Løsningsforslag TCS X2
Det følgende er en beskrivelse af mit løsningsforslag. Det er mit bud på en løsning som jeg finder både elegant og
generelt dækkende.

Layout tekst-objektet

Det essentielle ved Layout tekst-objektet var at det skulle indeholde en dynamisk indholdsreference: {Territory:all}.
Denne dynamiske indholdsreference vil netop afspejle de kriterier man måtte sætte op på Customer Country
(Territory) dimensionen.

Top 3 krydstabellen
Udfordringen i denne krydstabel bestod i at identificere og markere en top 3 liste. Det kunne selvfølgelig nemt lade sig
gøre ved hjælp af Topliste-funktionen eller ved at sortere data på forhånd. Men den egentlige udfordring i denne
krydstabel var at udpege top 3 listen uden at ændre på den oprindelige rækkefølge af dimensionsmedlemmerne.
De fleste af de indsendte løsningsforslag fangede at Top 3 krydstabellen omfatter anvendelse af max-beregningen og
at det samtidig er nødvendigt at gentage denne max-beregning over et antal kolonner hvor man løbende eliminerer
den tidligere fundne max-værdi. Der var dog ingen af de indsendte løsningsforslag der tog højde for at metodikken
skulle kunne virke med alle slags tal, dvs. også negative tal. Jeg medgiver at det for de givne eksempel-data heller ikke
syntes umiddelbart nødvendigt, men jeg ser gerne at man altid laver sine analyser så generelt anvendelige som muligt.
Det skitserede løsningsforslag indeholder et eksempel på en sådan generel løsning, hvor der bl.a. tages højde for
eventuelle negative tal.

Jeg har anvendt et minimum af antal beregninger for at komme frem til min top 3 liste – dvs. i alt tre beregninger.
Den første beregning identificerer den højeste værdi (Top 1) i datasættet og eliminerer samtidig denne højeste værdi.

Bemærk måden jeg eliminerer Top 1 på. I stedet for blot at indsætte et 0 (som mange af jer har gjort) indsætter noget,
som jeg er sikker på aldrig vil kunne blive den største værdi i det nye datasæt. Jeg indsætter nemlig minimumsværdien
minus 1. 0 ville jo være den største værdi hvis alle de øvrige tal var negative.
På samme måde eliminerer jeg Top 2 i den næste beregning, som netop kigger på det nye datasæt ud fra den første
beregning:

Og endelig finder jeg alle tre Top 3 placeringer blot ved at kigge efter max-værdierne i hhv. d1, c1 og c2-kolonnerne:

5 værste måneder søjlediagram
Udfordringen med dette søjlediagram består i at identificere de 5 værste måneder som værende de 5 måneder i træk
med det laveste gennemsnit.
Igen foretrækker jeg at løse opgaven med så få midler som muligt – og det kan faktisk lade sig gøre med blot én
beregning og én farveagent.

Beregningen for 5 måneders gennemsnittet, som vist i opgaven, kan nemmest skrives som:
avg(d1, -2:2, m1).
I ovenstående syntaks benytter jeg mig af den relative reference-mulighed, -2:2, når jeg skal referere de rækker, jeg
ønsker at beregne et gennemsnit af. -2:2 kan oversættes til ”fra to rækker før nuværende række til to rækker efter
nuværende række”. Med andre ord en beregning over 5 rækker/måneder.

Min farveagent, til at farve 5 søjler røde, har jeg defineret på følgende måde:

Jeg kigger udelukkende i c1-kolonnen, altså kolonnen med min 5 måneders gennemsnitsberegning. Jeg kigger hele
tiden efter minimumsværdien indenfor et 5 måneders interval, og hvis minimumsværdien inden for disse 5 måneder
matcher minimumsværdien for det samlede datasæt, ja, så har jeg netop fat i en af de 5 værste måneder.
Nu skrev jeg godt nok ”det samlede datasæt” i ovenstående, men i virkeligheden sørger jeg for med min ”d3:d-3”
reference at undgå hhv. de to første og de to sidste måneder i mit samlede datasæt. Den anvendte 5 måneders
gennemsnitsberegning kan nemlig godt have minimum i starten eller slutningen af et datasæt, og derfor ville
farveagenten potentielt farve kun 3 eller 4 søjler røde, hvis dette var tilfældet.
Et eksempel herpå:

I dette eksempel har jeg begrænset data til 2011-2012, og som man kan se, så har 5 måneders
gennemsnitsberegningen faktisk minimum i januar 2011. Hvis jeg ikke havde taget højde for problemet med minimum

i start eller slut af en periode ville vi ovenstående tilfælde kun have set tre røde søjler, nemlig januar/februar/marts
2011.

