunucusunda uygulama
olarak saklanabilir. IBM Cognos TM1 Applications Portal'da uygulamaya erişme izniniz
varsa, portaldan çalışma alanını Cognos Insight'ta açabilirsiniz.
Bir çalışma alanını Cognos TM1 Applications Portal'dan düzenlemek için kullanabileceğiniz
iki kip vardır. IBM Cognos Insight'ta kullanılabilecek bağlantı kiplerini Cognos TM1 Server
yöneticiniz belirler.
Dağıtık kipte ya da bağlantılı kipte çalışarak ya da çevrimdışı çalışarak ve yaptığınız
değişiklikleri yeniden bağlandığınızda kesinleştirerek, Cognos TM1 Applications Portal'dan
bir çalışma alanına erişebilirsiniz. Çalıştığınız kip Cognos Insight'ın başlık çubuğunda
gösterilir. Dağıtık kip, bağlantılı kip ve çevrimdışı çalışma aşağıda açıklanmıştır.
Dağıtık kip
Aynı çalışma alanına birçok kullanıcının erişmesi ve her kullanıcının çalışma
alanının bir kısmında çalışması gerekiyorsa, dağıtık kip yararlı olur. Dağıtık kipte
çalıştığınızda, veriler paylaşılan Cognos TM1 Server sunucusundan istek üzerine
kopyalanır; böylece, bilgisayarınızda yerel olarak saklanan kopyayla çalışabilirsiniz.
Bilgisayarınızdaki veriler sunucu tarafından düzenli aralıklarla güncellenir. İşinizi
tamamlayınca, yaptığınız değişiklikleri kesinleştirip sunucuya teslim etmeniz
gerekir.
Bağlantılı kip
Bağlantılı kip, büyük miktarda veriyle çalışıyorsanız ve verilerin yalnızca küçük bir
kısmı sık güncelleniyorsa yararlı olur. Veriler Cognos TM1 Server sunucusunda
alıkonur; doğrudan sunucu verileri üzerinde çalışırsınız. Verileri yerel olarak
bilgisayarınıza kaydedemezsiniz.
Çevrimdışı çalışma
Bir çalışma alanında dağıtık kipte çalışıyorsanız, yerel bilgisayarınızda değişiklik
yapmak ve bu değişiklikleri daha sonra kesinleştirmek istediğinizde Cognos TM1
Server ile bağlantınızı kesmeyi seçebilirsiniz.

Cognos TM1 Server sunucularındaki planlar
IBM Cognos TM1 Server yöneticiniz bir IBM Cognos Insight çalışma alanında
kuruluşunuzun tamamını ilgilendiren bir plan dağıtırsa, planın size atanan kısmını gözden
geçirebilir, çözümleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Cognos TM1 ortamında katkınızın eklenmesi
Bir IBM Cognos Insight planının sizinle ilgili kısmına (Satış Bölümü, Pazarlama Bölümü,
Geliştirme Bölümü, Maliyet Merkezi gibi) veri katkısı sağlamanız gerekir.

Bu görev hakkında
Planın her kısmı bir düğüm olarak tanınır. Bağlantılı ya da dağıtık kipte, herhangi bir
düzeydeki bir düğümün sahipliği alabilirsiniz.

Yordam
1. IBM Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan bağlantılı ya da dağıtık
kipte açın.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Sahipliği Al simgesini (
) tıklatın.
3. Verileri keşfedin ve çözümleyin.
4. Verileri girin ya da seçin.
Yönetici, içinden seçim yapabileceğiniz bir değer listesi tanımlamış olabilir.
Yönetici IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağına planın içerdiği görünümler
hakkında ek bilgiler eklemiş olabilir. Bu bilgileri görüntülemek için Yardım ve
Görünüm Yardımı öğelerini tıklatın. Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında yardım metni eklemediyse, Görünüm Yardımı iletişim kutusu boş olur. Bir
Cognos TM1 Server'e bağlı değilseniz, Yardım menüsünde Görünüm Yardımı seçeneği
yoktur.

Cognos TM1'de verilerin kesinleştirilmesi ya da ilk durumuna
getirilmesi
IBM Cognos Insight'ta değişiklik yapmaya devam ederken, katkınızı başka kullanıcılarla
paylaşmak için katkıyı kesinleştirin. Kesinleştirme, mavi renkle vurgulanan kişisel
değişikliklerinizi alıp temel verilerin bir parçası yapmanızı sağlar. Plana erişimi olan iş
arkadaşlarınız katkınızı görebilirler. Yaptığınız değişiklikleri son kesinleştirilen verilere geri
çevirmek isterseniz, tüm verileri ilk durumuna getirin.

Yordam
1. Değişiklik yapmaya devam ederken, katkınızı başka kullanıcılarla paylaşmak için
) tıklatın.
Kesinleştir simgesini (
Kesinleştir simgesi, verileri değiştirdiyseniz ya da veri girdiyseniz etkinleşir.
2. Verileri son kesinleştirilen verilere geri çevirmek için, Gereç eylemleri simgesini (
tıklattıktan sonra Tüm Verileri İlk Durumuna Getir öğesini tıklatın.

)

Cognos TM1 ortamında katkınızın teslim edilmesi
IBM Cognos TM1 yöneticisi bir onay uygulamasını konuşlandırdığında, IBM Cognos
Insight'ta verileri girer ve katkınızı tamamlanmış olarak teslim edersiniz. Teslim etme, verileri
kilitler.

Yordam
Katkınızı tamamlayınca Teslim Et simgesini (
) tıklatın.
Teslim Et simgesi ancak tüm değişiklikler kesinleştirildikten sonra etkinleşir.

Sonuçlar
Artık, gözden geçirmekle görevli kullanıcı katkınızın sahipliğini alabilir ve katkınızı gözden
geçirebilir.

Cognos TM1 ortamında bir teslimin reddedilmesi
Teslim edilen veriler gözden geçirilmeye hazırdır. Gözden geçirmekle görevli kişi olarak,
IBM Cognos Insight'ta en son kesinleştirilen verileri görebilirsiniz. Bazı verileri
onaylamıyorsanız, teslim edilen verileri reddebilirsiniz. Bu, teslim edilen verilerin sahipliğini
başka bir kullanıcının alabileceği ve gereken düzeltmeleri yapabileceği anlamına gelir.
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Yordam
1. Teslim edilen verileri gözden geçirmek üzere açın.
2. Teslim edilen verileri keşfedin ve çözümleyin.
3. Teslim edilen değişiklikleri onaylamıyorsanız Reddet simgesini (

) tıklatın.

Puan kartı gereçleri
Puan kartı gereçleri, IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yaratılabilen
nesnelerdir. Bir Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, IBM Cognos Insight
çalışma alanlarına puan kartı gereçleri ekleyebilirsiniz.
Puan kartı gereçleri Cognos Insight çalışma alanlarına ekleyebileceğiniz şu nesneleri
içerebilir: etki çizgeleri, strateji eşlemleri, özel çizgeler ve geçmiş grafikleri.

Etki Çizgesi
Etki çizgesi, şu üç tip metrik arasındaki ilişkileri tanımlar: etkileyen metrikler, odaktaki
metrik ve etkilenen metrikler.
Her bir metriğin performansını göstermek için trafik ışıklarını kullanır. Sarı baklava şekilleri
nötr değerleri, yeşil daireler pozitif değerleri ve kırmızı kareler negatif değerleri temsil eder.
Her trafik ışığının yanında bir eğilim göstergesi vardır. Oklar artmayı ya da azalmayı, kısa
çizgi ise herhangi bir değişiklik olmadığını gösterir.
Etki çizgesindeki çizgi stilleri, etkinin olumlu mu, olumsuz mu yoksa tanımsız mı olduğunu
belirtir.
Aşağıdaki şekil, bir etki çizgesi örneğidir.
v Çalışan anketi, odaktaki metriktir.
v
v
v
v
v

Çalışan anketi metriğinin durumu Ortalama ve eğilim İyiye Gidiyor şeklindedir.
Odaktaki metrik şu iki metrikten etkilenir: Alınan tatil günleri ve Eğitim günleri.
Alınan tatil günleri metriği, odaktaki metriği olumlu yönde etkiler.
Eğitim günleri metriğinin, odaktaki metrik üzerindeki etkisi tanımsızdır.
Odaktaki metrik, Çalışanın İşine Son Verme metriğini olumsuz yönde etkiler.

İpucu: Metriğin yanındaki Genişlet simgesini tıklatarak bir metriği etkileyen ya da metrikten
etkilenen metrikler hakkında ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Gerecin genel bakış kısmındaki
Tümünü genişlet ve Tümünü daralt simgelerini kullanarak tüm metrikleri genişletebilir ya
da daraltabilirsiniz.

Bölüm 9. Cognos TM1 kullanıcıları için
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Şekil 11. Etki çizgesi örneği

Strateji Eşlemi
Strateji eşlemi, iş perspektiflerini, iş hedeflerini ve kırmızı, sarı, yeşil trafik ışıklarıyla
gösterilen olumlu ya da olumsuz performansı içerir.
Perspektifler
Perspektifler, işinizin, iş hedeflerini gruplamak için kullanabileceğiniz alanlarıdır.
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında strateji eşlemi yarattığınızda
kullanabileceğiniz varsayılan dört perspektif vardır: Finans, Müşteri, İç İş Süreçleri,
Öğrenme ve Büyüme. Kendi perspektiflerinizi de yaratabilirsiniz.
Hedefler
Hedefler, her perspektifteki amaçlarınızdır. Aşağıdaki örnekte, finans perspektifi iki
hedef içerir: Geliri artırma ve işletme giderlerini azaltma.
İpucu: İmleci bir hedefin üzerinde dolaştırdığınızda, o hedefteki metrikler
görüntülenir. Oradaki metriklerden birini tıklatarak, çalışma alanındaki verilere
süzgeç uygulayabilirsiniz.
Trafik ışıkları
Trafik ışıkları hedeflerde ve perspektiflerde gösterilir ve hedefin ya da perspektifin
performansını temsil eder. Sarı baklava şekilleri nötr değerleri, yeşil daireler pozitif
değerleri, kırmızı kareler negatif değerleri temsil eder.
Bir hedefteki her bir metrik trafik ışıkları ve sayılar ile temsil edilir. Aşağıdaki
örnekte, Düşük İşletme Giderleri hedefi trafik ışıkları olan üç metrik içermektedir:
Yeşil daire tanıtımı, sarı baklava maaşları, kırmızı kare ise sabit maliyeti temsil eder.

160

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

Bu trafik ışıkları, hedef başlığının yanında bulunan ve hedefin genel performansını
belirten bir hedef trafik ışığında özetlenir. Aşağıdaki örnekte, Düşük İşletme
Giderleri hedefinin yanındaki yeşil daire, hedefin performansının genel olarak
olumlu olduğunu göstermektedir.
Bundan sonra, her perspektif için hedefin trafik ışıkları özetlenerek, perspektifin bir
bütün olarak performansı gösterilir. Aşağıdaki örnekte, Finans performansının
yanındaki sarı baklava, perspektifin genel performansının nötr olduğunu
göstermektedir.
Aşağıdaki şekil, bir strateji eşlemi örneğidir. Bu örnek Cognos Insight'ta görüntülenen öğeleri
tam olarak yansıtmamaktadır. Örnekte gösterilen öğeler şunlardır:
v Dört perspektif vardır: 1. Finans, 2. Müşteri, 3. İç Süreçler, 4. Öğrenme ve Yenileşim.
v Finans perspektifinin durumu Orta'dır. Finans perspektifinin hedefleri şunlardır:
– Geliri Artırma hedefinin durumu Orta'dır ve metrik değerleri şöyledir:
- Masraflar metriğinin durumu Orta'dır.
- Kar metriğinin durumu Orta'dır.
– İşletme Giderlerini Azaltma hedefinin durumu Çok İyi'dir ve metrik değerleri şöyledir:
- İşe Alma Çevrimi metriğinin durumu Çok İyi'dir.
- Ürün Maliyeti metriğinin durumu Orta'dır.
- Yönetim Maliyeti metriğinin durumu Zayıf'tır.
v Müşteri perspektifinin durumu Çok İyi'dir. Müşteri perspektifinin hedefleri şunlardır:
– Marka Bilincini İyileştirme hedefinin durumu Çok İyi'dir.
– Unutulmaz Alışveriş Deneyimi hedefinin durumu Çok İyi'dir ve metrik değerleri
şöyledir:
- Çalışan Eğitimi Maliyeti metriğinin durumu Çok İyi'dir.
v İç Süreçler perspektifinin durumu Çok İyi'dir. İç Süreçler perspektifinin hedefleri şunlardır:
– Satıcı İyileştirme Süreci hedefinin durumu Çok İyi'dir.
– Marka Yönetimini İyileştirme Süreci hedefinin durumu Çok İyi'dir.
– Tedarik Zincirini İyileştirme hedefinin durumu Çok İyi'dir.
v Öğrenme ve Yenileşim perspektifinin durumu Orta'dır. Öğrenme ve Yenileşim
perspektifinin hedefleri şunlardır:
– Geliri Artırma hedefinin durumu Çok İyi'dir.
– Çalışanları Geliştirme hedefinin durumu Orta'dır ve metrik değerleri şöyledir:
- Ürün Maliyeti metriğinin durumu Orta'dır.
- Masraflar metriğinin durumu Zayıf'tır.
v Hedefler arasındaki bağlantılar şöyledir:
– Müşteri perspektifindeki Marka Bilincini İyileştirme hedefi, Finans perspektifindeki
Geliri Artırma hedefiyle bağlantılıdır.
– Müşteri perspektifindeki Marka Bilincini İyileştirme hedefi, Öğrenme ve Yenileşim
perspektifindeki Geliri Artırma hedefiyle bağlantılıdır.
– İç Süreçler perspektifindeki Marka Yönetimini İyileştirme Süreci hedefi, Öğrenme ve
Yenileşim perspektifindeki Çalışanları Geliştirme hedefiyle bağlantılıdır.
– İç Süreçler perspektifindeki Tedarik Zincirini İyileştirme hedefi, Müşteri
perspektifindeki Unutulmaz Alışveriş Deneyimi hedefiyle bağlantılıdır.
– Öğrenme ve Yenileşim perspektifindeki Çalışanları Geliştirme hedefi, İç Süreçler
perspektifindeki Marka Yönetimini İyileştirme Süreci hedefiyle bağlantılıdır.
– Finans perspektifindeki Marka Bilincini İyileştirme hedefi, Finans perspektifindeki
Geliri Artırma hedefiyle bağlantılıdır.
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Şekil 12. Strateji eşlemi örneği

Özel Çizge
Özel bir çizge, Cognos TM1 Performance Modeler olanağında çizgeyi yaratırken veri
noktaları koyabileceğiniz özel bir arka plan grafiğinden oluşur. Bu çizgelerde boyutlar, trafik
ışıkları ve eğilim göstergeleri bulunur.
Özel çizgeler en az bir boyut (birincil boyut adı verilir) içerir ve verilerin kesişme noktalarını
temsil eden veri noktaları göstermek için iki boyut da içerebilir. Aşağıdaki örnekte birincil
boyut, şu iki metriği içeren metrikler boyutudur: Kar ve Gelir. İkincil boyut coğrafyadır. Özel
çizgede, metrikler ve coğrafi konumlar arasındaki kesişmeleri temsil eden veriler yer
almaktadır.
Özel çizgelerde, metriğin boyutla kesişiminin performansını belirten trafik ışıkları da vardır.
Sarı baklava şekilleri nötr değerleri, yeşil daireler pozitif değerleri ve kırmızı kareler negatif
değerleri temsil eder. Trafik ışıklarının yanındaki eğilim göstergeleri, performansı
yükseldiğini ya da düştüğünü gösterir. Aşağıdaki örnekte İtalya'da Gelir olumludur, ancak
düşmüştür.
Aşağıdaki şekil, bir özel çizge örneğidir. Bu örnek Cognos Insight'ta görüntülenen öğeleri tam
olarak yansıtmamaktadır. Örnekte gösterilen öğeler şunlardır:
v Çizgede arka plan resmi olarak bir dünya haritası kullanılmıştır.
v Çizgede 12 veri noktası vardır:
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–
–
–
–
–

Gelir'in durumu - Kanada veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.
Gelir'in durumu - Fransa veri noktası Zayıf ve eğilim Kötüye Gidiyor.
Gelir'in durumu - ABD veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.
Gelir'in durumu - İtalya veri noktası Çok İyi ve eğilim Kötüye Gidiyor.
Gelir'in durumu - Hindistan veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.

–
–
–
–
–
–
–

Gelir'in durumu - Avustralya veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.
Gelir'in durumu - Brezilya veri noktası Orta ve eğilim Kötüye Gidiyor.
Kar'ın durumu - Kuzey Amerika veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.
Kar'ın durumu - Avrupa veri noktası Orta ve eğilim Kötüye Gidiyor.
Kar'ın durumu - Güney Amerika veri noktası Orta ve eğilim Kötüye Gidiyor.
Kar'ın durumu - Avustralya veri noktası Orta ve eğilim İyiye Gidiyor.
Kar'ın durumu - Asya veri noktası Çok İyi ve eğilim İyiye Gidiyor.

Şekil 13. Özel çizge örneği

Geçmiş Grafiği
Geçmiş grafiği, bir metrik için verilerin çubuk grafiğini gösterir. Varsayılan olarak her bir
dönem için gerçek değeri hedef değerle karşılaştırır ve sonucun kabul edilen bir tolerans
içinde olup olmadığını belirtir. Odak çubuğunu kaydırarak, ayrıntı düzeyini artırmak ya da
azaltmak için görünür dönem aralığını değiştirebilirsiniz.
İmleci bir çubuğun üzerine getirdiğinizde, trafik ışıkları ve eğilim göstergeleri gibi temel
değerlerle ilgili daha fazla ayrıntı gösterilir. Trafik ışıkları, bir metrik için tanımlanan
performans örüntüsüne göre durumu gösterir. Örneğin, performans örüntüsü Hedefin
yukarısı tercih edilir olarak ayarlanırsa durum şunlardan biri olabilir:
Bölüm 9. Cognos TM1 kullanıcıları için
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v Yeşil daireler mükemmel performansı belirtir - gerçek değer, hedef değere eşit ya da hedef
değerden büyüktür.
v Sarı baklava işaretleri ortalama performansı belirtir - gerçek değer, hedef değerden küçük,
ancak kabul edilen toleransın içindedir.
v Kırmızı kareler düşük performansı belirtir - gerçek değer, hedef değerden küçük ve kabul
edilen toleransın altındadır.
Eğilim göstergeleri, önceki döneme kıyasla performansın arttığını, düştüğünü ya da aynı
kaldığını belirtir. Geçmiş grafiğindeki ilk çubuk gibi, önceki bir dönem yoksa eğilim bilgileri
gösterilmez.
Aşağıdaki örnekte, sekiz aylık gelir verilerine odaklanan bir geçmiş grafiği gösterilmektedir.
Şubat 2013 dışında her ay için toplam gelir performansı ortalamadır. Odak Şubat 2013'teyken
performansın düşük olduğunu ve Ocak 2013'e kıyasla eğilimin düşüşte olduğunu
görebilirsiniz.

Şekil 14. Geçmiş grafiği örneği

Puan kartları eklenmesi
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos TM1 Server sunucusuna bağlandığınızda, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yarattığınız puan kartlarını çalışma alanınızda
görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yaratılan puan kartları, Cognos Insight içerik
bölmesinde Puan Kartları adlı bir klasörde görüntülenir; bu klasörün içeriği, Cognos TM1
Performance Modeler olanağındaki Puan Kartları klasörünün içeriğiyle aynıdır. Çalışma
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alanınızda bu puan kartlarını küplerle aynı şekilde kullanabilirsiniz: Puan kartlarını tuvale
sürükleyin ve görüntülenen veriler üzerinde çalışın.
Cognos Insight'ta görüntülenen nesneler, Cognos TM1 Performance Modeler'de puan kartının
nasıl tanımlandığına bağlıdır. Aşağıdaki çizgeler kullanılabilir:
v Etki çizgesi
v Strateji eşlemi
v Özel çizge
v Geçmiş grafiği
Çalışma alanınızdaki puan kartı gereçleri otomatik olarak uyumlulaştırılır; dolayısıyla, bir
gereçteki verileri değiştirdiğinizde, o veriler diğer gereçlerde de değişmiş olarak görüntülenir.
Örneğin, çalışma alanınızda bir çapraz tablo ve grafik olarak görüntülenen metrikler küpü
gerecinin, ay temelinde geliri metriğe göre görüntülediğini düşünelim. Çalışma alanınızda,
aynı verileri farklı bir şekilde görüntüleyen bir de strateji eşlemi olsun. Çapraz tabloda ve
grafikte görüntülenen verilere yalnızca ocak ayı verilerinin gösterileceği şekilde süzgeç
uygularsanız, strateji eşlemi de değişerek yalnızca ocak ayının verilerini gösterir.

Yordam
1. İçerik bölmesinden bir nesneyi Küpler klasöründen ya da Puan Kartları klasöründen
çalışma alanına sürükleyin.
İpucu: Nesneleri içerik bölmesinde çift tıklatarak da çalışma alanına ekleyebilirsiniz.
2. Bir puan kartı nesnesinde görüntülenen verilere süzgeç uygulamak için, gereç genel bakış
alanının farklı bir öğesini tıklatın.
3. Bir gerecin verilerini diğer gereçlerle uyumlulaştırmasını durdurmak için, içerik
Uyumlulaştırma kısmını genişletin ve uyumlulaştırma seçeneklerini
bölmesinde
belirlemek için gereci farenin sağ düğmesiyle tıklatın.
4. Bir puanlama gerecinin bir kısmıyla ilgili ayrıntıları görüntülemek için Yaklaştır
simgesini tıklatın.
Not: Yakınlaştır simgesi, geçmiş grafiği için kullanılamaz. Bunun yerine odak çubuğunu
kullanarak yakınlaştırabilirsiniz.

Dış verilerin bir plana (içe) aktarılması
IBM Cognos Insight'a bağlantılı ya da dağıtık kipte IBM Cognos TM1 olanağından
erişirseniz, bilgisayarınızdaki bir ASCII dosyasından plana (içe) veri aktarabilirsiniz.
Bilgisayarınızdaki bir kaynak dosyaya yerel bağlantı yaratmak için yerel verileri plana
ekleyin. Bu bağlantı, yerel dosyanızdaki sütunları, Cognos Insight'ta çalışmakta olduğunuz
küpteki boyutlara ekler. Daha sonra yerel bağlantıyı çalıştırdığınızda, kaynak dosyadaki
veriler, Cognos Insight'ta çalışmakta olduğunuz çapraz tabloda görüntülenir.
Bir Cognos Insight küpünün yapısında değişiklik yapmak için bu yöntemi kullanamazsınız.
Örneğin, bu yöntem boyut eklemek ya da kaldırmak için değil, yalnızca var olan boyutlarıdaki
verileri güncellemek için geçerlidir.
Sınırlama: Bir plana veri aktarabilmeniz için, planın sorumluluk tipi ya da onay tipi bir
uygulama olması gereklidir.
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Yordam
1. Veri Al menüsünde Hücre Verilerini İçe Aktar'ı tıklatın.
2. Yeni bir yerel bağlantı yaratmak için, Veri Al penceresinde Yeni'yi tıklatın.
3. Yaratacağınız yerel bağlantı için bir ad girin. Bağlantının adı, yaratacağınız bağlantının
hedefi olan küpü tanıtmalıdır.
4. Yaratacağınız bağlantı için bir tanım girin. Bağlantının tanımı, yaratacağınız bağlantının
hedefi olan küpün içeriğini tanımlamalıdır.
5. Veri kaynağı tipi listesinde ASCII'yi tıklatın. Henüz yalnızca ASCII tipi dosyalar
desteklenmektedir.
6. İleri düğmesini tıklatın.
7. Hedef Görünüm listesinde, verileri içine aktarmak istediğiniz küpü tıklattıktan sonra
İleri düğmesini tıklatın.
8. Kaynak alanında üç nokta düğmesini (...) tıklatın, içe aktarmak istediğini dosyaya gidin
ve dosyayı açın.
9. Gerekiyorsa, değerlerin nasıl sınırlandırıldığı ve metin niteleyici de içinde olmak üzere,
kaynak dosyayla ilgili ayrıntıları değiştirin. Önizleme bölmesi, içe aktaracağınız verileri
görüntüler.
10. İsteğe bağlı: İçe aktarmayı şu satırda başlat alanındaki satır numarasını değiştirin.
11. Sütun üstbilgileri içeren satırı tanıtmak için, Şu satırı kullanarak sütunları yeniden
adlandır alanında satır numarasını yazın.
12. Hangi sütunların boyut olarak eşlenmesi gerektiğini belirtmek için, sütunları seçip
Boyut'u tıklatın. Küpte var olan bir boyutla eşlemek istemediğiniz satırlar ve sütunlar
değer olarak içe aktarılır. Sütun adları Kaynak boyutlar listesinde görüntülenir. Küpte
var olan boyutlar Hedef boyutlar listesinde görüntülenir.
13. İleri düğmesini tıklatın.
14. ASCII dosyasındaki sütunları Cognos Insight küpündeki hedef boyutlarla eşlemek için
aşağıdaki yollardan birini kullanın:
v Sütunları boyutlarla manüel olarak eşlemek için, Kaynak boyutlar listesinde boyutu,
Hedef boyutlar listesinde ise eşlemek istediğiniz boyutu tıklattıktan sonra Eşle'yi
tıklatın.
v Sütunların boyutlarla, boyut adları kullanılarak otomatik olarak eşlenmesi için,
Tümünü Eşle'yi tıklatın. Eşleşmesi olmayan boyutlar Kaynak boyutlar ya da Hedef
boyutlar listesinde bırakılır. Eşlenmiş kaynak boyutlar ya da Eşlenmiş hedef
boyutlar listesindeki boyutları tıklattığınızda, Üyeleri Önizle bölmeleri kaynak ve
hedef boyutlar içindeki öğeleri görüntüler.
v Var olan bir eşlemeyi düzenlemek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
a. Eşlenmiş kaynak boyutlar listesindeki bir öğeyi tıklattıktan sonra Düzenle'yi
tıklatın.
b. Sütunları boyutlarla manüel olarak eşlemek için, Manüel olarak eşle'yi tıklatın
ve Kaynak Öğeler ve Hedef Öğeler listelerinde boyutları tıktattıktan sonra
Ekle'yi tıklatın.
c. Sütunları sütun üstbilgisinin yalnızca bir kısmınıu kullanarak eşlemek için, Alt
Dizgi'yi tıklatın ve kullanılacak karakterleri belirtin. Örneğin, kaynak dosya Ocak
gibi tam ay adlarını içeriyorsa, hedef küp ise Oca gibi üç harflik ay adlarını
içeriyorsa, kaynak öğelerdeki ay adlarının yalnızca ilk üç karakterini seçmek için
bir alt dizgi kullanabilirsiniz.
15. İleri düğmesini tıklatın.
16. Herhangi bir sütunla eşlenmemiş bir hedef boyutu eşlemek için, Eşlenmemiş hedef
boyutlar listesinde hedef boyutu tıklatın ve okları kullanarak, ölçümleri Kullanılabilir
listesinden İçerilen listesine taşıyın.

166

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

17. Son düğmesini tıklatın.
18. Yerel Bağlantılar listesinde yarattığınız bağlantıytı tıklattıktan sonra Çalıştır'ı tıklatın.
19. Yerel bir bağlantıyı diğer kullanıcılara göndermek üzere kaydetmek için, Veri Al
penceresinde Farklı Kaydet'i tıklatın. Örneğin, zaman cetvelinizden küpe veri
aktardıysanız ve diğer çalışanların da kendi zaman cetvelleriyle aynı işlemi yapması
gerektiğini biliyorsanız, diğer çalışanların kendi yerel dosyalarıyla aynı eşlemeyi
kullanabilmesi için yerel bağlantıyı kaydedersiniz.

Sonuçlar
Kaynak veriler ile hedef veriler eşleşmiyorsa, verilerinizin nerede eşleşmediğini bildiren bir
hata iletisi görüntülenir.
Veriler eşleşiyorsa, içe aktarılan veriler çapraz tabloda mavi renkte görüntülenir. Artık verileri
kesinleştirebilir ya da içe aktarmayı geri alabilirsiniz.

İlgili verilerin görüntülenmesi
Küpte bağlantılar tanımlandıysa, IBM Cognos Insight'ta bağlantılı ya da dağıtık kipte
çalışırken başka bir küpteki ek ayrıntılara erişebilirsiniz.
IBM Cognos TM1 yöneticileri cube to another in IBM Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında bir küpten diğerine bağlantı yaratabilirler. Bu bağlantılar diğer bir küpteki ilgili
verileri belirtir. Cognos Insight kullanıcıları bir Cognos Insight çalışma alanından ilgili
verileri görüntüleyebilirler.
Örneğin, Cognos Insight'ta bir plana katkı sağladığınızı ve çapraz tablonun tarihe göre Ürün
Temelinde Gelir'i gösterdiğini düşünelim. A Ürünü'nün 2012 yılı 4. çeyreği geliri çok düşük
olduğundan, A Ürünü ile 2012 Ç4 kesişimindeki hücreyle ilgili ayrıntıları istiyorsunuz.
Yönetici, üzerinde çalıştığınız küpü eğitimle ilgili veri içeren bir küpe bağlamış. A Ürünü ile
2012 Ç4 kesişimindeki hücreyle ilgili ayrıntıları istediğinizde, 2012 yılında her satış
temsilcisinin kurs gördüğü gün sayısıyla ilgili bilgi içeren bir pencere görüntülenir. Böylece,
tüm satış temsilcilerinin 2012 yılının kasım ayında yeni satış yazılım sistemini öğrenmek için
iki hafta boyunca kurs gördüğünü saptarsınız. Bu etmen, o çeyreğin düşük gelirini açıklar.

Yordam
Cognos Insight'ta ilgili verileri görüntülemek için, bir çapraz tablo hücresini farenin sağ
düğmesiyle tıklatıp Ayrıntıları Al öğesini seçin ve detayına inilecek küpün adını tıklatın.
Kullanılabilecek küpler, Cognos TM1 yöneticisinin bağlantı tanımladığını küplerdir. İlgili
veriler yeni bir pencerede görüntülenir.

Cognos TM1 sisteminde çevrimdışı çalışma
IBM Cognos Insight'ta dağıtık kipte çalışırken, bilgisayarınızdaki bir çalışma alanında
değişiklik yapmak için IBM Cognos TM1 sistemiyle bağlantınızı kesebilir ve değişiklikleri
daha sonra kesinleştirebilirsiniz.

Başlamadan önce
Çevrimdışı çalışma olanağı, Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan
dağıtık kipte açtıysanız kullanılabilir.
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Bu görev hakkında
Yaptığınız değişiklikleri Cognos TM1 Server sunucusunda kesinleştiremeyeceğinizi
biliyorsanız, bir çalışma alanının sahipliğini alın ve Cognos Insight'ı çevrimdışı çalışacak
şekilde ayarlayın.
Örneğin, İnternet bağlantısı olmayan bir bölgede çalışmayı planlıyorsanız, yerel bir kopyayı
kaydedebilir ve Cognos Insight'ı çevrimdışı çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sunucuya
bağlantınız yokken yerel kopya üzerine çalışabilirsiniz. Daha sonra yeniden bağlandığınızda,
çalışma alanında yaptığınız tüm değişiklikleri Cognos TM1 Server'de kesinleştirebilirsiniz.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Çevrimdışı Çalış öğesini tıklatın.
Çevrimdışı Çalış menü öğesinin yanında bir onay işareti görüntülenir.
2. Cognos TM1 Server sunucusuna yeniden bağlanmak istediğinizde Eylemlerü simgesini
tıklatın ve Çevrimdışı Çalış öğesini seçin. Bağlandığınızı göstermek için Çevrimdışı
Çalış menü öğesinin yanındaki onay işareti kaybolur.
) tıklatarak değişiklikleriniz kesinleştirin.
3. Kesinleştir simgesini (
Verileriniz sunucudaki verilerle birleştirilir.

Cognos TM1 kullanıcısı olarak çalışma alanlarının silinmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına artık gereksiniminiz kalmadıysa, çalışma alanını ve
verileri bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.

Yordam
Çalışma alanını bilgisayarınıza kaydettiyseniz, çalışma alanını ya da CDD dosyasını
bilgisayarınızdan silin. CDD dosyası çalışma alanınızdaki modeli, verileri ve çalışma
alanınızın yerleşim düzenini içerir.
Unutmayın: Cognos Insight çalışma alanlarına ilişkin kullanıcı verileri, çalışma alanının
kendisinden ayrı olarak saklanır. Kullanıcı verileri günlük dosyaları, temalar, en son çalışma
alanlarının PNG dosyaları ve çalışma alanı yarattığınızda ya da bir çalışma alanını
değiştirdiğinizde yaratılan Cognos TM1 küpleridir. Tek bir çalışma alanının verilerini
silemezsiniz. Ancak tüm kullanıcı verilerini bir kerede silebilirsiniz. Bu kullanıcı verilerini
silmek istiyorsanız (örneğin, Cognos Insight'ı kaldırırken olduğu gibi), .CognosInsight
klasörünü ortamınızdan silin.
v Microsoft Windows XP işletim sistemlerinde: C:\Documents and Settings\kullanıcı
adı\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 işletim sistemlerinde: C:\Users\kullanıcı adı\.CognosInsight
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Bölüm 10. Cognos TM1 yöneticileri için
IBM Cognos TM1 Server yöneticileri, kullanıcıların IBM Cognos Insight çalışma
alanlarındaki verilerle çalışmasını sağlayabilirler.
Modelleyici IBM Cognos TM1 Performance Modeler ya da IBM Cognos TM1 Architect
olanağında görünümler tanımladıysa ve düzenlenebilir bir uygulamayı yayınlarsanız, IBM
Cognos TM1 Server sunucusundaki tüm görünümler, uygulamanın bir parçası olarak eklenir.
Önemli: Cognos TM1 Performance Modeler'de yaratılan varsayılan "Tümü" görünümü,
Cognos Insight'ta kullanılamaz.
Uygulama düzenlenebilir bir uygulama değilse, yalnızca yerleşim düzenini değiştirebilirsiniz.
Düzenlenebilir uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Performance Modeler
belgelerine bakın. Ürününüz ve sürümünüz için bu belgelere IBM Knowledge Center
olanağından erişebilirsiniz (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Cognos TM1 sistemine bağlanma
IBM Cognos TM1 yöneticileri, boyutları ya da küpleri içe aktarmak, çalışma alanı
yayınlamak ya da bir plana katkı sağlamak istediklerinde IBM Cognos Insight'tan bir Cognos
TM1 sistemine bağlanabilir.

Başlamadan önce
IBM Cognos Insight'tan bir Cognos TM1 sistemine yalnızca Cognos TM1 yöneticileri
bağlanabilir.

Bu görev hakkında
Cognos TM1 Architect ve IBM Cognos TM1 Performance Modeler ile yaratılan tüm
görünümler ve uygulamalar görüntülenir.
Önemli: Cognos TM1 Architect'te yaratılan varsayılan "Tümü" görünümü, Cognos Insight'ta
kullanılamaz.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
öğesini tıklatın.

) tıklattıktan sonra IBM Cognos TM1 Olanağına Bağlan

2. IBM Cognos TM1 sistem URL alanında URL adresini belirtin. URL adresi büyük ve
küçük harfe duyarlıdır.
3. Belirtilen sisteme ilişkin kimlik bilgilerinizi girin.
4. İleri düğmesini tıklatın.
5. Bir planlama sunucusu ve uygulama seçin ve uygulamanın katkıda bulunan ya da gözden
geçiren görünümleri ile bağlantı kurulup kurulmayacağını seçin.
6. Son düğmesini tıklatın.
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Çalışma alanlarının Cognos TM1 olanağında yayınlanması
Bir çalışma alanının IBM Cognos Insight'tan yayınlanması ve dağıtılması, çalışma
alanınızdaki verileri IBM Cognos TM1 Server sunucusuna kopyalar ve IBM Cognos TM1
Applications Portal'da bir uygulama yaratır.

Başlamadan önce
Çalışma alanı içeriğini yalnızca Cognos TM1 yöneticileri Cognos TM1'de yayınlayabilir. Var
olan bir çalışma alanını yeniden yayınlıyorsanız, güncellemek istediğiniz uygulamayı ve
görünümü seçerek Cognos TM1 Server sunucusuna bağlanın. Bir çalışma alanını önce
bağlantı kurmadan yeniden yayınlayarak güncelleme girişiminde bulunursanız, aynı küpü
kullanan ikinci bir uygulama yaratır ve geçerlilik denetimi mantığının başarısızlıkla
sonuçlandığını gösteren bir hata iletisi alırsınız.
Bağlantılar yaratabilir ve bunları IBM Cognos Express ve IBM Cognos TM1 ürünlerinde
Tercihlerim altına kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Insight tercihleri”
sayfa 13.

Bu görev hakkında
Önemli: Bir çalışma alanını çok katmanlı bir Cognos TM1 Server sunucunda yayınlamak
istiyorsanız bkz. “Çalışma alanlarının çok katmanlı bir Cognos TM1 Server sunucusunda
yayınlaması” sayfa 172.
Çalışma alanlarınızı ve küplerinizi yayınladığınızda, Cognos TM1 Server'e erişimi olan diğer
kullanıcılar, IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan çalışma alanlarınıza erişebilir ve
Cognos Insight'ta bunlarla çalışabilirler. Temel veriler Cognos TM1 Server sunucusunda
saklanır ve sunucuya bağlanmak için Cognos Insight kullanılır.
Sınırlama: Aynı zamanda 10'dan fazla Cognos TM1 Server çalışıyorsa, varsayılan olarak,
Cognos Insight yayınlama gerçekleştirmez. Bu yapılandırma kullanıcıların sistem
kaynaklarına aşırı yüklenmelerini önler.
Aşağıdaki şekil, Cognos Insight'tan yayınlama iş akışını göstermektedir. Bir çalışma alanını
Cognos Insight'tan Cognos TM1 olanağına yayınladığınızda, çalışma alanınızdaki veriler
Cognos TM1 Server sunucusuna kopyalanır ve IBM Cognos TM1 Applications Portal'a bir
uygulama eklenir.

170

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

Şekil 15. Çalışma alanlarının Cognos TM1 olanağında yayınlanması

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Yayınla öğesini tıklatın. Yeni bir çalışma
alanını yayınlıyorsanız, Cognos Insight devam etmeden önce çalışma alanını
kaydetmenizi ister.
DİKKAT:
Yayınla'yı tıklattığınızda, var olan bir çalışma alanında yaptığınız tüm değişiklikler
kaydedilir.
2. Yayınla seçeneğini tıklatın.
3. IBM Cognos TM1 sistem URL adresi alanında, kullanmak istediğiniz Cognos TM1
sistemini belirtin.
4. Belirtilen sisteme ilişkin kimlik bilgilerinizi girin. Cognos TM1 Application Server
Cognos Access Manager olanağını kullanıyorsa, anonim olarak ya da başka bir kullanıcı
olarak oturum açabilirsiniz.
5. Yaratmak istediğiniz Cognos uygulamasının adını belirtin.
Uyarı: Uygulama adı benzersiz olmalıdır.
6. İsteğe bağlı: Bir sorumluluk uygulaması tipini yayınlamak istiyorsanız, verilere erişimi
denetleyen boyutu seçin. Merkezi bir uygulama tipini yayınlamak istiyorsanız boyut
seçmeyin.
Sorumluluk uygulaması tipi, şirketinizin yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır.
Bunlar, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri gibi, tanımlı bir bitiş tarihi
olmayan uygulamalardır. Bu tip uygulamaları kilitleyemezsiniz.
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlamayı ya da çözümlemeyi paylaşan küçük bir
kullanıcı grubu tarafından kullanılır.
Bölüm 10. Cognos TM1 yöneticileri için
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Uygulama tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 10, “Cognos TM1 yöneticileri
için”, sayfa 169.
7. Seçimlerinizi gözden geçirmek için İleri düğmesini tıklatın.
8. Çalışma alanını yayınlamaya hazır olduğunuzda Son düğmesini tıklatın.

Çalışma alanlarının çok katmanlı bir Cognos TM1 Server
sunucusunda yayınlaması
IBM Cognos Insight'taki Yayınla ve Yayınla ve Dağıt seçenekleri, verileri IBM Cognos TM1
Applications Server ile aynı bilgisayara yerleştirir. IBM Cognos TM1 verilerinin Cognos
TM1 Applications Server'dan bağımsız bir veri katmanına yayınlanmasını istiyorsanız,
çalışma alanını yayınlarken IBM Planning Hizmet Arşivi seçeneğini kullanın.

Başlamadan önce
Çalışma alanı içeriğini yalnızca Cognos TM1 yöneticileri Cognos TM1'de yayınlayabilir.

Bu görev hakkında
Yayınla ya da Yayınla ve Dağıt seçeneklerini kullandığınızda Cognos TM1 Server, Cognos
TM1 Applications Server ile aynı bilgisayarda değilse, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Sunucuda özel durum oluştu. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.
:java.lang.IllegalArgumentException: \bin64\tm1s.exe dosyası yok.

Bu hatanın nedeni şudur: Yayınla ve Yayınla ve Dağıt seçenekleri, Cognos TM1 Application
Server sunucusuna yeni bir Cognos TM1 Server başlatmak için istekte bulunur ve bu istekler
ancak Cognos TM1 Server Cognos TM1 Applications Server ile aynı bilgisayardaysa yerine
getirilebilir.
Bir çalışma alanını çok katmanlı bir Cognos TM1 Server sunucusuna ilk kez yayınlarken ya
da yayınlar ve dağıtırken aşağıdaki adımları izleyin. Çalışma alanınızda güncelleme yapmanız
gerektiğinde Cognos TM1 Server sunucusuna bağlanın; böylece, bu adımları yinelemeniz
gerekmeden çalışma alanını yayınlayabilir ya da yayınlayabilir ve dağıtabilirsiniz.
Bağlantılar yaratabilir ve bunları IBM Cognos Express ve IBM Cognos TM1 ürünlerinde
Tercihlerim altına kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Insight tercihleri”
sayfa 13.

Yordam
1. Eylemler simgesini (

) tıklattıktan sonra Yayınla'yı tıklatın.
2. Sihirbazın birinci sayfasında, sol alt köşedeki IBM Planning Hizmet Arşivi öğesini
tıklatın.
3. Hedef dizin, uygulama adı ve denetim boyutu bilgileri de içinde olmak üzere istenen
bilgileri belirtin ve sihirbaz adımlarını tamamlayın. Hedef dizin, belirttiğiniz uygulama
adına göre adlandırılan iki ZIP dosyasını içerecektir: uygulama_adı.zip ve
uygulama_adı.data.zip.
4. uygulama_adı.data.zip dosyasını Cognos TM1 Server sunucusuna taşıyın.
5. uygulama_adı.zip dosyasını Cognos TM1 Applications Server sunucusuna taşıyın.
6. Cognos TM1 sunucusunda, tm1xfer yardımcı programını kullanarak
uygulama_adı.data.zip öğesinin sıkıştırmasını açın. tm1xfer yardımcı programını
kullanma yönergeleri için TM1 İşlemleri belgesine bakın.
7. uygulama_adı.data.zip dosyasını açtığınız dizine bir altdizin ekleyin ve altdizini tunit
olarak adlandırın.
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8. tm1s.cfg dosyasını bulun ve dosyayı düzenleyerek aşağıdaki özellikleri ekleyin:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Az önce eklediğiniz özelliklerin değerlerini belirtin.
a. ServerName Uygulamanın yayınlanırken belirtilen adını girin.
b. AdminHost Cognos TM1 Server yöneticisinin bilgisayarının adını girin.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Cognos TM1 Server sunucusunun kapı
numarasını girin. Bir Cognos TM1 Server kurduğunuzda varsayılan kapı numarası
12345'tir. Geçerli kapı numaraları 000 - 49151 arasındaki değerlerdir.
d. IntegratedSecurityMode Güvenlik kipi için bir sayı girin.
CAM güvenliği kullanıyorsanız, güvenlik kipi daha sonra değiştirilebilir.
ServerCAMURI ve ClientCAMURI için değer belirtebilirsiniz. CAM kimlik
doğrulaması için şu varsayılan değerler kullanılır:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. IBM Cognos Configuration'da yeni bir Cognos TM1 Server eşgörünümü ekleyin ve yeni
hizmeti başlatın.
İpucu: Cognos TM1 Server, Cognos_TM1_kurulum_konumu/bin klasöründen
tm1s.exe ya da tm1sd.exe çalıştırılarak da başlatılabilir.
11. Cognos TM1 Architect'i kullanarak yeni sunucuda güvneliği ayarlayın. Yeni Cognos
TM1 Server için kullanıcı adı admin ve parola boşluk olur. Sunucuyu güvenli kılmak
için en kısa sürede bir parola belirlemeniz gerekir.
12. Güvenlik değişikliklerini kaydedin.
13. Cognos TM1 Applications Portal'da IBM Cognos TM1 Application Configuration
sayfasına gidin ve Cognos TM1 Server sunucusunu ekleyin.
14. Uygulamayı içe aktarmak için Uygulamayı İçe Aktar öğesini tıklatın.
15. Uygulamayı İçe Aktar sayfasında, yaratılan Cognos TM1 Server sunucusunu belirtin
ve sisteme göz atarak uygulama_adı.zip dosyasının bulunduğu konuma gidin.
İpucu: Cognos TM1 sürüm 10.1 kullanıyorsanız ve uygulamayı içe aktardığınızda bir
hata alırsanız, IBM Cognos TM1 Applications Server kurulumunda yoksa
webapps/pmpsvc/desktop klasörünü yaratın.

Sonuçlar
Artık çalışma alanını yayınladığınıza göre, güncellemeleri yapmak için Cognos Insight'tan
Cognos TM1 Server sunucusuna bağlanın.
DİKKAT:
Aynı çalışma alanı için aynı adımları yinelerseniz, Cognos TM1 Applications Portal'da
ikinci bir uygulama yaratırsınız.

Cognos TM1 ortamında uygulama bakımı
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos TM1 Server sunucusunda bir uygulama
yayınladıktan sonra, uygulama bakımı için kullanabileceğiniz çeşitli seçenekleriniz vardır.
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Modelleyici IBM Cognos TM1 Performance Modeler ya da IBM Cognos TM1 Architect
olanağında görünümler tanımladıysa ve düzenlenebilir bir uygulamayı yayınlarsanız, Cognos
TM1 Server sunucusundaki tüm görünümler, uygulamanın bir parçası olarak eklenir.
Uygulama düzenlenebilir bir uygulama değilse, yalnızca yerleşim düzenini değiştirebilirsiniz.
Düzenlenebilir uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Performance Modeler
belgelerine bakın. Bu belgeye IBM Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Yayınlanan bir uygulamanın bakımı için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
v Verileri içe aktaran bir işlem zamanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, TM1 Perspectives,
TM1 Architect ve TM1 Web belgelerinde görevlerle ilgili konulara bakın. Bu belgeye IBM
Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Cognos TM1 Server sunucusuna bağlanarak sunucuda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu
değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri alınamaz. Bir çalışma alanını önce
bağlantı kurmadan yeniden yayınlayarak güncelleme girişiminde bulunursanız, aynı küpü
kullanan ikinci bir uygulama yaratır ve geçerlilik denetimi mantığının başarısızlıkla
sonuçlandığını gösteren bir hata iletisi alırsınız.
v Küp, boyut, ölçüm, düzey ya da öznitelik ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu
değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri alınamaz.
v Veri ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri
alınamaz.
v Çalışma alanının yerleşim düzeninde değişiklik yapabilirsiniz. Yerleşim düzeninde
değişiklik yaparsanız, çalışma alanını yeniden yayınlamanız gerekir; çünkü yerleşim düzeni
değişiklikleri sunucuda hemen gerçekleşmez.

Cognos TM1 ortamında bir katkı deneyimi tasarımı
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında bir uygulama yaratıldıktan sonra, IBM
Cognos Insight olanağında bu uygulamayı katkıda bulunan ve gözden geçiren kullanıcılarınız
için geliştirebilirsiniz.
Farklı uygulama tiplerini gözden geçirdikten sonra, katkı deneyimi tasarlama yordamlarını
kullanın.

Uygulama tipleri
Uygulama Cognos TM1 Performance Modeler olanağında tasarlanırken, uygulama tipini
Modeler tanımlar.
Sorumluluk
Sorumluluk uygulaması tipi, şirket, bölüm ya da işletme yapısı gibi bir raporlama
yapısına dayalıdır. Değişiklikler, teslim edilmesi ve onaylanması gerekmeksizin
yapılabilir. Sorumluluk uygulaması tipi, tanımlı bitiş tarihi olmayan, süregiden
tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri için kullanılır.
Merkezi
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlama ya da çözümleme gerçekleştirme görevini
eşit olarak paylaşan küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanılır. Sahipliğin
alınması bir seçenektir, diğer uygulama tiplerindeki gibi zorunlu olarak uygulanmaz.
Değişiklikler kilitlenemez.
Onay
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yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır. Bir değişiklik teslim edildikten sonra,
onaylayan kişi değişikliği reddedinceye kadar, uygulama yeni değişikliklere
kilitlenir.
Cognos Insight olanağında yaratılan uygulamalar sorumluluk uygulaması ya da merkezi
uygulama tipinde olabilir. Cognos Insight olanağında onay uygulaması yaratmazsınız; ancak,
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yaratılan bir onay uygulamasını Cognos
Insight ile geliştirebilirsiniz.

Yordam
1. Bir IBM Cognos TM1 uygulamasına bağlanın ve yönetici olarak oturum açın.
2. Birinci sekmede planınızı açıklayın ve bireylerin plana katkı sağlamasına yardımcı olmak
için her bireyin sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirtin.
Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler olanağına planın içerdiği görünümler
hakkında ek bilgiler eklemiş olabilir. Bu bilgileri görüntülemek için Yardım ve
Görünüm Yardımı öğelerini tıklatın. Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında yardım metni eklemediyse, Görünüm Yardımı iletişim kutusu boş olur. Bir
Cognos TM1 Server'e bağlı değilseniz, Yardım menüsünde Görünüm Yardımı seçeneği
yoktur.
3. Bulgularınızı daha derin bir çözümleme için başlangıç noktaları olarak sunun. Katkıda
bulunan kullanıcıların verilerde vurgulanan kural dışılıkları açıklamaları gerektiğini
belirtin.
4. Planınız için gereken ek sekmeleri ve kullanıcıların farklı sekmelere gitmek ya da
işlemleri çalıştırmak için kullanabilecekleri eylem düğmelerini ekleyin.
5. Plana ya da çözümlemeye ek bağlam sağlayan metinleri, resimleri ve web sayfalarını
ekleyin.
Kullanıcılarınız birden çok dilde çalışacaksa, ilgili dillerde metin gereçleri ve web
sayfaları ekleyin.
6. Kullanıcıların gereçleri taşımalarını ve araç çubuğunu gizlemelerini önlemek için, tuvali
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Tüm Gereçleri Kilitle öğesini seçin.
7. Çalışma alanını yayınlayın.

Sonuçlar
Tüm uygulama tipleri için, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirler:
v Verileri sıralama, satır ve sütunları birbiriyle değiştirme, boş hücreleri engelleme,
hücrelerin boyutunu değiştirme ve grafiklerle çalışma yoluyla veri çözümleme
v Eylem düğmelerinden komut dosyaları çalıştırma (bu düğmeleri eklediyseniz)
v Planın, kullanıcıya erişim verdiğiniz kısmına katkı sağlama
v Keşif noktalarını kullanarak veri çözümleme
Merkezi uygulama tipi için, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri de gerçekleştirebilirler:
v Çalışma alanını tasarlama; yönetici gereçleri kilitlemedikçe, yöneticinin onlar için
hazırladığı gereçleri simge durumuna küçültebilir ya da ekran boyutuna getirebilir ve
gereçlerde dolaşabilirler, ancak kendilerine ait yeni içerik ekleyemezler.
v Verileri içe aktarma
v Verilerin yapısını değiştirme
Onay ve sorumluluk uygulama tiplerinde, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri
gerçekleştiremezler:
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v Çalışma alanını tasarlama; siz gereçleri kilitlemedikçe, onlar için hazırladığınız gereçleri
simge durumuna küçültebilir ya da ekran boyutuna getirebilir ve gereçlerde dolaşabilirler,
ancak kendilerine ait yeni içerik ekleyemezler.
v Verilerin içe aktarılması için eylem düğmesi eklemediyseniz, verileri içe aktaramazlar.
v Verilerin yapısının değiştirilmesi için eylem düğmesi eklemediyseniz, verilerin yapısını
değiştiremezler.

Cognos TM1 ortamında Cognos Planning Service arşivi yaratılması
IBM Cognos TM1 Server sunucusunu taşımak istediğinizde, IBM Cognos Insight veri
dizininin ve yerleşim düzeninin bir arşivini yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Arşiv yarattığınızda aşağıdaki iki arşiv dosyası yaratılır:
v Sistem yöneticisinin başka bir bilgisayara aktarması ve onunla ilgili bir Cognos TM1 işlemi
başlatması için bir veri dizini dosyası
v Cognos TM1 Applications Portal'a aktarılabilecek bir uygulama dosyası

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Yayınla öğesini tıklatın.
2. IBM Planning Hizmeti Arşivi öğesini tıklatın.
3. Hedef dizin alanında, arşivin saklanacağı konumu belirtin.
4. Yaratmak istediğiniz uygulamanın adını belirtin.
5. Bir sorumluluk uygulaması tipini arşivlemek istiyorsanız, verilere erişimi denetleyecek
boyutu seçin. Merkezi bir uygulama tipini arşivlemek istiyorsanız boyut seçmeyin.
Sorumluluk uygulaması tipi, şirketinizin yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır.
Bunlar, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri gibi, tanımlı bir bitiş tarihi
olmayan uygulamalardır. Bu tip uygulamaları kilitleyemezsiniz.
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlama ya da çözümleme gerçekleştirme görevini eşit
olarak paylaşan küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanılır.
Uygulama tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 10, “Cognos TM1 yöneticileri
için”, sayfa 169.
6. Arşivlenecekleri gözden geçirmek için İleri düğmesini tıklatın.
7. İki arşiv dosyasını yaratmaya hazır olduğunuzda Son düğmesini tıklatın.

Cognos TM1 yöneticisi olarak çalışma alanlarının silinmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına artık gereksiniminiz kalmadıysa, uygulamayı IBM
Cognos TM1'den kaldırabilirsiniz.

Yordam
Aşağıdaki eylemlerden sizin için geçerli olanları gerçekleştirin:
v Çalışma alanını bilgisayarınıza kaydettiyseniz, çalışma alanını ya da CDD dosyasını
bilgisayarınızdan silin. CDD dosyası çalışma alanınızdaki modeli, verileri ve çalışma
alanınızın yerleşim düzenini içerir.
v Çalışma alanını IBM Cognos TM1'de yayınladıysanız, uygulamayı ve sunucu
eşgörünümünü Cognos TM1'den silin.
Daha fazla bilgi için, IBM Knowledge Center olanağında (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) ürününüz ve sürümünüze ilişkin belgelere erişin.
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Unutmayın: Cognos Insight çalışma alanlarına ilişkin kullanıcı verileri, çalışma alanının
kendisinden ayrı olarak saklanır. Kullanıcı verileri günlük dosyaları, temalar, en son çalışma
alanlarının PNG dosyaları ve çalışma alanı yarattığınızda ya da bir çalışma alanını
değiştirdiğinizde yaratılan Cognos TM1 küpleridir. Tek bir çalışma alanının verilerini
silemezsiniz. Ancak tüm kullanıcı verilerini bir kerede silebilirsiniz. Bu kullanıcı verilerini
silmek istiyorsanız (örneğin, Cognos Insight'ı kaldırırken olduğu gibi), .CognosInsight
klasörünü ortamınızdan silin.
v Microsoft Windows XP işletim sistemlerinde: C:\Documents and Settings\kullanıcı
adı\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 işletim sistemlerinde: C:\Users\kullanıcı adı\.CognosInsight

Model raporu yaratılması
Bir modelde yer alan her bir nesnenin özelliklerini içeren bir rapor yaratabilirsiniz. Rapor,
Microsoft Excel elektronik sayfası olarak kaydedilir.

Bu görev hakkında
Bir ya da daha fazla konuşlandırılmış uygulama içeren bir IBM Cognos TM1 sunucusuna
bağlıysanız rapor her bir uygulamadaki nesneleri de içerir.

Yordam
1. Eylemler
öğesini ve sonra Rapor Oluştur öğesini tıklatın.
2. Raporun adını girin ve Kaydet'i tıklatarak raporu yaratın.
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Bölüm 11. Cognos Express kullanıcıları için
IBM Cognos Insight'ta yarattığınız çalışma alanlarını, IBM Cognos Express Server
sunucusunda diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Cognos Express Server sunucularındaki planlar
IBM Cognos Express Server yöneticiniz bir IBM Cognos Insight çalışma alanında
kuruluşunuzun tamamını ilgilendiren bir plan dağıtırsa, planın size atanan kısmını gözden
geçirebilir, çözümleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Cognos Express ortamında katkınızın eklenmesi
Bir IBM Cognos Insight planının sizinle ilgili kısmına (Satış Bölümü, Pazarlama Bölümü,
Geliştirme Bölümü, Maliyet Merkezi gibi) veri katkısı sağlamanız gerekir.

Bu görev hakkında
Planın her kısmı bir düğüm olarak tanınır. Bağlantılı ya da dağıtık kipte, herhangi bir
düzeydeki bir düğümün sahipliği alabilirsiniz.

Yordam
1. IBM Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan bağlantılı ya da dağıtık
kipte açın.
) tıklatın.
2. Sahipliği Al simgesini (
3. Verileri keşfedin ve çözümleyin.
4. Verileri girin ya da seçin.
Yönetici, içinden seçim yapabileceğiniz bir değer listesi tanımlamış olabilir.
Yönetici IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağına planın içerdiği görünümler
hakkında ek bilgiler eklemiş olabilir. Bu bilgileri görüntülemek için Yardım ve
Görünüm Yardımı öğelerini tıklatın. Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında yardım metni eklemediyse, Görünüm Yardımı iletişim kutusu boş olur. Bir
Cognos TM1 Server'e bağlı değilseniz, Yardım menüsünde Görünüm Yardımı seçeneği
yoktur.

Cognos Express ortamında verilerin kesinleştirilmesi ya da ilk
durumuna getirilmesi
IBM Cognos Insight'ta değişiklik yapmaya devam ederken, katkınızı başka kullanıcılarla
paylaşmak için katkıyı kesinleştirin. Kesinleştirme, mavi renkle vurgulanan kişisel
değişikliklerinizi alıp temel verilerin bir parçası yapmanızı sağlar. Plana erişimi olan iş
arkadaşlarınız katkınızı görebilirler. Yaptığınız değişiklikleri son kesinleştirilen verilere geri
çevirmek isterseniz, tüm verileri ilk durumuna getirin.

Yordam
1. Değişiklik yapmaya devam ederken, katkınızı başka kullanıcılarla paylaşmak için
Kesinleştir simgesini (
) tıklatın.
Kesinleştir simgesi, verileri değiştirdiyseniz ya da veri girdiyseniz etkinleşir.
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2. Verileri son kesinleştirilen verilere geri çevirmek için, Gereç eylemleri simgesini (
tıklattıktan sonra Tüm Verileri İlk Durumuna Getir öğesini tıklatın.

)

Cognos Express ortamında katkınızın teslim edilmesi
IBM Cognos Express yöneticisi bir onay uygulamasını konuşlandırdığında, IBM Cognos
Insight'ta verileri girer ve katkınızı tamamlanmış olarak teslim edersiniz. Teslim etme, verileri
kilitler.

Yordam
Teslim Et simgesini
tıklatın.
Teslim Et simgesi ancak tüm değişiklikler kesinleştirildikten sonra etkinleşir.

Sonuçlar
Artık, gözden geçirmekle görevli kullanıcı katkınızın sahipliğini alabilir ve katkınızı gözden
geçirebilir.

Cognos Express ortamında bir teslimin reddedilmesi
Teslim edilen veriler gözden geçirilmeye hazırdır. Gözden geçirmekle görevli kişi olarak,
IBM Cognos Insight'ta en son kesinleştirilen verileri görebilirsiniz. Bazı verileri
onaylamıyorsanız, teslim edilen verileri reddebilirsiniz. Bu, teslim edilen verilerin sahipliğini
başka bir kullanıcının alabileceği ve gereken düzeltmeleri yapabileceği anlamına gelir.

Yordam
1. Teslim edilen verileri gözden geçirmek üzere açın.
2. Teslim edilen verileri keşfedin ve çözümleyin.
3. Teslim edilen değişiklikleri onaylamıyorsanız Reddet simgesini (

) tıklatın.

Cognos Express sisteminden çevrimdışı çalışma
IBM Cognos Insight'ta dağıtık kipte çalışırken, bilgisayarınızdaki bir çalışma alanında
değişiklik yapmak için IBM Cognos Express sistemiyle bağlantınızı kesebilir ve değişiklikleri
daha sonra kesinleştirebilirsiniz.

Başlamadan önce
Çevrimdışı çalışma olanağı, Cognos Insight'ı IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan
dağıtık kipte açtıysanız kullanılabilir.

Bu görev hakkında
Yaptığınız değişiklikleri Cognos Express Server sunucusunda kesinleştiremeyeceğinizi
biliyorsanız, bir çalışma alanının sahipliğini alın ve Cognos Insight'ı çevrimdışı çalışacak
şekilde ayarlayın.
Örneğin, İnternet bağlantısı olmayan bir bölgede çalışmayı planlıyorsanız, yerel bir kopyayı
kaydedebilir ve Cognos Insight'ı çevrimdışı çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sunucuya
bağlantınız yokken yerel kopya üzerine çalışabilirsiniz. Daha sonra yeniden bağlandığınızda,
çalışma alanında yaptığınız tüm değişiklikleri Cognos Express Server sunucusunda
kesinleştirebilirsiniz.
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Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Çevrimdışı Çalış öğesini tıklatın.
Çevrimdışı Çalış menü öğesinin yanında bir onay işareti görüntülenir.
2. Cognos Express Server sunucusuna yeniden bağlanmak istediğinizde Eylemler simgesini
tıklatın ve Çevrimdışı Çalış öğesini seçin. Bağlandığınızı göstermek için Çevrimdışı
Çalış menü öğesinin yanındaki onay işareti kaybolur.
) tıklatarak değişiklikleriniz kesinleştirin.
3. Kesinleştir simgesini (
Verileriniz sunucudaki verilerle birleştirilir.

Cognos Express kullanıcısı olarak çalışma alanlarının silinmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına artık gereksiniminiz kalmadıysa, çalışma alanını
IBM Cognos Express'ten kaldırabilirsiniz.

Yordam
Aşağıdaki eylemlerden sizin için geçerli olanları gerçekleştirin: Çalışma alanını
bilgisayarınıza kaydettiyseniz, çalışma alanını ya da CDD dosyasını bilgisayarınızdan silin.
CDD dosyası çalışma alanınızdaki modeli, verileri ve çalışma alanınızın yerleşim düzenini
içerir.
Unutmayın: Cognos Insight çalışma alanlarına ilişkin kullanıcı verileri, çalışma alanının
kendisinden ayrı olarak saklanır. Kullanıcı verileri günlük dosyaları, temalar, en son çalışma
alanlarının PNG dosyaları ve çalışma alanı yarattığınızda ya da bir çalışma alanını
değiştirdiğinizde yaratılan Cognos TM1 küpleridir. Tek bir çalışma alanının verilerini
silemezsiniz. Ancak tüm kullanıcı verilerini bir kerede silebilirsiniz. Bu kullanıcı verilerini
silmek istiyorsanız (örneğin, Cognos Insight'ı kaldırırken olduğu gibi), .CognosInsight
klasörünü ortamınızdan silin.
v Microsoft Windows XP işletim sistemlerinde: C:\Documents and Settings\kullanıcı
adı\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 işletim sistemlerinde: C:\Users\kullanıcı adı\.CognosInsight

Bölüm 11. Cognos Express kullanıcıları için

181

182

IBM Planning Analytics Sürüm 2.0.0: Cognos Insight

Bölüm 12. Cognos Express yöneticileri için
IBM Cognos Express yöneticileri, IBM Cognos Insight'ta yaratılmış çalışma alanlarını
Cognos Express kullanıcılarının erişmesi için Cognos Express Server sunucusunda yayınlayıp
dağıtabilirler.

Cognos Express sistemine bağlanma
IBM Cognos Express yöneticileri, boyutları ya da küpleri içe aktarmak, çalışma alanı
yayınlamak ya da bir plana katkı sağlamak istediklerinde IBM Cognos Insight'tan bir Cognos
Express sistemine bağlanabilir.

Başlamadan önce
IBM Cognos Insight'tan bir Cognos Express sistemine yalnızca Cognos Express yöneticileri
bağlanabilir.

Bu görev hakkında
IBM Cognos TM1 Architect ve IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanaklarında
yaratılan tüm görünümler ve uygulamalar görüntülenir.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
öğesini tıklatın.

) tıklattıktan sonra IBM Cognos TM1 Olanağına Bağlan

2. IBM Cognos TM1 sistem URL adresi alanında, kullanmak istediğiniz Cognos Express
Server sunucusunun URL adresini belirtin. URL adresi büyük ve küçük harfe duyarlıdır.
3. Belirtilen sisteme ilişkin kimlik bilgilerinizi girin.
4. İleri düğmesini tıklatın.
5. Bir planlama sunucusu ve uygulama seçin ve uygulamanın katkıda bulunan ya da gözden
geçiren görünümleri ile bağlantı kurulup kurulmayacağını seçin.
6. Son düğmesini tıklatın.

Çalışma alanlarının Cognos Express olanağında yayınlanması
Bir çalışma alanının IBM Cognos Insight'tan yayınlanması, çalışma alanınızdaki verileri
Cognos Express Server sunucusuna kopyalar ve IBM Cognos TM1 Applications Portal'da bir
uygulama yaratır.

Başlamadan önce
Çalışma alanı içeriğini yalnızca Cognos Express yöneticileri Cognos Express'de
yayınlayabilir.
Bağlantılar yaratabilir ve bunları IBM Cognos Express ve IBM Cognos TM1 ürünlerinde
Tercihlerim altına kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Insight tercihleri”
sayfa 13.
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Bu görev hakkında
Çalışma alanlarınızı ve küplerinizi yayınladığınızda, Cognos Express Server'e erişimi olan
diğer kullanıcılar, IBM Cognos TM1 Applications Portal'dan çalışma alanlarınıza erişebilir ve
Cognos Insight'ta bunlarla çalışabilirler. Temel veriler Cognos Express Server sunucusunda
saklanır ve sunucuya bağlanmak için Cognos Insight kullanılır.
Sınırlama: Aynı zamanda 10'dan fazla Cognos TM1 Server çalışıyorsa, varsayılan olarak,
Cognos Insight yayınlama gerçekleştirmez. Bu yapılandırma kullanıcıların sistem
kaynaklarına aşırı yüklenmelerini önler.
Aşağıdaki şekil, Cognos Insight'tan yayınlama iş akışını göstermektedir. Bir çalışma alanını
Cognos Insight'tan Cognos Express olanağına yayınladığınızda, çalışma alanınızdaki veriler
Cognos Express Server sunucusuna kopyalanır ve IBM Cognos TM1 Applications Portal'a bir
uygulama eklenir.

Şekil 16. Çalışma alanlarının Cognos Express olanağında yayınlanması

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Yayınla öğesini tıklatın. Yeni bir çalışma
alanını yayınlıyorsanız, Cognos Insight devam etmeden önce çalışma alanını
kaydetmenizi ister.
DİKKAT:
Yayınla'yı tıklattığınızda, var olan bir çalışma alanında yaptığınız tüm değişiklikler
kaydedilir.
2. Yayınla seçeneğini tıklatın.
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3. IBM Cognos TM1 sistem URL adresi alanında, kullanmak istediğiniz Cognos Express
sistemini belirtin.
4. Belirtilen sisteme ilişkin kimlik bilgilerinizi girin. Cognos TM1 Application Server
Cognos Access Manager olanağını kullanıyorsa, anonim olarak ya da başka bir kullanıcı
olarak oturum açabilirsiniz.
5. Yaratmak istediğiniz Cognos uygulamasının adını belirtin.
Uyarı: Uygulama adı benzersiz olmalıdır.
6. İsteğe bağlı: Bir sorumluluk uygulaması tipini yayınlamak istiyorsanız, verilere erişimi
denetleyen boyutu seçin. Merkezi bir uygulama tipini yayınlamak istiyorsanız boyut
seçmeyin.
Sorumluluk uygulaması tipi, şirketinizin yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır.
Bunlar, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri gibi, tanımlı bir bitiş tarihi
olmayan uygulamalardır. Bu tip uygulamaları kilitleyemezsiniz.
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlamayı ya da çözümlemeyi paylaşan küçük bir
kullanıcı grubu tarafından kullanılır.
Uygulama tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 12, “Cognos Express
yöneticileri için”, sayfa 183.
7. Seçimlerinizi gözden geçirmek için İleri düğmesini tıklatın.
8. Çalışma alanını yayınlamak için Son düğmesini tıklatın.

Çalışma alanlarının Cognos Express olanağında yayınlanması ve
dağıtılması
Bir çalışma alanının IBM Cognos Insight'tan yayınlanması ve dağıtılması, çalışma
alanınızdaki verileri IBM Cognos Express Server sunucusuna kopyalar ve IBM Cognos TM1
Applications portalında bir uygulama yaratır.

Başlamadan önce
Bir çalışma alanını yayınlamak için, Cognos Express Server üzerinde yönetici haklarınız
olmalıdır.
Bağlantılar yaratabilir ve bunları IBM Cognos Express ve IBM Cognos TM1 ürünlerinde
Tercihlerim altına kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Insight tercihleri”
sayfa 13.

Bu görev hakkında
Bir çalışma alanını yayınlayıp dağıttığınızda, Cognos Express Server sunucusundaki
kullanıcılar verilerinize Cognos TM1 Applications Portal'da bir uygulama olarak erişebilirler;
Cognos Express Server sunucusundaki kullanıcılar IBM Cognos Workspace ya da IBM
Cognos Workspace Advanced olanağında çalışma alanlarını ve IBM Cognos Report Studio'da
raporları açabilirler.
Aşağıdaki şekil, Cognos Insight'tan yayınlama ve dağıtma iş akışını göstermektedir. Bir
çalışma alanını Cognos Insight'tan Cognos Express olanağına yayınlayıp dağıttığınızda,
çalışma alanınızdaki veriler Cognos Express Server sunucusuna kopyalanır ve IBM Cognos
TM1 Applications Portal'a bir uygulama eklenir.

Bölüm 12. Cognos Express yöneticileri için
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Şekil 17. Çalışma alanlarının Cognos Express olanağında yayınlanması ve dağıtılması

Her çalışma alanını yayınladığınız ve dağıttığınızda, Cognos Insight bir Cognos TM1 Server
hizmeti yaratır. Her yeni Cognos TM1 Server hizmeti Cognos TM1 Server sunucusunun
performansını olumsuz etkiler. Bağlantılı kipte çalışarak bu performans sorununu
önleyebilirsiniz; bağlantılı kip Cognos TM1 Server sunucusuna bağlı olduğunuz ve yaptığınız
değişiklikleri yeniden yayınlamaksızın sunucuda kesinleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Bağlantılı kipte çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. “Cognos Express Server
sunucularındaki planlar” sayfa 179.
Aynı zamanda 10'dan fazla Cognos TM1 Server çalışıyorsa, varsayılan olarak, Cognos Insight
yayınlama gerçekleştirmez. Bu yapılandırma kullanıcıların sistem kaynaklarına aşırı
yüklenmelerini önler.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Yayınla öğesini tıklatın.
DİKKAT:
Yayınla'yı tıklattığınızda, var olan bir çalışma alanında yaptığınız tüm değişiklikler
kaydedilir.
2. Yayınla ve Dağıt seçeneğini tıklatın.
3. IBM Cognos TM1 sistem URL adresi alanında, kullanmak istediğiniz Cognos Express
sistemini belirtin.
4. Belirtilen sisteme ilişkin kimlik bilgilerinizi girin.
Cognos TM1 Planning hizmeti Cognos Access Manager olanağını kullanıyorsa, anonim
olarak ya da başka bir kullanıcı olarak oturum açabilirsiniz.
5. Yaratmak istediğiniz Cognos uygulamasının adını belirtin.
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Uyarı: Uygulama adı benzersiz olmalıdır.
6. Bir sorumluluk uygulaması tipini yayınlamak istiyorsanız, verilere erişimi denetleyen
boyutu seçin. Merkezi bir uygulama tipini yayınlamak istiyorsanız boyut seçmeyin.
Sorumluluk uygulaması tipi, şirketinizin yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır.
Bunlar, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri gibi, tanımlı bir bitiş
tarihi olmayan uygulamalardır. Bu tip uygulamaları kilitleyemezsiniz.

7.
8.
9.
10.

Merkezi uygulama tipi, merkezi planlamayı ya da çözümlemeyi paylaşan küçük bir
kullanıcı grubu tarafından kullanılır.
Uygulama tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 12, “Cognos Express
yöneticileri için”, sayfa 183.
İleri düğmesini tıklatın.
IBM Cognos TM1 sistem URL adresi alanında, kullanmak istediğiniz Cognos Express
Server sunucusunu belirtin.
Anonim olarak (anonymous) ya da başka bir kullanıcı olarak oturum açın.
Seçimlerinizi gözden geçirmek için İleri düğmesini tıklatın:
v Raporların adlarını değiştirebilirsiniz.
v Raporları içeren paketin adını ya da konumunu değiştirebilirsiniz.
DİKKAT:
Sunucuda var olan bir paket adını seçerseniz özgün paketin üzerine yazılır.

11. Çalışma alanını yayınlamak için Son düğmesini tıklatın.

Cognos Express ortamında uygulama bakımı
IBM Cognos Insight'tan bir IBM Cognos Express Server sunucusunda bir uygulama
yayınladıktan sonra, uygulama bakımı için kullanabileceğiniz çeşitli seçenekleriniz vardır.
Modelleyici IBM Cognos TM1 Performance Modeler ya da IBM Cognos TM1 Architect
olanağında görünümler tanımladıysa ve düzenlenebilir bir uygulamayı yayınlarsanız, Cognos
Express Server sunucusundaki tüm görünümler, uygulamanın bir parçası olarak eklenir.
Uygulama düzenlenebilir bir uygulama değilse, yalnızca yerleşim düzenini değiştirebilirsiniz.
Düzenlenebilir uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için TM1 Performance Modeler
belgelerine bakın. Bu belgeye IBM Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Yayınlanan bir uygulamanın bakımı için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
v Verileri içe aktaran bir işlem zamanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, TM1 Perspectives,
TM1 Architect ve TM1 Web belgelerinde görevlerle ilgili konulara bakın. Bu belgeye IBM
Knowledge Center olanağından erişebilirsiniz (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
v Cognos Express Server sunucusuna bağlanarak sunucuda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu
değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri alınamaz. Bir çalışma alanını önce
bağlantı kurmadan yeniden yayınlayarak güncelleme girişiminde bulunursanız, aynı küpü
kullanan ikinci bir uygulama yaratır ve geçerlilik denetimi mantığının başarısızlıkla
sonuçlandığını gösteren bir hata iletisi alırsınız.
v Küp, boyut, ölçüm, düzey ya da öznitelik ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu
değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri alınamaz.
v Veri ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu değişiklikler sunucuda hemen gerçekleşir ve geri
alınamaz.
v Çalışma alanının yerleşim düzeninde değişiklik yapabilirsiniz. Yerleşim düzeninde
değişiklik yaparsanız, çalışma alanını yeniden yayınlamanız gerekir; çünkü yerleşim düzeni
değişiklikleri sunucuda hemen gerçekleşmez.
Bölüm 12. Cognos Express yöneticileri için
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Cognos Express ortamında bir katkı deneyimi tasarımı
IBM Cognos TM1 Performance Modeler olanağında bir uygulama yaratıldıktan sonra, IBM
Cognos Insight olanağında bu uygulamayı katkıda bulunan ve gözden geçiren kullanıcılarınız
için geliştirebilirsiniz.
Farklı uygulama tiplerini gözden geçirdikten sonra, katkı deneyimi tasarlama yordamlarını
kullanın.

Uygulama tipleri
Uygulama Cognos TM1 Performance Modeler olanağında tasarlanırken, uygulama tipini
Modeler tanımlar.
Sorumluluk
Sorumluluk uygulaması tipi, şirket, bölüm ya da işletme yapısı gibi bir raporlama
yapısına dayalıdır. Değişiklikler, teslim edilmesi ve onaylanması gerekmeksizin
yapılabilir. Sorumluluk uygulaması tipi, tanımlı bitiş tarihi olmayan, süregiden
tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri için kullanılır.
Merkezi
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlama ya da çözümleme gerçekleştirme görevini
eşit olarak paylaşan küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanılır. Sahipliğin
alınması bir seçenektir, diğer uygulama tiplerindeki gibi bir zorunluluk değildir.
Değişiklikler kilitlenemez.
Onay

Onay uygulaması tipi, şirketin, bölümün ya da işletmenin onaylama ya da raporlama
yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır. Bir değişiklik teslim edildikten sonra,
onaylayan kişi değişikliği reddedinceye kadar, uygulama yeni değişikliklere
kilitlenir.

Cognos Insight olanağında yaratılan uygulamalar sorumluluk uygulaması ya da merkezi
uygulama tipinde olabilir. Cognos Insight olanağında onay uygulaması yaratmazsınız; ancak,
Cognos TM1 Performance Modeler olanağında yaratılan bir onay uygulamasını Cognos
Insight ile geliştirebilirsiniz.

Yordam
1. Bir IBM Cognos TM1 uygulamasına bağlanın ve yönetici olarak oturum açın.
2. Birinci sekmede planınızı açıklayın ve bireylerin plana katkı sağlamasına yardımcı olmak
için her bireyin sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirtin.
Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler olanağına planın içerdiği görünümler
hakkında ek bilgiler eklemiş olabilir. Bu bilgileri görüntülemek için Yardım ve
Görünüm Yardımı öğelerini tıklatın. Yönetici Cognos TM1 Performance Modeler
olanağında yardım metni eklemediyse, Görünüm Yardımı iletişim kutusu boş olur. Bir
IBM Cognos Express Server sunucusuna bağlı değilseniz, Yardım menüsünde Görünüm
Yardımı seçeneği yoktur.
3. Bulgularınızı daha derin bir çözümleme için başlangıç noktaları olarak sunun. Katkıda
bulunan kullanıcıların verilerde vurgulanan kural dışılıkları açıklamaları gerektiğini
belirtin.
4. Planınız için gereken ek sekmeleri ve kullanıcıların farklı sekmelere gitmek ya da
işlemleri çalıştırmak için kullanabilecekleri eylem düğmelerini ekleyin.
5. Plana ya da çözümlemeye ek bağlam sağlayan metinleri, resimleri ve web sayfalarını
ekleyin.
Kullanıcılarınız birden çok dilde çalışacaksa, ilgili dillerde metin gereçleri ve web
sayfaları ekleyin.
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6. Kullanıcıların gereçleri taşımalarını ve araç çubuğunu gizlemelerini önlemek için, tuvali
farenin sağ düğmesiyle tıklatın ve Tüm Gereçleri Kilitle öğesini seçin.
7. Çalışma alanını yayınlayın.

Sonuçlar
Tüm uygulama tipleri için, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirler:
v Verileri sıralama, satır ve sütunları birbiriyle değiştirme, boş hücreleri engelleme,
hücrelerin boyutunu değiştirme ve grafiklerle çalışma yoluyla veri çözümleme
v Eylem düğmelerinden komut dosyaları çalıştırma (bu düğmeleri eklediyseniz)
v Planın, kullanıcıya erişim verdiğiniz kısmına katkı sağlama
v Keşif noktalarını kullanarak veri çözümleme
Merkezi uygulama tipi için, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri de gerçekleştirebilirler:
v Çalışma alanını tasarlama; yönetici gereçleri kilitlemedikçe, yöneticinin onlar için
hazırladığı gereçleri simge durumuna küçültebilir ya da ekran boyutuna getirebilir ve
gereçlerde dolaşabilirler, ancak kendilerine ait yeni içerik ekleyemezler.
v Verileri içe aktarma
v Verilerin yapısını değiştirme
Onay ve sorumluluk uygulama tiplerinde, kullanıcılarınız aşağıdaki eylemleri
gerçekleştiremezler:
v Çalışma alanını tasarlama; siz gereçleri kilitlemedikçe, onlar için hazırladığınız gereçleri
simge durumuna küçültebilir ya da ekran boyutuna getirebilir ve gereçlerde dolaşabilirler,
ancak kendilerine ait yeni içerik ekleyemezler.
v Verilerin içe aktarılması için eylem düğmesi eklemediyseniz, verileri içe aktaramazlar.
v Verilerin yapısının değiştirilmesi için eylem düğmesi eklemediyseniz, verilerin yapısını
değiştiremezler.

Cognos Express ortamında Cognos Planning Service arşivi yaratılması
IBM Cognos Express Server sunucusunu taşımak istediğinizde, IBM Cognos Insight veri
dizininin ve yerleşim düzeninin bir arşivini yaratabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Arşiv yarattığınızda aşağıdaki iki arşiv dosyası yaratılır:
v Sistem yöneticisinin başka bir bilgisayara aktarması ve onunla ilgili bir Cognos TM1 işlemi
başlatması için bir veri dizini dosyası
v Cognos TM1 Applications Portal'a aktarılabilecek bir uygulama dosyası

Yordam
1. Eylemler simgesini (

) tıklattıktan sonra Yayınla öğesini tıklatın.

2. IBM Planning Hizmeti Arşivi öğesini tıklatın.
3. Hedef dizin alanında, arşivin saklanacağı konumu belirtin.
4. Yaratmak istediğiniz uygulamanın adını belirtin.
5. Bir sorumluluk uygulaması tipini arşivlemek istiyorsanız, verilere erişimi denetleyecek
boyutu seçin. Merkezi bir uygulama tipini arşivlemek istiyorsanız boyut seçmeyin.
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Sorumluluk uygulaması tipi, şirketinizin yapısı gibi bir raporlama yapısına dayalıdır.
Bunlar, süregiden tahminler ya da kesintisiz planlama süreçleri gibi, tanımlı bir bitiş tarihi
olmayan uygulamalardır. Bu tip uygulamaları kilitleyemezsiniz.
Merkezi uygulama tipi, merkezi planlama ya da çözümleme gerçekleştirme görevini eşit
olarak paylaşan küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanılır.
Uygulama tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 12, “Cognos Express
yöneticileri için”, sayfa 183.
6. Arşivlenecekleri gözden geçirmek için İleri düğmesini tıklatın.
7. İki arşiv dosyası yaratmak için Son düğmesini tıklatın.

Cognos Express yöneticisi olarak çalışma alanlarının silinmesi
Bir IBM Cognos Insight çalışma alanına artık gereksiniminiz kalmadıysa, çalışma alanını,
uygulamayı, sunucuyu, veri kaynağını, paketi ve raporu IBM Cognos Express Server
sunucusundan kaldırabilirsiniz.

Yordam
Aşağıdaki eylemlerden sizin için geçerli olanları gerçekleştirin:
v Çalışma alanını bilgisayarınıza kaydettiyseniz, çalışma alanını ya da CDD dosyasını
bilgisayarınızdan silin. CDD dosyası çalışma alanınızdaki modeli, verileri ve çalışma
alanınızın yerleşim düzenini içerir.
v Çalışma alanını yayınlayıp dağıttıysanız, uygulamayı Cognos TM1 Applications Portal'dan
ve sunucu eşgörünümünü Cognos Express'ten silin.
Daha fazla bilgi için, IBM Knowledge Center olanağında (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter) ürününüz ve sürümünüze ilişkin belgelere erişin.
Unutmayın: Cognos Insight çalışma alanlarına ilişkin kullanıcı verileri, çalışma alanının
kendisinden ayrı olarak saklanır. Kullanıcı verileri günlük dosyaları, temalar, en son çalışma
alanlarının PNG dosyaları ve çalışma alanı yarattığınızda ya da bir çalışma alanını
değiştirdiğinizde yaratılan Cognos TM1 küpleridir. Tek bir çalışma alanının verilerini
silemezsiniz. Ancak tüm kullanıcı verilerini bir kerede silebilirsiniz. Bu kullanıcı verilerini
silmek istiyorsanız (örneğin, Cognos Insight'ı kaldırırken olduğu gibi), .CognosInsight
klasörünü ortamınızdan silin.
v Microsoft Windows XP işletim sistemlerinde: C:\Documents and Settings\kullanıcı
adı\.CognosInsight
v Microsoft Windows 7 işletim sistemlerinde: C:\Users\kullanıcı adı\.CognosInsight
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Ek A. Erişilirlik özellikleri
IBM Cognos Insight'ın erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel
engeli olan kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur.
IBM Cognos Insight'ın erişilirlik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak ve en iyi sonucu
almak için aşağıdaki ortamı kullanın:
v Microsoft Windows 7 işletim sistemi ya da üstü
v Internet Explorer 9 web tarayıcısı ya da üstü
v JAWS 14 ekran okuyucusu ya da üstü

Klavye kısayolları
IBM Cognos Insight'ta klavye kullanarak dolaşmanıza yardımcı olacak klavye kısayolları
vardır.
Ayrıca, uygulamadaki çizge ve grafiklerde çizgilerin daha iyi görünmesi için, işletim
sisteminizde yüksek karşıtlığı etkinleştirmek isteyebilirsiniz.
Aşağıdaki klavye kısayolları standart ABD klavyelerine dayalıdır.
v “Verilerin içe aktarılması”
v
v

“Genel” sayfa 192
“Sekmeler” sayfa 194

v
v
v
v
v
v

“Tuval” sayfa 194
“Uygulama çubuğu” sayfa 195
“İçerik bölmesi” sayfa 196
“Çapraz tablo ve grafik gereçleri” sayfa 197
“Puan Kartı gereçleri” sayfa 199
“Keşif noktaları” sayfa 200

v
v
v
v

“Eylem düğmesi gereçleri” sayfa 200
“Metin gereçleri” sayfa 201
“Boyut Düzenleyicisi” sayfa 201
“Sorgu Oluşturucu” sayfa 201

Verilerin içe aktarılması
Çizelge 18. İçe aktarama sihirbazı için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe
Veri Eşleme
adımı

Eylem

Kısayol tuşları

Bir öğeyi bir boyutla eşle

Bir öğenin bir boyutla eşlenmesi
işleminde birden çok adım vardır:
1. Sekme tuşunu kullanarak Boyut seçin.
2. Düzey seçmek için sağ yönlü oka
bastıktan hemen sonra sol yönlü oka
basarak Boyut seçin.
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Çizelge 18. İçe aktarama sihirbazı için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe
Veri Eşleme
adımı

Eylem

Kısayol tuşları

Bir öğeyi bir düzeyle eşle

Bir öğenin bir düzeyle eşlenmesi
işleminde birden çok adım vardır:
1. Sekme tuşunu kullanarak Boyut seçin.
2. Düzey seçmek için sağ yönlü oka
basın.

Veri Eşleme
adımı

Bir öğeyi bir ölçümle eşle

Bir öğenin bir ölçümle eşlenmesi
işleminde birden çok adım vardır:
1. Sekme tuşuna basarak Boyut seçtikten
sonra hemen sağ yönlü oka basarak
Ölçüm seçin.

Veri Eşleme
adımı

Bir öğeyi bir öznitelikle eşle

Bir öğenin bir öznitelikle eşlenmesi
işleminde birden çok adım vardır:
1. Sekme tuşunu kullanarak Öznitelik
Adı alanına ulaşın.
2. Üst Karakter+Sekme tuş birleşimini
kullanarak Öznitelik seçin.
3. Ölçüm seçmek için sol yönlü oka
bastıktan hemen sonra sol yönlü oka
basarak Öznitelik seçin.

Genel
Çizelge 19. Genel klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe
Genel

Eylem

Kısayol tuşları

Etkin komut düğmesine ilişkin komutu
gerçekleştir

Enter
Ara Çubuğu
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Genel

Sekme dizini sırasının sonraki öğesine git. Sekme
Sondayken ilk sekme dizinine döner.

Genel

Sekme dizini sırasının önceki öğesine dön. Üst Karakter+Sekme
Baştayken son sekme dizinine gider.
Üst Karakter+Sekme çalışmıyorsa,
istediğiniz öğeye varıncaya kadar Sekme
tuşuna basın.

Onay kutuları Onay kutusunu seç ya da temizle

Ara Çubuğu

Radyo
düğmeleri

Sonraki radyo düğmesine git ve radyo
düğmesini seç

Sağ yönlü ok, sonra aşağı yönlü ok

Radyo
düğmeleri

Önceki radyo düğmesine git ve radyo
düğmesini seç

Yukarı yönlü ok, sonra sol yönlü ok

Ağaç denetim Ağacın sonraki düğümüne git
öğeleri

Aşağı yönlü ok

Ağaç denetim Ağacın önceki düğümüne git
öğeleri

Yukarı yönlü ok

Ağaç denetim Yürürlükteki ağaç düğümünü genişlet
öğeleri

Sağ yönlü ok

Ağaç denetim Yürürlükteki ağaç düğümünü daralt
öğeleri

Sol yönlü ok
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Çizelge 19. Genel klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Ağaç denetim Bir ağaç denetim öğesindeki ilk düğüme
öğeleri
git

Home

Ağaç denetim Bir ağaç denetim öğesindeki son düğüme
öğeleri
git

End

Menüler

Menüde aşağıya doğru git ve bir menü
öğesini seç

Aşağı yönlü ok, sonra Enter

Menüler

Menüde yukarıya doğru git ve bir menü
öğesini seç

Yukarı yönlü ok, sonra Enter

Menüler

Bir menüyü aç

Üst Karakter+F10

Menüler

Bir menüyü kapat

Esc

Kaydırma

Aşağıya kaydır

Aşağı yönlü ok
Page Down

Kaydırma

Yukarı kaydır

Yukarı yönlü ok ya da Page Up

Uygulama
çubuğu

Odağı uygulama çubuğuna getir

F6

Uygulama
çubuğu

Uygulama çubuğundaki öğelere git

Sekme ya da Üst Karakter-Sekme

Uygulama
çubuğu

Uygulama çubuğu öğesinin menüsünü aç

Ara Çubuğu

Uygulama
çubuğu

Uygulama çubuğu öğesinin menüsünü
kapat

Esc

İçerik bölmesi İçerik bölmesini aç ve kapat

Ctrl+F4

Keşif bölmesi Keşif bölmesini aç ve kapat

Ctrl+F3

Menü

Bir pencerenin menüsünü görüntüle

Alt+Ara Çubuğu

Uygulama
penceresi

Uygulama penceresini taşı

Uygulama penceresini taşıma işleminde
birden çok adım vardır:
1. Pencerenin menüsünü açmak için
Alt+Ara Çubuğu tuş birleşimine basın.
2. Taşı öğesini seçip Enter tuşuna basın.
3. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını ve
Ctrl+ok tuşu birleşimlerini kullanın.
4. Pencereyi taşımayı durdurmak için
Enter tuşuna basın.

Uygulama
penceresi

Uygulama penceresinin boyutunu değiştir

Uygulama penceresinin boyutunu
değiştirme işleminde birden çok adım
vardır:
1. Pencerenin menüsünü açmak için
Alt+Ara Çubuğu tuş birleşimine basın.
2. Boyut öğesini seçip Enter tuşuna
basın.
3. Pencerenin boyutunu değiştirmek için
ok tuşlarını ve Ctrl+ok tuşu
birleşimlerini kullanın.
4. Pencerenin boyutunu değiştirmeyi
durdurmak için Enter tuşuna basın.
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Sekmeler
Aşağıdaki tablo, odak sekmelerdeyken kullanılabilecek klavye kısayollarını gösterir.
Çizelge 20. Sekmeler için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Dolaşma

Sonraki sekmeye git

Ctrl+Üst Karakter+sağ ok

Dolaşma

Önceki sekmelere git

Ctrl+Üst Karakter+sol ok

Dolaşma

Soldaki sekmeye ya da sağdaki sekmeye
git

Sol ve sağ yönlü ok tuşları

Yeniden
Yürürlükteki sekmeyi 1 sekme sağa taşı
Konumlandırma

Üst Karakter+Page Up

Yeniden
Yürürlükteki sekmeyi 1 sekme sola taşı
Konumlandırma

Üst Karakter+Page Down

Yeniden
Adlandırma

F2

Yürürlükteki sekmeyi yeniden adlandır

Tuval
Aşağıdaki tablo, odak tuvaldeyken kullanılabilecek klavye kısayollarını gösterir.
Çizelge 21. Tuval için klavye kısayolları
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Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Gereçlerde
dolaşma

Sekme dizini sırasına göre, aynı düzeyde
ve tuval içinde sonraki gerece git

Sağ yönlü ok

Gereçlerde
dolaşma

Sekme dizini sırasına göre, aynı düzeyde
ve tuval içinde önceki gerece git

Sol yönlü ok

Gereçlerde
dolaşma

Yürürlükteki gerecin alt düzeyine (gereç
içeriği) git

Sekme

Gereç
bağlamı araç
çubuğu

Odağı, seçilen gerecin "istek üzerine" araç F10
çubuğuna taşı

Gereç kipi

Gerecin menü öğelerini göster
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Üst Karakter+F10

Çizelge 21. Tuval için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Gereç kipi

Seçilen gereci taşı

Gereci taşıma işleminde birden çok adım
vardır:
1. Gerecin menüsünü açmak için
Alt+Ara Çubuğu tuş birleşimine basın.
2. Taşı öğesini seçip Enter tuşuna basın.
3. Gereci taşımak için ok tuşlarını ve
Ctrl+ok tuşu birleşimlerini kullanın.
4. Gereci taşımayı durdurmak için Enter
tuşuna basın.
İpucu: Bir gereci, otomatik olarak diğer
gereçlerle hizalamaksızın taşımak için:
1. Gereç eylemleri simgesini tıklattıktan
sonra Taşı öğesini tıklatın.
2. Klavyedeki ok tuşlarını kullanarak
gereci taşıyın.
3. Gerecin konumunu ayarlamak için
Ctrl+Enter tuş birleşimine basın.

Gereç kipi

Seçilen gerecin boyutunu değiştir

Gerecin boyutunu değiştirme işleminde
birden çok adım vardır:
1. Gerecin menüsünü açmak için
Alt+Ara Çubuğu tuş birleşimine basın.
2. Boyut öğesini seçip Enter tuşuna
basın.
3. Gerecin boyutunu değiştirmek için ok
tuşlarını ve Ctrl+ok tuşu birleşimlerini
kullanın.
4. Gerecin boyutunu değiştirmeyi
durdurmak için Enter tuşuna basın.

Gereç kipi

Taşıma ya da boyutunu değiştirme
kipinden çık

Esc

Uygulama çubuğu
Aşağıdaki tablo, odak uygulama çubuğundayken kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
Çizelge 22. Uygulama çubuğu için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Uygulama
çubuğu

Çalışma alanı yarat

Ctrl+N

Uygulama
çubuğu

Bir çalışma alanını aç

Ctrl+O

Uygulama
çubuğu

Bir çalışma alanını kapat

Ctrl+F4

Uygulama
çubuğu

Bir çalışma alanını kaydet

Ctrl+S

Ek A. Erişilirlik özellikleri

195

Çizelge 22. Uygulama çubuğu için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Uygulama
çubuğu

Bir çalışma alanını farklı bir adla ya da
farklı bir konuma kaydet

Ctrl+Üst Karakter+S

Uygulama
çubuğu

Son eylemi geri al

Ctrl+Z

Uygulama
çubuğu

Son eylemi yinele

Ctrl+Y

Uygulama
çubuğu

Cognos Insight belgelerini aç

F1

Uygulama
çubuğu

Yardım menüsünü etkinleştir

Alt+H

Uygulama
çubuğu

Uygulama çubuğunda sonraki denetim
öğesine git

Sekme

Uygulama
çubuğu

Uygulama çubuğunda önceki denetim
öğesine dön

Üst Karakter+Sekme

İçerik bölmesi
Aşağıdaki tablo, odak içerik bölmesindeyken kullanılabilecek klavye kısayollarını gösterir.
Çizelge 23. İçerik bölmesi için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe
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Eylem

Kısayol tuşları

Dolaşma

Odak uyglama araç çubuğunun içerik
Enter
bölmesi düğmesindeyken içerik bölmesini
aç ya da kapat

Araç Çubuğu

İçerik bölmesindeki Veri ve Araç
Çubuğu bölmeleri arasında hareket et

Sekme ya da Üst Karakter-Sekme

Araç Çubuğu

Sonraki araç çubuğu denetim öğesine git

Sağ yönlü ok

Araç Çubuğu

Önceki araç çubuğu denetim öğesine git

Sol yönlü ok

Araç Çubuğu

Ağaç çubuğu denetim öğelerine ilişkin
menü öğelerini görüntüle

Aşağı yönlü ok

Ağaç denetim Ağacın sonraki düğümüne git
öğesi

Aşağı yönlü ok

Ağaç denetim Ağacın önceki düğümüne git
öğesi

Yukarı yönlü ok

Ağaç denetim Yürürlükteki ağaç düğümünü genişlet
öğesi

Sağ yönlü ok

Ağaç denetim Yürürlükteki ağaç düğümünü daralt
öğesi

Sol yönlü ok

Ağaç denetim Bir ağaç denetim öğesindeki ilk düğüme
öğesi
git

Home

Ağaç denetim Bir ağaç denetim öğesindeki son düğüme
öğesi
git

End

Menü Öğeleri İçerik bölmesindeki öğelere ilişkin menü
öğelerini listele

Üst Karakter+F10
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Çizelge 23. İçerik bölmesi için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Menü Öğeleri Tuvale keşif noktası ekle

Kısayol tuşları
Keşif noktası ekleme işleminde birden çok
adım vardır:
1. İçerik bölmesinde, yukarı ve aşağı
yönlü ok tuşlarını kullanarak boyuta
gidin.
2. Boyutu keşif noktası olarak eklemek
için, Üst Karakter+F10 tuş birleşimine
bastıktan sonra Enter tuşuna basın.

Menü Öğeleri Seçilen öğeyi tuvale ekle

Öğe ekleme işleminde birden çok adım
vardır:
1. Odak öğedeyken, Üst Karakter+F10
tuş birleşimine basarak menüyü açın.
2. Öğeyi eklemek için Insert tuşuna
basın.

Çapraz tablo ve grafik gereçleri
Aşağıdaki tablo, bir çapraz tablo ya da grafik gerecinde çalıştığınızda kullanılabilecek klavye
kısayollarını gösterir.
Çizelge 24. Çapraz tablo ve grafik gereçleri için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Görünüm
sekmeleri

Çapraz tablo gerecindeki sekmeler
arasında dolaş

Sol ya da sağ yönlü ok
Sekme ya da Üst Karakter+Sekme

"İstek
üzerine" araç
çubuğu

Odağı "istek üzerine" araç çubuğuna taşı

F10

Genel bakış
alanı

İstek üzerine araç çubuğundan genel bakış Sekme
alanına git

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanındaki boyutlara git

Sol ve sağ yönlü ok tuşları

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutun üyelerini listele. Liste açılan liste
olarak görüntülenir.

Alt+aşağı ok

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında bir boyutun üyelerini Esc
gösteren açılan listeyi kapat

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutun bağlamını değiştir

Yukarı ve aşağı yönlü ok tuşları, sonra
Enter

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutu sütunlara taşı

Ctrl+C

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutu satırlara taşı

Ctrl+R

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutu bağlama taşı

Ctrl+T

Genel bakış
alanı

Seçilen boyutu sola taşı

Ctrl+sol ok

Ek A. Erişilirlik özellikleri
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Çizelge 24. Çapraz tablo ve grafik gereçleri için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Genel bakış
alanı

Seçilen boyutu sağa taşı

Ctrl+sağ ok

Çapraz tablo

Genel bakış alanından çapraz tabloya git

Sekme

Çapraz tablo

Satır ya da sütun üstbilgileri için menü
öğelerini göster

Üst Karakter+F10

Çapraz tablo

Hücre içine satır sonu ekle.

Alt+Enter

Çapraz tablo

Hücreler için menü öğelerini göster

Üst Karakter+F10

Çapraz tablo

Çapraz tablodaki sütun genişliğini artır

Sütun genişliğini ayarlama işleminde
birden çok adım vardır:
1. Odak bir sütun üstbilgisindeyken Üst
Karakter+F10 tuş birleşimine basın.
2. Yukarı ve aşağı yönlü ok tuşlarını
kullanarak Genişlet öğesini seçin.
3. Enter tuşuna basın.

Çapraz tablo

Sütun ya da satır üstbilgilerinde bir
düğümü genişlet ya da daralt

Enter

Çapraz tablo

Çapraz tablodaki hücreler arasında dolaş

Ok Tuşları ya da Sekme ve Üst
Karakter+Sekme

Çapraz tablo

Üye başlıklarını (satır ve sütun başlıkları)
düzenle

F2

Grafik

Çapraz tablodan grafiğe taşı

Ctrl+Sekme

Grafik

Grafik tipini değiştir

Grafik tipini değiştirme işleminde birden
çok adım vardır:
1. Gereç eylemleri menüsünü açmak
için F10 tuşuna basın.
2. Grafiği değiştir simgesine ulaşmak
için sağ yönlü oka basın.
3. Grafik tipleri menüsünü açmak için
aşağı yönlü oka basın.
4. Grafik tipi seçmek için aşağı yönlü
oka basın.
5. Grafik tiplerinde dolaşmak için
yukarı ya da aşağı yönlü okları
kullanın.
6. Grafik tipi seçmek için Enter tuşuna
basın.
7. Belirli bir grafik tipine ilişkin
grafiklerin listesine ulaşmak için
Sekme tuşuna basın.
8. Grafiklerin listesine gitmek için Ara
Çubuğu'na basın.
9. Grafik seçmek için Enter tuşuna
basın.
10. Grafik seçenekleri listesine ulaşmak
için Sekme tuşuna basın.
11. Grafik tipleri menüsünden çıkmak
için Esc tuşuna basın.

Hücre
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Yeni bir hücre değeri gir
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Değeri yazıp Enter tuşuna basın.

Çizelge 24. Çapraz tablo ve grafik gereçleri için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Hücre

Değeri bin olarak gir

K
Örneğin 5K girilirse, hücreye 5000 girilir.

Hücre

Değeri milyon olarak gir

M
Örneğin 10M girilirse, hücreye
10.000.000 girilir.

Hücre

Hücre değeriyle bir sayıyı topla

+, Add
Örneğin +50 girilirse, hücre değerine 50
eklenir.

Hücre

Hücre değerinden bir sayıyı çıkar

-, Sub
Örneğin Sub50 girilirse, hücre
değerinden 50 çıkarılır.

Hücre

Hücre değerini bir yüzde değeri kadar artır Inc, Increase
Örneğin Inc6 girilirse, hücre değeri % 6
artırılır.

Hücre

Hücre değerini bir yüzde değeri kadar
azalt

Dec, Decreases
Örneğin Dec6 girilirse, hücre değeri % 6
azaltılır.

Hücre

Değeri sağa doğru dağıt

>
Örneğin 1000> girilirse, 1000 değeri
sağdaki tüm sütunlara dağıtılır.

Hücre

Değeri aşağıya doğru dağıt

|
Örneğin 1000| girilirse, 1000 değeri
aşağıya doğru tüm satırlara dağıtılır.

Hücre

Hücre değerini tutarak veri dağıtma
işlemlerine katılmasını engelle

Hold, Hol

Hücre

Tutulan hücreleri serbest bırak

Release, Rel

Puan Kartı gereçleri
Aşağıdaki tablo, bir puan kartı gerecinde çalıştığınızda kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
Çizelge 25. Metrik gereçleri için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

İstek üzerine
araç çubuğu

Odağı istek üzerine araç çubuğuna taşı

F10

Genel bakış
alanı

İstek üzerine araç çubuğundan genel bakış Sekme
alanına git

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanındaki boyutlarda dolaş

Sol ve sağ yönlü ok tuşları

Ek A. Erişilirlik özellikleri
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Çizelge 25. Metrik gereçleri için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutun üyelerini listele. Liste açılan liste
olarak görüntülenir.

Ara Çubuğu

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında bir boyutun üyelerini Esc
gösteren açılan listeyi kapat

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanında odağın bulunduğu
boyutun bağlamını değiştir

Yukarı ve aşağı yönlü ok tuşları, sonra ara
çubuğu

Genel bakış
alanı

Açılan listedeki seçili öğeyi genişlet

Sağ yönlü ok

Genel bakış
alanı

Açılan listedeki seçili öğeyi daralt

Sol yönlü ok

Genel bakış
alanı

Genel bakış alanından etkileşimli grafik
alanına git

Sekme

Keşif noktaları
Aşağıdaki tablo, keşif noktalarıyla çalıştığınızda kullanılabilecek klavye kısayollarını gösterir.
Çizelge 26. Keşif noktaları için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

İçerik bölmesi İçerik bölmesinde boyut seçerek tuvale
keşif noktası ekle

Kısayol tuşları
Keşif noktası ekleme işleminde birden çok
adım vardır:
1. İçerik bölmesinde yukarı ve aşağı
yönlü ok tuşlarını kullanarak bir boyut
seçin.
2. Menüyü açmak için Üst Karakter+F10
tuş birleşimine basın.
3. Insert tuşuna basın.

Menü öğeleri

Bir kategorinin menü öğelerini görüntüle

Üst Karakter+F10

Keşif noktası

Bir keşif noktasıyla ilgili üye listesine git

Yukarı ve aşağı yönlü ok tuşları

Keşif noktası

Keşif noktasında üye seç ya da temizle

Ctrl+Ara Çubuğu

Keşif noktası

Keşif noktasında başka bir üye seç

Yukarı ve aşağı yönlü ok tuşları, sonra
Ctrl+Ara Çubuğu

Keşif noktası

Önceki tüm seçimleri temizleyerek keşif
noktasında üye seç

Ara Çubuğu

Keşif noktası

Keşif noktası üyelerini sıradüzenli kipte
göster

Üst Karakter+F10 tuş birleşimine basın ve
Sıradüzenini Göster öğesini seçin.

Keşif noktası

Sıradüzenli kipteyken bir kategorideki bir
düğümü daralt ya da genişlet

Enter

Eylem düğmesi gereçleri
Aşağıdaki tablo, odak bir eylem düğmesi gerecindeyken kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
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Çizelge 27. Eylem düğmesi gereçleri için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe
Eylem
düğmesi

Eylem

Kısayol tuşları

Eylemi çağır

Ara Çubuğu

Metin gereçleri
Aşağıdaki tablo, metin gereçleriyle çalıştığınızda kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
Çizelge 28. Metin gereçleri için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Metin

Metni biçimlemek için vurgula

Üst Karakter+sağ ok

Araç Çubuğu

Metin vurguluyken odağı metin gereci
araç çubuğuna getir

F10

Araç Çubuğu

Araç çubuğundaki ana iniş alanlarına git

Sekme

Araç Çubuğu

Bir ana iniş alanından araç çubuğundaki
öğelere git

Sağ ya da sol yönlü ok

Araç Çubuğu

Metin gereci araç çubuğundaki yazı tipi
boyutu ya da yazı tipi listesinden bir
seçenek seç

Yukarı ya da aşağı yönlü ok

Araç Çubuğu

Yazı tipi boyutu ya da yazı tipi listesinden Enter
bir yazı tipi ayarı seç

Boyut Düzenleyicisi
Aşağıdaki tablo, Boyut Düzenleyicisi ile çalıştığınızda kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
Çizelge 29. Boyut Düzenleyicisi için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Ağaç denetim Boyut Düzenleyicisi ağacı
öğesi
sıradüzenindeki bir düğümü aç

Ctrl+sağ ok

Ağaç denetim Boyut Düzenleyicisi ağacı
öğesi
sıradüzenindeki bir düğümü kapat

Ctrl+sol ok

Başlatma

İçerk bölmesinde odak bir satır ya da öğe
başlığındayken Boyut Düzenleyicisi'ni aç

Üst Karakter+F10 tuş birleşimine basın ve
Düzenle öğesini seçin.

Düzenleme

Ağaçtaki bir öğenin menüsünü aç

Üst Karakter+F10

Düzenleme

Bir öğeyi başka bir öğenin alt öğesi olarak Üst Karakter+F10 tuş birleşimine basın ve
ayarla
Seçilen Üyeleri İndirge öğesini seçin.

Düzenle

Bir öğeyi başka bir öğenin üst öğesi
olarak ayarla

Üst Karakter+F10 tuş birleşimine basın ve
Seçilen Üyeleri Yükselt öğesini seçin.

Sorgu Oluşturucu
Aşağıdaki tablo, Sorgu Oluşturucu ile çalıştığınızda kullanılabilecek klavye kısayollarını
gösterir.
Ek A. Erişilirlik özellikleri
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Çizelge 30. Sorgu Oluşturucu için klavye kısayolları
Geçerli
olduğu öğe

Eylem

Kısayol tuşları

Menü öğeleri

Ana iniş alanlarına gitmek için bir
menüyü aç

Ctrl+;

Menü öğeleri

Bir ana iniş alanından, odağı Sorgu
Çizgesi iniş alanına getir

Ctrl+;

Veri
Görünümü

Veri Görünümü'ndeki içeriği yenile

Sekme tuşunu kullanarak Yenile
düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

Sorgu
Oluşturucu

Sorguya tablo ekle

Sorguya tablo ekleme işleminde birden
çok adım vardır:
1. Ctrl+; tuş birleşimine basın ve Meta
Veri Gezgini öğesini seçin.
2. Tabloya gitmek için ok tuşlarını
kullanın.
3. Tabloya ilişkin menü öğelerini
listelemek için Üst Karakter+F10 tuş
birleşimine basın.
4. Sorguya Ekle öğesini seçin.
5. İçeriğinizi yenilemek için, Sekme
tuşunu kullanarak Yenile düğmesine
gidin ve Enter tuşuna basın.

Sorgu Çizgesi Menüyü aç

Üst Karakter+F10

Sorgu Çizgesi Odağı bir tabloya getir

Odağı bir tabloya getirme birden çok adım
vardır:
1. Menüyü açmak için Üst Karakter+F10
tuş birleşimine basın.
2. Çizgede Seç öğesini seçtikten sonra
Tablo Seç öğesini seçin.

Tablo

Tablo birleştirme özelliklerini seç

Tablo birleştirme özelliklerini seçme
işleminde birden çok adım vardır:
1. Menüyü açmak için Üst Karakter+F10
tuş birleşimine basın.
2. Çizgede Seç öğesini seçtikten sonra
Tablo Seç öğesini seçin.
3. Sekme tuşunu kullanarak Tablo
Üstbilgisi Sütunu'na gidin.
4. Odağı bir birleştirme özellikleri
satırına getirmek için yukarı ve aşağı
yönlü ok tuşlarını kullanın.
5. Odağı bir birleştirme özelliğine
getirmek için sağ ve sol yönlü ok
tuşlarını kullanın.
6. Tablo birleştirme özelliklerini
düzenlemek için Ara Çubuğu'na basın.
7. Seçeneklerin listesini görüntülemek
için Enter tuşuna basın.
8. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı
yönlü ok tuşlarını kullanın.
9. Listedeki bir seçeneği seçmek için
Enter tuşuna basın.
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Çizelge 30. Sorgu Oluşturucu için klavye kısayolları (devamı var)
Geçerli
olduğu öğe
Birleştirme
özellikleri

Eylem

Kısayol tuşları

Sütunlar arasındaki ilişkileri düzenle

Sütunlar arasındaki ilişkileri düzenleme
işleminde birden çok adım vardır:
1. Sekme tuşunu kullanarak Sütunlar
arasındaki ilişkileri belirleyin
öğesine gidin.
2. Odağı ilişki özelliklerine getirmek için
yukarı ve aşağı yönlü ok tuşlarını
kullanın.
3. Odağı bir ilişki özelliğine getirmek
için sağ ve sol yönlü ok tuşlarını
kullanın.
4. İlişki özelliklerini düzenlemek için
Ara Çubuğu'na basın.
5. Seçeneklerin listesini görüntülemek
için Enter tuşuna basın.
6. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı
yönlü ok tuşlarını kullanın.
7. Listedeki bir seçeneği seçmek için
Enter tuşuna basın.

Ekran okuyucular için ek ipuçlarının etkinleştirilmesi
IBM Cognos Insight'ta, bir çapraz tablodaki hücrelerin içeriğini değiştirdiğinizde, hücre
içerikleri farklı renkte görüntülenir. Ekran okuyucuların ipuçlarını okuması için,
renklendirilmiş metinlerin görsel ipuçlarıyla görüntülenmesini belirtebilirsiniz.

Yordam
1. Eylemler simgesini (
) tıklattıktan sonra Tercihlerim öğesini tıklatın.
2. Ekran okuyucu kullandığınızda çapraz tablodaki renklendirilmiş metinlerin
vurgulanacağını belirtmek için Renklendirilmiş metne görsel ipuçları ekle onay
kutusunu seçin.
3. Tamam düğmesini tıklatın.

JAWS ekran okuyucusu sorunları
IBM Cognos Insight'ta klavye kullanarak dolaşmanıza yardımcı olacak klavye kısayolları
vardır. Ancak, bazı ekran okuyucular bazı klavye kısayollarıyla çalışmaz. Burada sorunlar ve
çözümleri belgelenmiştir.

JAWS eski hücre durumunu ya da biçimini duyuruyor
Bir çapraz tablo gerecinde, hücre menüsü öğelerini kullanarak bir hücre durumunu ya da
hücre biçimini değiştirdiğinizde JAWS eski hücre durumunu ya da biçim değerini
duyurmaktadır. Hücre durumunu, hücrenin menüsündeki Tut ya da Serbest Bırak öğesini
kullanarak değiştirebilirsiniz. Hücrenin biçim değerlerini ise, hücrenin menüsünden farklı bir
veri biçimi (toplamın yüzdesi ya da özetleme üst sınırı gibi) seçerek değiştirebilirsiniz.

Ek A. Erişilirlik özellikleri
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JAWS'ın yeni hücre durumunu ya da biçim değerini duyurmasını sağlamak için, ok tuşunu
kullanarak değiştirilen hücreden uzaklaşın ve sonra hücreye dönün. JAWS, güncellenen
durum ve biçim değerlerini duyurur.

JAWS bazı Sorgu Oluşturucu pencerelerinde Tamam düğmesini
yanlış duyuruyor
Bazı durumlarda, bir Sorgu Oluşturucu penceresinde çalıştığınızda, JAWS Tamam düğmesini
duyurduktan sonra başka bir denetim öğesini duyurmaktadır. Böyle bir durumda Tamam
düğmesi duyurusunu rahatlıkla yoksayabilir ve duyurunun yalnızca sonraki kısmını
dinleyebilirsiniz.

JAWS yeni hücre değerlerini duyurmuyor
JAWS kullanırken, çapraz tablodaki bir hücrede yeni bir değer yazıp Enter tuşuna bastığınızda
yeni değer duyurulmamaktadır. Yeni hücre değerini girdikten sonra ok tuşlarını kullanarak
dolaşıldığında da hücre değerleri duyurulmamaktadır.
JAWS'ı hücre değerlerini duyurmaya zorlamak için, Ctrl+Sekme tuş birleşimini kullanarak
çapraz tablodan çıkın ve Ctrl+Üst Karakter+Sekme tuş birleşimini kullanarak çarpaz tabloya
dönün. Siz ok ya da sekme tuşlarını kullanarak dolaşırken JAWS hücreleri duyurur.

JAWS göreli orantılı dağıtmadaki öğeleri duyurmuyor
Veri Dağıtma penceresinde göreli orantılı dağıtmanın dayalı olduğu öğeleri gözden geçirirken
dolaşmak için ok tuşlarını kullandığınızda JAWS öğe adlarını duyurmamaktadır.
Öğeye gitmek için Sekme tuşuna basın, JAWS öğer adlarını duyuracaktır. Boyutların ve
öğelerin bir özetini gözden geçirmek için Önizleme bağlantısını da tıklatabilirsiniz. Ancak
özet salt okunur olarak gösterilir. Öğeler ancak Veri Dağıtma penceresinden düzenlenebilir.

JAWS takvimdeki tarihleri ya da dolaşma denetim öğelerini
duyurmuyor
Zaman Özetlemeleri penceresinde ve çapraz tablolarda, JAWS takvimlerdeki tarihleri ve
dolaşma denetim öğelerini duyurmamaktadır.
Zaman Özetlemeleri'nde bir tarihi düzenlemek için:
1. Zaman Özetlemeleri penceresinde Sekme tuşuna basarak sabit tarih seçeneğini belirleyin.
2. Aşağı yönlü ok tuşuna basarak takvimi açın.
3. Sağ yönlü oku kullanarak bir kerede bir gün ilerleyin (yeni, bir ayar girildiğinde JAWS
bunu duyurur) ve tarihi seçmek için Enter tuşuna basın. JAWS yeni seçilen tarihi okur ve
tarih aralıkları listesi, bu yeni başvuru tarihi seçimine dayalı olarak güncellenir.
Bir çapraz tablo hücresi tarihini düzenlemek için hücrede yeni bir tarih yazın. Yeni tarihin
biçimi, var olan tarihlerin biçimiyle eşleşmelidir.

JAWS Sorgu Tanımlaması ağaç denetim öğesini duyurmuyor
Bir paketi Cognos Insight'a (içe) aktarırken, içe aktarma sihirbazının Veri Kaynağı Seç
adımında JAWS Sorgu Tanımlaması kısmını bir ağaç denetim öğesi olarak tanımamaktadır.
Ağaç denetim öğesini kullanmak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
v Ağaçta dolaşmak için yukarı ve aşağı yönlü ok tuşlarını kullanın.
v Ağaç öğelerini genişletmek ve daraltmak için sağ ve sol yönlü okları kullanın.
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v Bir ya da daha çok ağaç öğesi seçmek için ara çubuğunu kullanın. Bir öğe seçildiğinde,
seçilen öğeler tablosuna otomatik olarak veri yerleştirilir.
v

JAWS 13 Sorgu Tanımlaması ağacında temizlenen ve kapatılan
öğeleri duyurmuyor
Bir paketi Cognos Insight'a (içe) aktarırken, içe aktarma sihirbazının Veri Kaynağı Seç adımı
sırasında Sorgu Tanımlaması ağaç denetim öğesinde ara çubuğuna basarak ağaçtaki öğeleri
seçebilirsiniz.
JAWS 13 açık ağaç öğelerinin temizlendiğini ya da seçildiğini duyurur. JAWS 13, kapatılmış
yaprak öğelerin de temizlendiğini ya da seçildiğini duyurur. Ancak, temizlenen ve kapatılan
öğeler için, JAWS 13 yalnızca öğenin kapatıldığını duyurur, öğenin temizlenip
temizlenmediğini duyurmaz.

IBM ve erişilirlik
IBM'in erişilirlikle ilgili taahhütleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için IBM
Accessibility Center'a bakın.
IBM Accessibility Center olanağını çevrimiçi olarak (http://www.ibm.com/able)
kullanabilirsiniz.

Ek A. Erişilirlik özellikleri
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Ek B. Sorun giderme bilgileri
Sorun giderme, bir sorunun çözümü için sistemli bir yaklaşımdır. Sorun gidermenin amacı, bir
işlevin beklendiği gibi çalışmamasının nedenini ve sorunun çözümünü saptamaktır.
Aşağıdaki tablo, sizin ya da müşteri desteği ekibinizin IBM Cognos Insight'ta sorun
çözmenize yardımcı olur.
Çizelge 31. Sorun giderme eylemleri ve açıklamaları
Eylemler

Açıklama

Sorununuzun çözümü için kullanılabilecek bir
ürün düzeltmesi bulunuyor olabilir.

Bilinen tüm düzeltme paketlerini ya da hizmet
düzeylerini ya da geçici program düzeltmelerini
(PTF) uygulayın.

Yapılandırmanın desteklendiğini doğrulayın.

Cognos Insight sistem gereklilikleri için Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0
sayfasına bakın (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

IBM Destek Portalı'ndan (IBM Support Portal)
ürünü seçip sağdaki düşey menü çubuğundaki
Destek ara (Search support) kutusuna hata iletisi
kodunu yazarak hata iletilerini arayın
(http://www.ibm.com/support/entry/portal/).

Hata iletileri, soruna neden olan bileşeni
saptamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler
sağlar.

Sorunun basit bir hata olmadığından emin olmak
için sorunu yeniden üretin.

Ürünle verilmiş örnekler varsa, sorunu yeniden
üretirken örnek verileri kullanabilirsiniz.

Kurulumun başarıyla tamamlandığını doğrulayın.

Kurulum konumu uygun dosya yapısını ve dosya
izinlerini içermelidir.
Örneğin, ürün günlük dosyalarına yazma erişimi
gerektiriyorsa, dizinin doğru izne sahip olduğunu
doğrulayın.

Yayın notları, teknik notlar ve kanıtlanmış
uygulama belgeleri gibi, ilgili tüm belgeleri
gözden geçirin.

IBM bilgi tabanlarında arama yaparak
sorununuzun bilinen bir sorun olup olmadığını,
geçici bir çözümü bulunup bulunmadığını ya da
önceden çözülmüş ve belgelenmiş bir sorun olup
olmadığını öğrenin.

Bilgi işlem ortamınızda en son yapılan
değişiklikleri inceleyin.

Yeni yazılım kurulması bazen uyumsuzluk
sorunlarına neden olabilir.

Denetim listesindeki öğeler sizi bir çözüme yönlendirmezse, tanılama bilgileri toplamanız
gerekebilir. IBM teknik destek temsilcilerinin verimli bir şekilde sorun gidermeleri ve
sorunun çözülmesine yardımcı olabilmeleri için bu veriler gereklidir. Tanılama verilerini
toplayıp kendiniz de çözümleyebilirsiniz.

Keşif noktasında çoklu seçim bazı hücrelerde #N/A görüntülenmesine
neden oluyor
IBM Cognos Insight'taki bir keşif noktasında iki ya da daha fazla üye seçtiğinizde, çapraz
tablolu gereçlerdeki hücreler bazen hesaplanmış değerleri, bazen de #N/A (burada geçerli
değil) dizgisini görüntüler.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Bir keşif noktasında iki ya da daha fazla öğe seçtiğinizde, çalışma alanınızdaki çapraz
tablolar, seçtiğiniz öğelere dayalı olarak hesaplanmış hücre değerlerini göstermeyi dener.

Hücrelerin hesaplanmış değerleri doğru görüntülemesi
Aşağıdaki ifadelerin her ikisi de doğruysa, hesaplanmış değerler gösterilebilir:
v Satırlarda, sütunlarda ya da bağlamdaki üyelerin ya hesaplamaları yok ya da toplama,
çıkarma, çarpma, bölme ve ortalama gibi basit hesaplamaları var.
v Satırların, sütunların ya da bağlamın hesaplanmış üyeleri varsa, bu hesaplanmış üyelerin
kesişme noktaları yok. Örneğin, satırların hesaplanmış bir üyesi varsa, sütunlarda
hesaplanabilecek herhangi bir üye yok.
Örneğin, çapraz tablonuzun Mikrodalga Fırınları ve Ocaklar gibi üyeleri, Gelir ölçümünü ve
hem bağlamda, hem de keşif noktası olarak Markalar boyutunu içeren Ürün Grupları
boyutunu gösterdiğini varsayalım. Bir markayı tıklattığınızda, çapraz tabloda görüntülenen
veriler değişerek, yalnızca o markaya ilişkin geliri gösterir.

Hücrelerin #N/A görüntülemesi
Aşağıdaki iki koşulda bir keşif noktasında birden fazla öğe seçerseniz, hücrelerde #N/A
görüntülenir:
v Çapraz tablonuzda, karmaşık bir hesaplamaya dayalı bir ya da daha fazla hesaplanmış üye
varsa
v Bir keşif noktasında birden çok öğe seçerseniz ve çapraz tablo sütunlarda, satırlarda ya da
bağlamdaki hesaplanmış üyelere ilişkin kesişme noktası içeriyorsa
Bir keşif noktasında birden çok öğe seçerseniz ve çapraz tablonuzda karmaşık bir
hesaplamaya dayalı bir ya da daha fazla hesaplanmış üye varsa, hücrelerde #N/A görüntülenir.
Karmaşık hesaplamalar, en az, en çok, karşılaştırma ya da bir veritabanına yönelik
başvurulardır. Önceki örnekle devam ederek, çapraz tabloya sütundaki en az değeri gösterecek
bir özet satırı eklediğinizi düşünelim. En az değer, karmaşık bir hesaplanmış üyedir. Şimdi,
keşif noktasında iki ya da daha fazla marka seçtiğinizde, çapraz tablodaki değerler #N/A
olarak değişir.
Bir keşif noktasında birden çok öğe seçerseniz ve çapraz tablo sütunlarda, satırlarda ya da
bağlamdaki hesaplanmış üyelere ilişkin kesişme noktası içeriyorsa hücrelerde #N/A
görüntülenir. Önceki örneğimizle devam ederek, yeni bir sütun olarak bir Ortalama
hesaplaması ve yeni satır olarak bir Ortalama hesaplaması eklediğinizi düşünelim. Şimdi,
keşif noktasında iki ya da daha fazla marka seçtiğinizde, çapraz tablodaki değerler #N/A
olarak değişir.
İlgili görevler:
“Boyut ve öznitelik temelinde süzgeç uygulanması” sayfa 51
IBM Cognos Insight çalışma alanınızdaki çapraz tablolarda ve grafiklerde görüntülenen
verilere süzgeç uygulamak için keşif noktalarını ya da keşif bölmesini kullanın. Keşif
noktaları ve keşif bölmesi, boyutlarınızın ve ölçümlerinizin birbiriyle ilgili oldukları noktaları
ve bağlantılı olmadıkları noktaları gösterir.

Sorun giderme kaynakları
Sorun giderme kaynakları, IBM Cognos Insight ile ilgili sorunları çözmenize yardımcı olacak
bilgi kaynaklarıdır. Bu kısımdaki kaynak bağlantılarının birçoğu, kısa bir video gösterisi
olarak da izlenebilir.
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Kaynakların video sürümünü görüntülemek için, bir İnternet arama motoru ya da YouTube
video topluluğunuz aracılığıyla “IBM Cognos troubleshooting” sözcüklerini arayın.

Destek Portalı
IBM Destek Portalı, IBM Cognos Insight da içinde olmak üzere, tüm teknik destek araçlarını
ve tüm IBM sistemleri, yazılımları ve hizmetlerine ilişkin bilgileri merkezi bir görünümde
birleştiren bir portaldır.
IBM Destek Portalı tüm IBM destek kaynaklarına tek bir yerden erişmenizi sağlar. Sayfaları
uyarlayarak, sorunları önlemek ve sorunları daha hızlı çözmek için gereken bilgi ve
kaynaklarda odaklanabilirsiniz. IBM Destek Portalı'na alışmak için gösteri videolarını izleyin.
IBM Destek Portalı'ndan ürünlerinizi seçerek, gerek duyduğunuz Cognos içeriklerini bulun.

IBM Cognos Insight ürün bilgilerini arama ve dolaşma
Artık IBM Cognos ürün bilgilerine erişim, tüm bağlantılarınızı tek bir sayfada görmenizi
sağlayan IBM Destek Portalı'nda (IBM Support Portal) yapılandırılabilmektedir.
IBM Cognos ürün bilgilerinde arama ve dolaşma gerçekleştirilmesine ilişkin en iyi
uygulamaları IBM Cognos Support Portal and Technote Search Best Practices sayfasında
bulabilirsiniz.

Bilgi toplanması
IBM desteğine başvurmadan önce, IBM Cognos Insight'ta sorun çözmek için gereken
tanımlayıcı verileri (sistem bilgisi, belirti, günlük dosyaları, izlemeler vb) toplamalısınız. Bu
bilgileri toplamak sorun giderme sürecini tanımanızı ve zamandan tasarruf etmenizi
sağlayacaktır.
Hangi verilerin toplanacağıyla ilgili bilgiler MustGather technotes biçiminde sunulur.

Sorunların saptanması
Sık rastlanan sorunları tanılamak ve gidermek için kullanılabilecek IBM Cognos sorun
saptama araçları vardır.
Bu araçlar Cognos Tanılama Yardımcı Programları sayfasından yüklenebilir. IBM Education
Assistant olanağının IBM Education Assistant Problem Determination web sitesinde bu
tanılama araçlarının bazılarıyla ilgili videolar ve başka eğitim kaynakları bulunur.

Hizmet istekleri
Hizmet istekleri Sorun Yönetimi Raporları (Problem Management Report; (PMR) adıyla da
bilinir. Tanılama bilgilerini IBM Software Technical Support olanağına sunmak için
kullanılabilecek birkaç yöntem vardır.
Bir PMR açmak ya da teknik destekle bilgi alışverişinde bulunmak için, IBM Software
Support olanağının teknik destekle bilgi alışverişi sayfasına gidin. PMR'ları, Service Requests
(PMRs) aracını ya da bilgi alışverişi sayfasındaki desteklenen diğer yöntemlerden birini
kullanarak da doğrudan sunabilirsiniz.

Cognos Müşteri Merkezi
IBM Cognos Müşteri Merkezi'nde Cognos'a özgü bilgiler, güncellemeler ve sorun giderme
kaynakları bulunur.
Cognos sorun giderme bilgilerini görüntülemek için Cognos Müşteri Merkezi'ne erişin ve
"Contacting Support" ya da "Troubleshooting Tips" başlığı altındaki bilgileri gözden geçirin.
Ek B. Sorun giderme bilgileri
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Fix Central
Fix Central, sisteminizin yazılımları, donanımları ve işletim sistemi için düzeltmeler ve
güncellemeler içerir.
Fix Central olanağında ürününüzle ilgili düzeltmelere gitmek için açılan menüyü kullanın. Fix
Central yardımını da gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Bilgi tabanları
IBM bilgi tabanlarında arama yaparak sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.
Herhangi bir ibm.com sayfasının üst kısmındaki Search (Ara) alanına arama dizginizi
yazarak IBM'in manşet aramasını kullanabilirsiniz.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center bir IBM ürününün her yayınına ilişkin belgeleri içerir.
Çevrilmiş belgeler de içinde olmak üzere, IBM Knowledge Center olanağına
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ adresiyle erişebilirsiniz.
Bilinen en son sorunlara ve APAR'lara ilişkin bağlantılar için, ürününüz ve sürümünüze
ilişkin Release Notes (Yayın Notları) belgesine erişin.

IBM Redbook yayınları
IBM Redbook yayınları, IBM'in Uluslararası Teknik Destek Kuruluşu ITSO tarafından
geliştirilir ve yayınlanır.
IBM Redbook yayınları, kurulum, yapılandırma ve çözüm gerçekleştirme gibi konuları
kapsayan derinlikli yol gösterme bilgileri içerir.

Proven Practices (Kanıtlanmış Uygulamalar) belgeleri
IBM Cognos uzmanları tarafından müşteri deneyimlerinden yaratılan Business Analytics
Proven Practices belgeleri, belirli teknoloji ortamlarında doğrulanmış teknik bilgileri içerir.
Business Analytics Proven Practices belgeleri, videoların ve diğer bilgilerin yanı sıra,
Financial Performance Management ile ilgili en popüler ilk 10 uygulamaya kolayca
erişmenizi sağlar: Cognos Proven Practice documentation.

Yazılım desteği ve RSS haber kaynakları
IBM Software Support RSS haber kaynakları, web sitelerine eklenen yeni içerikleri yalın bir
biçimde, hızla ve kolayca izlemenizi sağlar.
Bir RSS okuyucuyu ya da tarayıcı eklentisini karşıdan yükledikten sonra, şu sayfadaki IBM
ürün haberlerine abone olabilirsiniz: IBM Software Support RSS feeds.

Forumlar ve topluluklar
IBM Cognos ürün forumları, IBM Cognos topluluğunda fikirleri ve çözümleri iş
arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir yer sağlar.
Etkin Cognos forumlarına erişmek için şu bağlantıyı kullanın: Cognos forumları ve
toplulukları.
AnalyticsZone.com, IBM Cognos Insight kullanıcıları için ek forumların yanı sıra eğitim
kılavuzu ve örnek dosyaları da sağlar (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).
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Özel Notlar
Bu bilgiler, dünya çapında kullanıma sunulan ürünler ve hizmetler için geliştirilmiştir.
IBM bu bilgileri başka dillerde kullanıma sunabilir. Ancak, bu bilgilere erişebilmek için,
ürünün ya da ürün sürümünün o dildeki bir kopyasına sahip olmanız gerekebilir.
IBM, bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma
sunmayabilir. Bulunduğunuz yerde kullanıma sunulan ürün ve hizmetleri yerel IBM müşteri
temsilcisinden ya da çözüm ortağından öğrenebilirsiniz. Bir IBM ürün, program ya da
hizmetine gönderme yapılması, açık ya da örtük olarak, yalnızca o IBM ürünü, programı ya
da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. Aynı işlevi gören ve IBM'in fikri mülkiyet
haklarına zarar vermeyen herhangi bir ürün, program ya da hizmet de kullanılabilir. Ancak,
IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve
doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgede, satın aldığınız Program'ın ya da
kullanım lisansının kapsamadığı ürünler, hizmetler ya da özelliklerden söz edilebilir.
IBM'in, bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin
size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez.
Lisansla ilgili sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Çift byte (DBCS) bilgilerle ilgili lisans soruları için, ülkenizdeki IBM'in Intellectual Property
(Fikri Haklar) bölümüyle bağlantı kurun ya da sorularınızı aşağıda adrese yazın:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
İzleyen paragraf, bu tür kayıt ve koşulların, yasalarıyla bağdaşmadığı ülkeler için geçerli
değildir: IBM BU YAYINI, OLDUĞU GİBİ, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK
GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK
AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI
AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde garantinin açık ya da örtük olarak
reddedilmesine izin vermez; dolayısıyla, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.
Bu yayın teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde düzenli
olarak değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır.
IBM, önceden bildirimde bulunmaksızın, bu yayında açıklanan ürünler ve/ya da programlar
üzerinde iyileştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.
Bu belgede IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler kullanıcıya kolaylık sağlamak
içindir ve bu Web sitelerinin onaylanması anlamına gelmez. Bu Web sitelerinin içerdiği
malzeme, bu IBM ürününe ilişkin malzemenin bir parçası değildir ve bu tür Web sitelerinin
kullanılmasının sorumluluğu size aittir.
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IBM'e bilgi ilettiğinizde, IBM bu bilgileri size karşı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun
gördüğü yöntemlerle kullanabilir ya da dağıtabilir.
(i) Bağımsız olarak yaratılan programlarla, bu program da içinde olmak üzere diğer
programlar arasında bilgi değiş tokuşuna ve (ii) değiş tokuş edilen bilginin karşılıklı
kullanımına olanak sağlamak amacıyla bu program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans
sahipleri şu adrese yazabilirler:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Bu tür bilgiler, ilgili kayıt ve koşullar altında ve bazı durumlarda bedelli olarak edinilebilir.
Bu belgede açıklanan lisanslı program ve bu programla birlikte kullanılabilecek tüm lisanslı
malzeme, IBM tarafından IBM Müşteri Sözleşmesi, IBM Uluslararası Program Lisansı
Sözleşmesi ya da eşdeğer sözleşmelerin kayıt ve koşulları altında sağlanır.
Burada belirtilen başarım verileri denetimli bir ortamda elde edilmiştir. Bu nedenle, başka
işletim ortamlarında çok farklı sonuçlar alınabilir. Bazı ölçümler geliştirilme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin genel kullanıma sunulan sistemlerde de aynı olacağı
garanti edilemez. Ayrıca, bazı sonuçlar öngörü yöntemiyle elde edilmiş olabilir. Dolayısıyla,
gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu belgenin kullanıcıları, kendi ortamları için geçerli verileri
kendileri doğrulamalıdırlar.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu ürünleri sağlayan firmalardan, bu firmaların yayın ve
belgelerinden ve genel kullanıma açık diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM bu ürünleri
sınamamıştır ve IBM dışı ürünlerle ilgili başarım doğruluğu, uyumluluk gibi iddiaları
doğrulayamaz. IBM dışı ürünlerin yeteneklerine ilişkin sorular, bu ürünleri sağlayan firmalara
yöneltilmelidir.
IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ve herhangi bir
duyuruda bulunulmadan bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç ve
hedefleri gösterir.
Bu belge, günlük iş ortamında kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerir. Örneklerin
olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları belirtilmiş olabilir.
Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve adreslerle olabilecek
herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.
Bu bilgileri elektronik kopya olarak görüntülediyseniz, fotoğraflar ve renkli resimler
görünmeyebilir.
Bu Yazılım Ürünü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak için tanımlama bilgilerini
ya da diğer teknolojileri kullanmaz.
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Ticari markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp. firmasının dünyanın
birçok bölgesinde kayıtlı ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve
hizmet adları, IBM'in ya da diğer firmaların ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının
güncel listesi için, Web üzerinde şu adresle erişebileceğiniz “Copyright and trademark
information” (Copyright and trademark information) sayfasına bakın: www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Aşağıdaki terimler diğer firmaların ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
v Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu, Microsoft Corporation firmasının
ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
v Java ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Oracle firmasının ve/ya da iştiraklerinin
ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Özel Notlar
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Dizin
Sayısallar
10.2.2.1 sürümünde
10.2.2.3 sürümünde

4
3

A
açıklamalar 103
açma
Cognos Insight 11
ağaç eşlemleri 83
alan grafikleri 83
alt toplamlar 61
arabirim
Cognos Insight 11
araç çubuğu
tanım 112
arama 52
boyutlar 97
kaldırma
birleştirmeden üye 97
arka planlar
ekleme 90
renkler 92
resimler 92
arşivleme
Cognos Express'te 189
Cognos TM1'de 176
ASC dosyaları
içe aktarma 18
ayarlama
Cognos Insight tercihleri 13
ayrıntı
daha fazlasını görüntüleme 117
ayrıntıları alma
başka bir küpten 167

B
bağlanma
Cognos Express'e 13, 183
Cognos TM1'e 13, 169
bağlantı kesme
Cognos Express'ten 180
Cognos TM1 ile 167
bağlantılar
küp hesaplamalarında 59
bağlantılı kip 157
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
bakım
Cognos Express'te yayınlanan uygulamalar 187
Cognos TM1'de yayınlanan uygulamalar 174
uygulamalar 169, 183
bant hesaplamaları 64
Başlangıç Bilgileri sayfası
geçersiz kılma 13
başlatma
Cognos Insight 11
biçimleme
grafikler 86, 87, 88
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

biçimleme (devamı var)
ölçümler 98
sıfırlar 98
bilgi tabanları 210
birleşik grafikler 83
boş hücreler
engelleme 123, 126
boş olmayan hücreleri sayma 63
boyut altkümeleri
içe aktarma 41
boyut düzenleyicisi
klavye kısayolları 201
boyut hesaplamaları 55
boyutlar
çapraz tablolarda değiştirme 123, 126
düzenleme 97
grafiklerde değiştirme 123, 126
gruplama 102
içe aktarma 38
kopyalama 96
öznitelikler 97
sıradüzeni 102
silme 104
temelinde süzgeç uygulama 51
var olanları içerme 45
yaratma 95
bölme hesabı 57

C
CMA dosyaları
içe aktarma 18
Cognos Express
bağlanma 13, 183
çalışma alanlarını yayınlama 183, 185
çevrimdışı çalışma 180
içinde arşivleme 189
küpleri yayınlama 183
plana katkı sağlama 179
raporları yayınlama 185
uygulamaları yayınlama 183
verileri yayınlama 183
Cognos Müşteri Merkezi 209
Cognos Tanılama Yardımcı Programları 209
Cognos TM1
bağlanma 13, 169
çalışma alanlarını çok katmalı sunucuda yayınlama
çalışma alanlarını yayınlama 170
çevrimdışı çalışma 167
içinde arşivleme 176
küpleri yayınlama 170
plana katkı sağlama 157
uygulamaları yayınlama 170
verileri yayınlama 170
Cognos TM1 Server
çalışma alanlarını kullanma 157
ConsolidatedAvg hesaplamaları 63
ConsolidatedCountUnique hesaplamaları 63
CSV dosyaları
içe aktarma 18

172

215

cube viewer
veri girme

dışa aktarma
çalışma alanlarını PDF dosyası olarak
verileri CSV'ye 107
verileri Microsoft Excel'e 107
diğerleriyle paylaşma
Cognos Express'te 189
Cognos TM1'de 176
diller 13
varsayılanları ayarlama 13
dinamik değerler
araya ekleme 89
dolaşma
sekmeler 116
dondurma
satırlar ya da sütunlar 77
düğmeler
Cognos Insight 11
düşey eksen 87, 88
düzenleme
boyutlar 97
hesaplamalar 66
ölçümler 97

49

Ç
çalışma alanı 91
arka plan renkleri 92
arka plan resimleri 92
Cognos Express'te katkı deneyimi 188
Cognos TM1'de katkı deneyimi 174
çapraz tablo 81
dolaşma 116
eylem düğmeleri 88, 89
metin 90
sekmeler 81
temalar 92
uyumlulaştırma 92
web sayfası 91
çalışma alanı sekmeleri
yazdırma 109
çalışma alanları
bilgisayarınızdan silme 109
Cognos Express'te yayınlama 183
Cognos Express'ten silme 181
Cognos TM1'de yayınlama 170
Cognos TM1'den silme 168
örnekler 111
PDF dosyası olarak dışa aktarma 108
resim ekleme 90
tasarlama 81
yaratma 113
yazdırma 109
yönetme 93
çapraz tablo
ekleme 81
çapraz tabloda ve grafikte farklı veriler 82
çapraz tablolar
grafiklerdekinden farklı veriler 82
klavye kısayolları 197
süzgeç uygulama 117
yaratma 123, 126
çapraz tabloların ve grafiklerin bağlantısını kesme
çarpma hesabı 57
çevrimdışı 157, 167, 180
çevrimdışı çalışma
Cognos Express 180
Cognos TM1 167
çıkarma hesabı 57, 62, 65
çizgi grafikleri 83
çok iş parçacıklı sorgular 8
çok katmanlı Cognos TM1 Server
çalışma alanlarını yayınlama 172
çubuk grafikleri 83

E

82

D
dağılım grafikleri 83
dağıtık kip 157
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
dağıtma
veri 68
Destek Portalı 209
detaya inme 53
detayı azaltma 53

216
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ek açıklamalar 103
ekran okuyucular 203
eksen
aralık 87
düşey 87, 88
kategori 87
paylaşma 87
seri 87
yatay 87, 88
eksi sayılar 98
en alttaki sonuçlar
görüntülenecek şekilde süzgeç uygulama
en az hesaplaması 65
en çok hesaplaması 65
en üstteki sonuçlar
görüntülenecek şekilde süzgeç uygulama
erişilirlik
ağaç denetimleri 192
boyut düzenleyicisi 201
çapraz tablolar 197
ekran okuyucular 203
etki çizgeleri 199
eylem düğmesi gereçleri 200
gereçler 194
grafikler 197
IBM'de 205
içerik bölmesi 192, 196
kaydırma 192
keşif bölmesi 192
keşif noktaları 200
klavye kısayolları 191
menüler 192
metin gereçleri 201
metrikler gereci 199
onay kutuları 192
özel çizgeler 199
özellikler 191
puan kartı gereçleri 199
radyo düğmeleri 192
sekmeler 194
sorgu oluşturucu 201
sorun giderme 203

54

54

erişilirlik (devamı var)
strateji eşlemleri 199
tuval 194
uygulama çubuğu 195
uygulama penceresi 192
verileri içe aktarma 191
eşit dağıtma 72
eşit yapraklar dağıtma yöntemi
etiketler
grafikler 88
etki çizgeleri
genel bakış 159
klavye kısayolları 199
eylem düğmeleri
ekleme 88
klavye kısayolları 200
komut dosyaları 89

F
fark 62
fark yüzdesi 62
Fix Central 210
forumlar ve topluluklar

210

G
genel bakış alanı
tanım 112
gereç verisi
yazdırma 109
gereçler
arkaya taşıma 91
başlıklar 91
çapraz tablo 81
ekleme 91
eylem düğmeleri 88, 89
kenarlıklar 91
klavye kısayolları 194
metin 90
resim ekleme 90
sekmeler 81
tanım 112
uyumlulaştırma 92
web sayfası 91
gereçleri kilitleme 93
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
giriş vii
gizleme
grafikler 88
hesaplamalar 77
satır 77
sütunlar 77
göreli orantılı dağıtma 70
Görünüm Yardımı komutu
Cognos Express'te 179
Cognos TM1'de 157
gösterme
hesaplamalar 77
satır 77
sütunlar 77
grafik açıklamaları 88
grafik verilerini ayarlama 76
grafikler
ağaç eşlemleri 83

71

grafikler (devamı var)
alan 83
biçimleme 86, 87, 88
birleşik grafikler 83
çapraz tablolardakinden farklı veriler
çizgi 83
çubuk 83
dağılım 83
değiştirme 86
ekleme 83
eksen 87
etiketler 88
genel bakış 83
gizleme 88
grafik açıklamaları 88
kabarcık 83
klavye kısayolları 197
nokta 83
özetler 86
pasta 83
sütun 83
süzgeç uygulama 117
tipler 83
verileri ayarlama 76
yaratma 123, 126
grafiklerdeki değerler 87
gruplama
boyutlar 102
veri 120

82

H
hesaplamalar
alt toplamlar 61
bantlara ayırma 64
boş olmayan hücreleri sayma 63
boyut 120
bölme 57
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 63
çarpma 57
çıkarma 57, 62, 65
değerleri karşılaştırma 61
düzenleme 66
ElseIf 64
ElseIf hesaplamaları 64
en az 65
en çok 65
fark 62
fark yüzdesi 62
genel bakış 55
gizleme 77
gizlenmiş olanları gösterme 77
IF 64
IF hesaplamaları 64
işlevler
ConsolidatedAvg 63
ConsolidatedCountUnique 63
katkı payı 65
kural dışılıkları vurgulama 61
küp 123, 126
küplere uygulama 55
ortalama 65
ortalama değer 63
örnekler 67
özel 57, 62
özet 65
Dizin
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hesaplamalar (devamı var)
sayı 65
toplama 57
hızlı içe aktarma 17
hizmet istekleri
PMR 209
hücreler
açıklamalar 103
hücrelerde #N/A 208

I
IBM Cognos TM1 boyut altkümeleri
içe aktarma 41
IBM Redbook yayınları 210

İ
içe aktarma
ASC dosyaları 18
boyutlar 38
CMA dosyaları 18
CSV dosyaları 18
dosyalar 113
elektronik tablolar 113
ilişkisel veri kaynakları 26
küp görünümleri 34
küpler 45
Microsoft Excel dosyaları 22
SPSS istatistikleri 30
TAB dosyaları 18
veri 45
içerik bölmesi
klavye kısayolları 196
tanım 112
içiçe yerleşimli veriler
grafikler 87
içiçe yerleştirme
veri 51
ifadeler 55
ilgili veriler
görüntüleme 167
ilişkisel veri kaynakları
içe aktarma 26

K
kabarcık grafikleri 83
kaldırma
grafikler 88
karşılaştırma hesaplaması 61
katkı deneyimi
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
katkı payı 65
katkı sağlama
Cognos Express'te bir plana 179
Cognos Express'te ilk durumuna getirme 179
Cognos Express'te kesinleştirme 179
Cognos Express'te teslim etme 180
Cognos TM1'de bir plana 157
Cognos TM1'de ilk durumuna getirme 158
Cognos TM1'de kesinleştirme 158
Cognos TM1'de teslim etme 158, 159
veri girme 49
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katkıları ilk durumuna getirme
Cognos Express'te 179
Cognos TM1'de 158
katkıları kesinleştirme
Cognos Express'te 179
Cognos TM1'de 158
katkıları teslim etme
Cognos Express'te 180
Cognos TM1'de 158
katmanlar halinde yerleştirme
gereçler 91
kaydırma 77
keşfetme 52, 102
keşif bölmesi
ile süzgeç uygulama 51
keşif noktaları
ile süzgeç uygulama 51
klavye kısayolları 200
kullanma 117
tanım 112
keşif noktası
hücrelerde #N/A görüntüleniyor 208
klasörler 104
klavye kısayolları 191
komut dosyası çalıştırma 89
kopyalama
boyutlar 96
küpler 96
koşullu stiller
yaratma 78, 121
kullanıcı arabirimi
tanım 112
kural dışılıkları vurgulama 61
kurallar
örnekler 67
kurma
Cognos Insight 111
küp
içe aktarma 38, 45
yeniden içe aktarma 45
küp görünümleri
içe aktarma 34
küp hesaplamaları 55
dış veri öğelerine bağlantı oluşturma 59
yaratma 57, 123, 126
küp kuralları
düzenleme 66
küp verisi
yazdırma 109
küpler
Cognos Express'te yayınlama 183
Cognos TM1'de yayınlama 170
hesaplama yaratma 55
kopyalama 96
yaratma 95
küreselleşme 13

M
matris grafikleri 87
merkezi uygulama tipi
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
metin
biçimleme 98
ekleme 90

metin gereçleri
klavye kısayolları 201
metin için görsel ipuçları 203
metin ölçümleri 103
metrikler gereci
klavye kısayolları 199
Microsoft Excel dosyaları
içe aktarma 22
modelleme
açıklamalar 103
boyutlar 95, 96, 97
gruplama 102
klasörler 104
küpler 95, 96
metin ölçümleri 103
ölçümler 95
öznitelikler 95
sıradüzeni 102
üyeler 101, 104
veri 95

N
nokta grafikleri

P
paketler
Cognos Express'ten silme 190
parola koruması 93
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
pasta grafikleri 83
PDF dosyaları
çalışma alanı sekmelerini dışa aktarma 108
plan
Cognos Express'te ilk durumuna getirme 179
Cognos Express'te katkı sağlama 179
Cognos Express'te teslim etme 180
Cognos Express'te teslimleri reddetme 180
Cognos TM1'de ilk durumuna getirme 158
Cognos TM1'de katkı sağlama 157
Cognos TM1'de teslim etme 158
Cognos TM1'de teslimleri reddetme 159
puan kartı gereçleri
klavye kısayolları 199
puan kartları
ekleme 164
genel bakış 159

83

O
onay uygulaması tipi
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
ondalık konumlar 98
ortalama hesaplamaları 63
ortalama hesaplaması 65

R
raporlar
Cognos Express'te yayınlama 185
Cognos Express'ten silme 190
resimler
ekleme 90

S
Ö
ölçümler
biçimleme 98
çapraz tablolarda değiştirme 123, 126
düzenleme 97
grafiklerde değiştirme 123, 126
metin 103
seçme listeleri 100
yaratma 95
önek ve sonek ekleme
sayılar 98
önkoşullar 111
örnekler
karşıdan yükleme 111
kurallar 67
özel çizgeler
genel bakış 159
klavye kısayolları 199
özel hesaplama 57, 62
özet hesaplaması 65
özetlemeler
yaratma 66
özetler 86
öznitelikler 97
küp hesaplamalarında 57
temelinde süzgeç uygulama 51
yaratma 95

sağlama
Cognos Insight 11
satır
dondurma 77
gizleme 77
gizlenmiş olanları gösterme 77
üstbilgiler 87
satırları engelleme 77
sayı hesaplaması 65
sayılar
biçimleme 98
seçme listeleri
yaratma 100
sekmeler 90
dolaşma 116
ekleme 81
silme 81
uyumlulaştırma 92
yaratma 123, 126
sekmelerde dolaşma
klavye kısayolları 194
sıfırlar
görüntü biçimleme 98
sıradüzeni 102
keşfetme 102
sıradüzeni düzeyleri 102
sıralama
veri çözümleme 55
silme
açıklamalar 103
boyutlar 104
çalışma alanlarını bilgisayarınızdan

109
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silme (devamı var)
çalışma alanlarını Cognos Express'ten 181
çalışma alanlarını Cognos TM1'den 168
paketleri Cognos Express'ten 190
raporları Cognos Express'ten 190
sekmeler 81
sunucuları Cognos Express'ten 190
sunucuları Cognos TM1'den 176
uygulamaları Cognos Express'ten 190
uygulamaları Cognos TM1'den 176
üyeler 104
veri kaynaklarını Cognos Express'ten 190
simgeler
tanım 112
sorgu oluşturucu
klavye kısayolları 201
sorumluluk uygulaması tipi
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
sorun giderme
Cognos Müşteri Merkezi 209
Destek Portalı 209
düzeltmeleri alma 210
ekran okuyucular 203
erişilirlik 203
forumlar ve topluluklar 210
IBM Redbook yayınları 210
proven practices (kanıtlanmış uygulama) belgeleri
toplanması gereken (MustGather) bilgiler 209
yazılım desteği ve RSS haber kaynakları 210
sorun giderme kaynakları 209
Sorun Yönetimi Raporları
günlüğe kaydetme 209
PMR
SPSS istatistikleri
içe aktarma 30
stiller
koşullu 78
uygulama 92
strateji eşlemleri
genel bakış 159
klavye kısayolları 199
sunucu tabanlı uygulamalar 169, 183
sunucular
Cognos Express'ten silme 190
Cognos TM1'den silme 176
sürüm 10.2.2'de 4
sütun grafikleri 83
sütunlar
araya ekleme 120
dondurma 77
gizleme 77
gizlenmiş olanları gösterme 77
üstbilgiler 87
yaratma 120
sütunları engelleme 77
süzgeç uygulama
boyutlar temelinde 51
çalışma alanları 51
çapraz tablolar 117
en alttaki sonuçlar 54
en üstteki sonuçlar 54
grafikler 117
keşif noktaları ile veriler 117
öznitelikler temelinde 51
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TAB dosyaları
içe aktarma 18
tarih
biçimleme 98
taşıma
boyutlar 102
tekliler
teknik notlar
aramayla ilgili en iyi uygulamalar 209
sorun giderme
teknik notlar 209
temalar
uygulama 92
tercihler
metin için görsel ipuçları 203
Tercihlerim
uyarlama 13
teslim edilen verileri reddetme
Cognos Express'te 180
Cognos TM1'de 159
TM1
toplama hesabı 57
toplamın yüzdesi 68
toplamlar 68
görünümünü değiştirme 123, 126
TXT kütükleri
içe aktarma 18

U
uygulama çubuğu
klavye kısayolları 195
uygulama tipleri
Cognos Express'te 188
Cognos TM1'de 174
uygulamalar
Cognos Express'te yayınlama 183
Cognos Express'ten silme 190
Cognos TM1'de yayınlama 170
Cognos TM1'den silme 176

Ü
ülke değerleri 13
üst üyeler
araya ekleme 120
üyeler
ekleme 101
silme 104
üyeleri karşılaştırma 67

V
veri
Cognos Express'te yayınlama 183
Cognos TM1'de yayınlama 170
eşleme 113
girme 49
gruplama 120
içe aktarma 113
içe aktarmadan önce 17
Microsoft Excel'e (dışa) aktarma 107
üst üyeler ekleme 120

veri ağacı
klavye kısayolları 196
Veri Akışı çizgesi 82
veri aralıkları 49
veri çözümleme
arama 52
detaya inerek 53
keşfetme 102
sıralama 55
veri dağıtma 68
büyüme yüzdesi dağıtma 75
doğrusal dağıtma 74
eşit dağıtma 72
eşit yapraklar dağıtma yöntemi 71
göreli orantılı dağıtma 70
yaprakları yineleyerek dağıtma 76
yineleyerek dağıtma 73
veri eşleniyor
içe aktarma sırasında 17
veri karşılaştırma
detayı azaltarak 53
veri kaynakları
Cognos Express'ten silme 190
veri öğelerini yeniden adlandırma
etki 97, 101
veri uyumlulaştırma 92
verilere ilişkin aralıklar 49
verileri güncelleme 45
verileri içe aktarma
bilgisayarınızdan 166
eşleme 17
klavye kısayolları 191
önkoşullar 17
verileri yeniden içe aktarma 45
video belgeler
YouTube 210
vurgulama
koşullu stilleri kullanarak 78
yüksek ve düşük değerler 121

W
web sayfaları
ekleme 91

Y
yapısını değiştirme
veri 95
yaratma
seçme listeleri 100
yatay eksen 87, 88
yayınlama
Cognos Express'e 189
Cognos TM1'de 176
çalışma alanlarını Cognos Express'te 183
çalışma alanlarını Cognos TM1'de 170
çalışma alanlarını çok katmanlı Cognos TM1 Server
sunucusunda 172
küpleri Cognos Express'te 183
küpleri Cognos TM1 170
raporları Cognos Express'te 185
uygulamaları Cognos Express'te 183
uygulamaları Cognos TM1'de 170
verileri Cognos Express'te 183
verileri Cognos TM1'de 170
yayınlanan uygulamalar
Cognos Express'te bakım 187
Cognos TM1'de bakım 174
yazdırma
çalışma alanı sekmeleri 109
çalışma alanları 109
gereç verisi 109
küp verisi 109
yazılım desteği ve RSS haber kaynakları 210
yeni özellikler 1, 3, 4
yeniden içe aktarma 45
yerini değiştirme
veri 51
yineleyerek dağıtma 73
yönetme
çalışma alanları 93

Z
zaman
biçimleme 98
zaman özetleme hesaplamaları
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