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TOPCAT – kas tai?
TOPCAT (tariama „topket“) – tai angliškų žodžių junginio „Tool for OPerations on Catalogues
And Tables“ akronimas, kuriame užšifruota šios programos pagrindinė paskirtis. TOPCAT –
darbo su duomenų katalogais ir lentelėmis įrankis. Kodėl jį siūlome naudoti? Nes juo galima
patogiai ir greitai peržiūrėti duomenų lenteles, jas redaguoti, interaktyviai analizuoti ir duomenis
pavaizduoti diagramomis. Be to, ši programa yra nemokama!
Atkreipkite dėmesį į raktinius žodžius: patogus, greitas, interaktyvus – tai būtiniausios bet kurio
duomenų analizės įrankio savybės. Visas jas turi TOPCAT programa. Ją sukūrė ir dažnai atnaujina
Markas B. Teiloras (Mark B. Taylor; Taylor 2005)1. Autoriaus pradinis tikslas buvo sukurti įrankį
labai didelės apimties astronominėms lentelėms ir katalogams analizuoti.
Pagrindiniai TOPCAT privalumai
1. Programa patraukli vartotojui, nes:
• nemokama;
• lengva įdiegti ir naudoti;
• turi informatyvius komandų aprašus.
2. Dirba greitai ir efektyviai:
• daugumą operacijų atlieka greitai;
• tinka darbui su didelės apimties lentelėmis (turinčiomis milijonus eilučių ir šimtus
stulpelių);
• darbui užtenka kompiuterio su įprasta aparatine įranga.
3. Plačiai taikoma:
• atlieka viską, ko reikia astronomams;
• naudoti gali visi – ne tik astronomai ir ne tik mokslininkai.
TOPCAT autorius siekė, kad nuobodų darbą su lentelėmis būtų galima atlikti kuo paprasčiau ir
greičiau, o visą dėmesį sutelkti į duomenų analizę. Taigi, ši programa jums pravers, jei žinote, ką
norite daryti su duomenimis, tačiau už jus ji neišanalizuos duomenų ir neparašys tiriamojo darbo...
Anot TOPCAT autoriaus Marko B. Teiloro, 2021 m. kasdien šią programą paleisdavo vidutiniškai
700 vartotojų. Iš tikrųjų TOPCAT vartotojų skaičius yra daug didesnis, nes buvo skaičiuoti tik
unikalūs kompiuterių adresai (IP). Be to, didžiajai daliai veiksmų su lentelėmis atlikti nereikia
interneto (tai „stand-alone“ programa), o tokie vartotojai nebuvo įskaičiuoti. Tikrąjį TOPCAT
vartotojų skaičių taip pat sunku įvertinti ir pagal Taylor (2005) straipsnio skaitytojų kiekį.
Pavyzdžiui, nors TOPCAT naudoju daugiau nei dešimtmetį, tačiau tik rašydama šį aprašą pirmą
kartą atsisiunčiau ir perskaičiau šį straipsnį. Kodėl tik dabar? Nes iš kolegos sužinojusi apie
TOPCAT ir atsisiuntusi įdiegimo į kompiuterį *.jar failą, keliais pelytės spustelėjimais paleidau
TOPCAT ir pradėjau dirbti.
Dažniausiai naudojamos TOPCAT langų komandos patogiai išdėstytos, o iš jų piktogramų aišku,
kokiems veiksmams atlikti jos skirtos. Taip vartotojas gali lengvai rasti norimą komandą. Be to,
kiekviename TOPCAT lange yra klaustuku pavaizduota piktograma. Ją spustelėjus pelyte,
atveriamas langas, kuriame aprašytos visos tame lange galimos atlikti operacijos.

1

Taylor M. B. 2005, TOPCAT & STIL: Starlink Table/VOTable Processing Software, Astronomical Data Analysis
Software and Systems XIV, ASP (Astronomical Society of the Pacific) Conference Series, Vol. 347, 29T
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005ASPC..347...29T/abstract
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Kasmet šią programą rekomenduojame Vilniaus universiteto Fizikos fakultete astrofiziką
studijuojantiems studentams. Tačiau TOPCAT puikiai tinka ne tik astronominiams duomenims
analizuoti.
Šiame apraše pateiksime patarimų ir pavyzdžių, kaip patogiai analizuoti duomenis ir juos
pavaizduoti diagramomis. Pradėsime nuo paprastų uždavinių ir nuosekliai imsimės sudėtingesnių.
Pirmame skyriuje aptarsime, kaip įdiegti TOPCAT ir kaip veikia pagrindinis šios programos
langas.
Antrame skyriuje išsiaiškinsime, kaip:
•
•
•

į TOPCAT įkelti lentelę;
greitai peržiūrėti savo arba iš duomenų bazės atsisiųstą (todėl pirmą kartą matomą)
lentelę (kiek ir kokių yra stulpelių, kokie matavimo vienetai ir kt.);
loginėmis operacijomis į grupes (lentelių poaibius) išrinkti lentelės duomenis.

Trečiame skyriuje aptarsime paprasčiausius ir dažniausiai su lentelių stulpeliais atliekamus
veiksmus:
•
•

kaip naudojant matematines operacijas ir funkcijas sukurti naujus stulpelius;
kaip atlikti nesudėtingą lentelių ir jų poaibių duomenų statistinę analizę.

Ketvirtame skyriuje išsiaiškinsime, kaip TOPCAT kuriamos diagramos ir pateiksime išsamų 2D
diagramos braižymo ir jos duomenų analizės pavyzdį.
Penktame skyriuje daugiausia dėmesio skirsime operacijoms, kurios yra TOPCAT „vizitinė
kortelė“. Sužinosite:
•
•

kaip lentelėje rasti pasikartojančius duomenis;
kaip palyginti kelių lentelių duomenis ir sutampančius arba nesutampančius išsaugoti
naujoje lentelėje.

Pirmuose keturiuose skyriuose pateikti pavyzdžiai – tai tarsi įrodymas, kad TOPCAT programa
galima patogiai ir greitai tvarkyti lentelių duomenis, o kartu ir „apšilimas“ prieš sudėtingesnius
penktame skyriuje aprašytus darbo su lentelėmis veiksmus.
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1. TOPCAT – pradedam
1.1. Interneto svetainė
TOPCAT interneto svetainėje (1.1 pav., http://www.starlink.ac.uk/topcat) rasite:
1. trumpą šios programos aprašą (nuoroda „What is TOPCAT?“);
2. išsamią TOPCAT instrukciją, kurią galima skaityti interneto naršyklės lange arba atsisiųsti
PDF formatu („Documentation“);
3. paaiškinimus, ką galima daryti su lentelėmis ir diagramomis („Features“ ir „Screenshots“);
4. atsakymus į TOPCAT vartotojų dažniausiai užduodamus klausimus („Frequently Asked
Questions“);
5. TOPCAT įdiegimo į kompiuterį instrukciją („Downloads“);
6. ir kitą su TOPCAT programos kūrimo istorija, citavimu, grįžtamuoju ryšiu susijusią
informaciją („Mailing Lists“, „Version history“, „Further information“).

1.1 pav. TOPCAT interneto svetainės pagrindinio puslapio vaizdas. Pelyte spustelėjus Downloads,
atverčiama TOPCAT įdiegimo į kompiuterį instrukcija anglų kalba, o spustelėjus žaliai išskirtą nuorodą
(topcat-full.jar) atsiunčiamas visas darbui reikalingas programų paketas.

1.2. Programos paleidimas
TOPCAT interneto svetainėje informacija yra anglų kalba. Visos TOPCAT įdiegimo į kompiuterį
instrukcijos skaityti nereikia – didžioji dalis informacijos skirta ne Windows operacinių sistemų
vartotojams. Taigi, pradedančiajam vartotojui, norinčiam TOPCAT įdiegti į kompiuterį su
Windows operacine sistema, šios informacijos beveik neprireiks. Šiame apraše aptarsime tik
esminius darbo su TOPCAT žingsnius.
Pelyte spustelėjus (vietoj ilgos formuluotės „kompiuterio pelės žymeklį užvedus ir paspaudus
kompiuterio pelės klavišą...“ čia ir toliau rašysime „pelyte spustelėjus“, „pelyte pasirinkus“,
„pelyte pažymėjus“ ir pan.) Downloads (1.1 pav. pažymėta raudonai), atveriamas langas, kuriame
pasirinkę topcat-full.jar (1.1 pav. pažymėta žaliai) į kompiuterį atsisiųsite TOPCAT programą. Ji
parašyta „Java“ (versija Java SE 8) programavimo kalba ir veikia bet kuriame kompiuteryje su
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įdiegta „Java“ platforma2. Norint pradėti darbą su TOPCAT, užtenka topcat-full.jar failo, kuriame
yra visi jai veikti reikalingi priedai. Pelyte spustelėjus failo topcat-full.jar piktogramą (1.2 pav.
kairėje), kompiuterio darbalaukyje atveriamas pagrindinis TOPCAT langas (1.2 pav. dešinėje). Iš
jo ir valdomos visos TOPCAT operacijos bei atveriami kiti langai (1.3 pav.). Todėl toliau jį
vadinsime TOPCAT valdymo langu.

1.3. Valdymo lango komandos
TOPCAT valdymo lango viršuje yra komandų
matomos 8 pagrindinės komandų (operacijų) grupės:

meniu

juosta

(1.2 pav.).

Joje

1. File (failų) – lentelėms įkelti, išsaugoti, siųsti;
2. Views (peržiūros) – lentelėms ir jų parametrams peržiūrėti, darbui su stulpeliais, poaibiais,
statistiniam skaičiavimui;
3. Graphics (grafikos) – diagramoms kurti;
4. Joins (jungimo) – lentelėms sujungti, palyginti;
5. Windows (langų) – langų išdėstymui kompiuterio darbalaukyje valdyti;
6. VO (virtualiosios observatorijos) – darbui su nuotoliniais (pvz., virtualiosios observatorijos)
katalogais;
7. Interop (sąveikų) – TOPCAT kreipiniams į kitas kompiuterio programas valdyti;
8. Help (pagalbos) – atverčiamos instrukcijos, TOPCAT naudojamų funkcijų sąrašas,
informacija apie TOPCAT versiją.
Šiame darbo su TOPCAT apraše komandų, parametrų ir kt. pavadinimai rašomi anglų kalba –
taip lengviau juos rasite programoje. Šalia pirmą kartą minimo esminio termino anglų kalba
pateiksime jo vertimą lietuvių kalba.

1.2 pav. Pelyte spustelėjus failo topcat-full.jar piktogramą, paleidžiama programa (atveriamas TOPCAT
valdymo langas), o spustelėjus Exit piktogramą (ženklas × raudoname fone) užbaigiamas darbas su
TOPCAT. Apačioje – padidinta TOPCAT valdymo lango meniu juosta ir piktogramų juosta. Kol nėra įkeltų
lentelių, dauguma piktogramų neryškios (nespalvotos). Galima atlikti tik paryškintomis (spalvotomis)
piktogramomis žymimas operacijas.
2

Visus darbui su „Java“ programomis priedus rasite https://www.oracle.com/java/technologies

7

Komandų meniu juostoje pelyte spustelėjus ant kurio nors komandų grupės pavadinimo,
atverčiamas tos grupės komandų sąrašas. 1.4 pav. viršuje matyti atverstos Joins komandos –
10 būdų lentelių duomenims sujungti. Atverstame sąraše šalia trumpų komandų pavadinimų
matyti ir jų piktogramos. TOPCAT lange dažniausiai naudojamų komandų piktogramos išdėstytos
ir po komandų meniu juosta (1.2 pav. ir 1.3 pav.).

1.3 pav. Darbalaukio vaizdas, kuriame matyti TOPCAT langų įvairovė. Bet kuris langas užveriamas pelyte
spustelėjus Close piktogramą (juodas ženklas ×). Pelyte spustelėjus TOPCAT valdymo lango Exit
piktogramą (ženklas × raudoname fone), užveriami visi langai ir baigiamas darbas su programa. Visuose
languose yra klaustuku žymima pagalbos (Help) piktograma.

Palyginkime 1.2 ir 1.4 pav. pateiktus TOPCAT valdymo langus. 1.2 pav. daugumos komandų
piktogramos nespalvotos. Kol duomenų lentelė neįkelta į TOPCAT (1.2 pav.), daugumos
komandų atlikti negalima. Tik įmanomas atlikti komandas žyminčios piktogramos yra ryškiai
matomos ir dažniausiai spalvotos. Pavyzdžiui, 1.4 pav. vaizduojami TOPCAT langai, kai jau įkelta
nors viena lentelė, todėl beveik visos TOPCAT valdymo lango piktogramos ryškios. Užvedus
pelytę ant kurios nors komandos piktogramos, atverčiamas tos komandos aprašas mėlyname fone,
pvz., 1.4 pav. (vidurinėje dalyje) matyti dviejų lentelių sutapatinimo komandos aprašas.
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1.4 pav. TOPCAT valdymo lango vaizdas. Viršuje – meniu juostoje pelyte spustelėjus Joins, matomos
visos šios grupės komandos. Viduryje – dažniausiai šiame lange naudojamų komandų piktogramų juostoje
pasirinkta Joins grupės piktograma Pair Match. Paveiksle matyti iš lentelių sąrašo (Table List) pasirinktos
šeštos lentelės Elipses.txt parametrai (Current Table Properties). Apačioje – padidinta po lentelių sąrašu
esanti atminties stebėjimo juosta, rodanti, kiek darbui su TOPCAT skirtos atminties jau panaudota.

1.4. Langų užvėrimo ir pagalbos piktogramos
Visuose TOPCAT languose yra komandų meniu juosta ir dažniausiai naudojamų komandų
piktogramų juosta. Didžioji dalis piktogramų įvairiuose TOPCAT languose skiriasi (1.3 pav.),
tačiau Close (liet. „užverti“, „užversti“, „uždaryti“) ir Help piktogramos yra visuose languose.
Pirmiausia aptarkime paskutinę piktogramų juostos piktogramą Close – juodą ženklą ×. Norint
užverti kurį nors TOPCAT langą, reikia pelyte spustelėti šią piktogramą. TOPCAT valdymo lange
vietoj jos yra piktograma Exit (liet. „išeiti“) – ženklas × raudoname fone (1.3 pav. raudona
rodyklė). Raudona spalva tarsi įspėja – jei užversite TOPCAT valdymo langą, užsivers ne tik jis,
9

bet ir visi kiti TOPCAT langai! Todėl būkite atidūs – kol neišsaugojote savo darbo rezultatų,
neužverkite pagrindinio valdymo lango, t. y. nespustelėkite raudonos piktogramos.
Visi TOPCAT langai turi ir įprastą lango užvėrimo piktogramą – mažą ženklą × viršutiniame
dešiniajame kampe. Ji yra ir valdymo lange – tyčia ar netyčia ją spustelėjus pelyte, TOPCAT
užsivers be įspėjimo. O jei įprasite langus užverti didesniu ženklu × vaizduojama piktograma, ją
spustelėjus pelyte valdymo langas iškart neužsivers, bet jūsų paklaus, ar tikrai norite baigti darbą
su programa. Tai apsaugo nuo netyčinio programos užvėrimo. O taip gali nutikti sumaišius
TOPCAT valdymo langą su bet kuriuo kitu šios programos langu. TOPCAT valdymo lango
užvėrimo piktograma ryškiai raudona dar ir dėl to, kad ją būtų lengva rasti baigus darbą. Išsaugojus
reikalingą informaciją ir norint baigti darbą su programa, nereikia po vieną užverti visų TOPCAT
langų – užtenka pelyte spustelėti raudoną TOPCAT valdymo lango užvėrimo piktogramą. Tai ypač
patogu, kai atverta daugybė langų, pvz., kaip 1.3 paveiksle.
Visuose TOPCAT languose šalia lango užvėrimo piktogramos yra pagalbos piktograma Help,
vaizduojama klaustuko ženklu (1.3 pav.). Ją spustelėjus pelyte atveriamas langas su aprašu: koks
tai langas, kokia jo paskirtis, ką reiškia šio lango piktogramos ir kt. Jei neradote komandos arba
komanda veikė ne taip, kaip tikėjotės, neskubėkite užverti lango, pirmiau spustelėkite pagalbos
piktogramą.

1.5. Pagrindinės valdymo lango dalys
TOPCAT valdymo lango kairėje matomas į TOPCAT įkeltų lentelių sąrašas (Table List). Paleidus
TOPCAT, jis būna tuščias (1.2 pav.), o įkėlus lentelę jame matomas jos numeris ir pavadinimas
(1.4 pav.). TOPCAT valdymo lango dešinėje pateikiami iš lentelių sąrašo pasirinktos lentelės
parametrai (Current Table Properties; liet. „einamosios lentelės parametrai“). 1.4 pav.
apatiniame valdymo lange matyti pasirinkta šešta lentelė Elipses.txt. Vos ją pasirinkus, lango
dešinėje pateikiama informacija, pvz., lentelės vieta (Location) kompiuteryje, eilučių (359 eilutės;
Rows) ir stulpelių (5 stulpeliai; Columns) skaičius.

1.6. Naudojama operatyvioji atmintis
TOPCAT valdymo lango apačioje po lentelių sąrašu yra TOPCAT naudojamos atminties juosta.
Padidintas jos vaizdas parodytas 1.4 pav. Pirmas skaičius rodo, kiek atminties šiuo metu naudoja
TOPCAT, o antras – kiek iš viso kompiuterio atminties yra skirta darbui su šia programa. Užrašas
„79/990 M“ reiškia, kad darbui su TOPCAT yra skirta 990 megabaitų, o šiuo metu naudojami
79 megabaitai. Įkeliant lenteles ar braižant diagramas naudojama atmintis vis kinta, tačiau akylai
jos stebėti nereikia.
Kiek naudojama kompiuterio operatyviosios atminties, rodo ir atminties stebėjimo juostos spalva.
Paleidus TOPCAT beveik visa juosta būna žydra (1.2 pav.). Tai rodo, kad didžioji dalis atminties
dar nepanaudota. O 1.4 pav. apatinėje dalyje parodyta atminties stebėjimo juosta, kurios daugiau
nei pusė yra tamsiai mėlynos spalvos. Tai rodo, kad daugiau nei pusė darbui su TOPCAT skirtos
atminties jau panaudota. Kuo ilgesnė tamsiai mėlyna juosta, t. y. kuo daugiau atminties
naudojama, tuo lėtesnis darbas su TOPCAT. Todėl visada pravartu nebereikalingas TOPCAT
diagramas ir lenteles pašalinti, o langus užverti.
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2. TOPCAT duomenų lentelės ir jų poaibiai
Išmokus paleisti TOPCAT ir susipažinus su jos valdymo langu, laikas įkelti lentelę ir išmokti
tvarkyti duomenis. Tai atliksime nagrinėdami, kiek TOPCAT yra žinoma pasaulyje.

2.1. Duomenų atsisiuntimas
TOPCAT mokslo bendruomenei buvo pristatyta 2004 m. Ramiojo vandenyno astronomų
draugijos (angl. Astronomical Society of the Pacific) konferencijoje „Astronomical Data Analysis
Software & Systems XIV“3, kurios medžiaga paskelbta konferencijos leidinyje (Taylor 2005).
Programos autorius Markas B. Teiloras prašo cituoti šį 2005 metų straipsnį skelbiant rezultatus,
gautus naudojant TOPCAT. Elektroninė straipsnio versija yra NASA astronominių duomenų
bazėje (ADS)1.
Interneto
naršyklėje įvedus
adresą
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005ASPC..347...29T/metrics, atverčiamas 2.1 pav. kairėje
parodytas puslapis. Iš jo galima atsisiųsti informaciją, kiek kartų Taylor (2005) straipsnis buvo
cituotas kituose mokslo straipsniuose ir kiek kartų buvo skaitytas (t. y. kiek kartų buvo atsisiųstas
į asmeninius kompiuterius arba buvo peržiūrėta elektroninė jo versija NASA astronominių
duomenų bazėje). Pelyte spustelėjus 2.1 pav. raudonomis rodyklėmis pažymėtas piktogramas, į
kompiuterį bus atsiųsti failai metrics-citations.csv ir metrics-reads.csv.

2.1 pav. Kairėje – NASA astronominių duomenų bazės (ADS) interneto svetainėje
(https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005ASPC..347...29T/metrics) pateikta informacija apie Taylor (2005)
straipsnį. Raudonomis rodyklėmis parodytos piktogramos, kurias, spustelėjus pelyte, į kompiuterį
atsiunčiamos lentelės metrics-citations.csv ir metrics-reads.csv. Dešinėje – Microsoft Windows programa
Notes atversta metrics-reads.csv lentelė.
Konferencija „Astronomical Data Analysis Software and Systems XIV”, 2004 m., Kalifornija, JAV,
http://adassxiv.ipac.caltech.edu
3
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Failų formatas „*.csv“ yra žodžių junginio anglų kalba „Comma Separated Values“ (pažodinis
vertimas „Kableliais atskirtos vertės“) akronimas, kuris apibūdina šio formato failų struktūrą.
Failui metrics-reads.csv peržiūrėti reikia programos, nuskaitančios tekstinę informaciją.
Pavyzdžiui, atvėrę jį Microsoft Windows programa Notes pamatysite, kad pirmoje eilutėje yra trys
kableliais atskirti žodžiai, o kitose eilutėse – kableliais atskirti skaičiai (2.1 pav. dešinėje). „*.csv“
formato failai – tai tekstiniai failai, kuriuose visi duomenys (tekstas ir (ar) skaičiai) atskirti
kableliais.

2.2. Duomenų įkėlimas
Duomenų lentelė – tai glaustas skaitmeninių ir (ar) tekstinių duomenų pateikimo būdas. Lentelę
sudaro stulpeliai (vertikaliai) ir eilutės (horizontaliai).
Norint TOPCAT atidaryti „*.csv“ formato failą, o jame esančią informaciją matyti kaip tvarkingą
lentelę, reikia atlikti keletą veiksmų.
1. TOPCAT valdymo lange pelyte spustelėjus pirmą komandų juostos piktogramą Load Table
(liet. „įkelti lentelę“; 2.2 pav. pažymėta raudonu vienetu), atveriamas langas Load New Table
(liet. „įkelti naują lentelę“).
2. Lange Load New Table pasirenkamas lentelės, kurią norima įkelti, formatas (2.2 pav.
pažymėta raudonu dvejetu). Norint įkelti faile metrics-reads.csv esančią lentelę, reikia
pasirinkti CSV formatą, tada pelyte spustelėjus System Browser (liet. „sistemos naršyklė“)
atveriamas langas Load Table. Lentelės, esančios įprastuose tekstiniuose failuose *.txt ar *.dat,
įkeliamos pasirinkus ASCII formatą.
3. Lange Load Table pelyte pasirenkama, kurį failą atidaryti (2.2 pav. raudonu trejetu pažymėtas
failas metrics-reads.csv), ir spustelima Open (liet. „atverti“, „atversti“, „atidaryti“).
Pakartojus šiuos tris žingsnius ir paskutiniame jų pasirinkus lentelę metrics-citations.csv, į
TOPCAT įkeliamos abi anksčiau atsisiųstos lentelės. TOPCAT valdymo lango lentelių sąraše
Table List matomi lentelių numeriai ir pavadinimai (2.3 pav.). Pelyte spustelėjus kurią nors šio
sąrašo lentelę, valdymo lango dalyje Current Table Properties rodomi jos parametrai. Palyginę
abiejų lentelių parametrus pastebėsite, kad jos abi įkeltos iš tos pačios kompiuterio vietos. Lentelių
dydis skiriasi: lentelė metrics-reads.csv turi 27 eilutes ir 3 stulpelius, o lentelė metricscitations.csv – 18 eilučių ir 4 stulpelius (2.3 pav.).

2.3. Lentelės pavadinimo keitimas
Lentelės pavadinimą galima pakeisti – naujas pavadinimas įrašomas Current Table Properties
langelyje Label (liet. „etiketė“; 2.3 pav. mėlyna rodyklė). Naujas pavadinimas bus matomas
lentelių sąraše (Table List) ir kituose TOPCAT languose.
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2.2 pav. TOPCAT valdymo lange pelyte spustelėjus vienetu pažymėtą piktogramą atveriamas langas Load
New Table. Pasirinkus lentelės formatą (pažymėta dvejetu) ir lentelės atvertimo būdą System Browser,
atveriamas langas Load Table. Pasirinkus failą metrics-reads.csv (pažymėta trejetu) ir pelyte spustelėjus
Open, lentelė įkeliama į TOPCAT (2.3 pav.).

2.3 pav. TOPCAT valdymo langas, kai įkeltos dvi lentelės. Viršuje – lentelių sąraše pasirinkta lentelė
metrics-reads.csv, o apačioje – metrics-citations.csv.
13

2.4. Lentelės šalinimas
Nebereikalingą lentelę galima pašalinti. Tam reikia iš lentelių sąrašo pasirinkti lentelę ir spustelėti
kompiuterio klaviatūros klavišą Delete arba TOPCAT valdymo lango File grupės komandą
Discard Table(s) (liet. „pašalinti lentelę (-es)“), vaizduojamą šiukšlinės piktograma. TOPCAT
prieš pašalinant lentelę klausia, ar būtent tą lentelę norima pašalinti (2.4 pav.). Pašalintos lentelės
nelieka lentelių sąraše, o likusių lentelių numeracija nekinta. Į TOPCAT įkeltų lentelių numeracija
nekinta iki pat darbo su programa pabaigos, net jei keičiamas jų pavadinimas. 2.4 pav. lentelių
sąraše nėra trečios, ketvirtos ir penktos lentelės. Tai rodo, kad iš aštuonių į TOPCAT įkeltų lentelių
šios trys buvo pašalintos.

2.4 pav. TOPCAT valdymo lango lentelių sąraše pasirinkta lentelė Elipses.txt (viršuje) pašalinama pelyte
spustelėjus komandos Discard Table(s) piktogramą (apačioje). Prieš pašalinant lentelę paklausiama, ar
tikrai norima pašalinti 7 lentelę Elipses.txt.

2.5. Duomenų peržiūra ir redagavimas
Toliau aptarsime kai kurias TOPCAT valdymo lango komandas. Tam kaip pavyzdžius naudosime
lenteles metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv. Patogumo dėlei dažniausiai naudojamas Views
komandų grupės piktogramas sunumeravome (2.5 pav.).
Pelyte spustelėjus 2.5 pav. vienetu pažymėtą Views grupės komandos piktogramą Table Data
(liet. „lentelės duomenys“), atverčiama iš lentelių sąrašo pasirinkta lentelė, t. y. pasirinktos lentelės
duomenų peržiūros langas Table Browser (liet. „lentelės naršyklė“). 2.6 pav. atverti lentelių
metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv peržiūros langai. Jų viršuje šalia „Java“ piktogramos ir
TOPCAT pavadinimo skliaustuose esantis skaitmuo yra lentelės numeris. Po lentelės peržiūros
lango piktogramų juosta pateikiamas to lango pavadinimas, lentelės numeris ir pavadinimas.
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2.6 pav. kairėje parodyta, kaip lentelės metrics-reads.csv duomenys atrodo Microsoft Windows
programos Notes lange: stulpelių pavadinimai ir duomenys atskirti kableliais. Šalia parodyti į
TOPCAT įkeltų lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv peržiūros langai: lentelės viršuje
rašomi stulpelių pavadinimai, o kairėje numeruojamos eilutės. Peržiūros lange Table Browser
lentelės duomenis galima redaguoti dukart spustelėjus pelyte ant norimo pakeisti duomenų
langelio. Kai lentelė turi daug stulpelių ir eilučių, jos dešinėje ir apačioje esančiais slankikliais
patogu pasiekti bet kurį lentelės langelį.

2.5 pav. Sunumeruotos dažniausiai naudojamų Views grupės komandų piktogramos.

2.6 pav. Lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv peržiūros langai Table Browser. Kairėje –
tekstinis dokumentas metrics-reads.csv, atverstas Microsoft Windows programa Notes. Dešinėje viršuje –
padidintas lentelių poaibių kūrimo piktogramų vaizdas. Pelyte spustelėjus šias piktogramas, atveriamas
langas New Subset.
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2.6. Lentelės poaibių kūrimas, redagavimas ir šalinimas
Analizuojant duomenis tenka grupuoti, lyginti kurias nors lentelės dalis. TOPCAT turi net kelis
įrankius lentelės duomenims į atskiras grupes – poaibius – skirstyti. Lentelės poaibis – tai tarsi
nauja lentelė, kurioje yra visi pirminės lentelės stulpeliai, bet ne visos, o tik atrinktos eilutės.
Palyginus lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv peržiūros langus (2.6 pav.), matyti,
kad viename jų dvi antros lentelės eilutės yra melsvame fone. Paprasčiausias būdas taip pažymėti
pasirinktą eilutę – spustelėti pelyte ant bet kurio jos langelio. Norint pažymėti kelias eilutes iš eilės,
reikia tuo pačiu metu laikyti paspaustą kompiuterio klaviatūros klavišą Shift. Pažymėjus nors
vieną lentelės eilutę, peržiūros lango Table Browser dvi pirmos piktogramos tampa aktyvios
(2.6 pav.). Bet kurią jų spustelėjus pelyte, atveriamas lentelės poaibio kūrimo langas New Subset
(liet. „naujas poaibis“).
2.6 pav. pirma piktograma skirta lentelės poaibiui kurti iš duomenų peržiūros lange Table
Browser pažymėtų eilučių, o antra piktograma – iš visų nepažymėtų eilučių. Pavyzdžiui, 2.6 pav.
pažymėtos lentelės metrics-citations.csv 4 ir 5 eilutės. Pelyte spustelėjus pirmą arba antrą
piktogramą, atveriamas langas New Subset. Į langelį New Subset Name (liet. „naujo poaibio
pavadinimas“) įrašomas lentelės poaibio pavadinimas „grupe_0“. Pelyte spustelėjus Add Subset,
sukuriamas lentelės metrics-citations.csv poaibis „grupe_0“.
Norint lange Table Browser matyti tik lentelės poaibį, TOPCAT valdymo lango Current Table
Properties langelyje Row Subset (liet. „eilučių poaibis“) reikia pasirinkti norimo poaibio
pavadinimą – „grupe_0“ (2.7 pav.). Tai atlikus šio lango langelyje Rows bus įrašyta
„18 (2 apparent)“. Tai reiškia, kad dabar bus rodomas tik poaibis „grupe_0“. Tuo įsitikinti galima
pažvelgus į šios lentelės peržiūros langą (2.7 pav. apačioje kairėje): matyti tik dvi lentelės eilutės.
Atkreipkite dėmesį – lentelės eilučių numeracija nepasikeitė (palyginkite 2.6 ir 2.7 pav.)!
Lange Table Browser lentelės apačioje rodoma, kiek ji iš viso (Total) turi eilučių. Šis skaičius
nepriklauso nuo to, ar TOPCAT valdymo lange pasirinkta analizuoti visą lentelę, ar tik kurį nors
jos poaibį. Pavyzdžiui, 2.6 ir 2.7 pav. rašoma, kad lentelė metrics-citations.csv iš viso turi
18 eilučių. Šalia visų eilučių skaičiaus pateikiama, kiek lange Table Browser rodoma eilučių
(Visible). Pavyzdžiui, 2.6 pav. rodoma 18 lentelės metrics-citations.csv eilučių, o 2.7 pav. –
2 eilutės. Šis skaičius priklauso nuo to, ką pasirenkama analizuoti: visą lentelę ar tik kurį nors jos
poaibį. Trečias lentelės apačioje esantis skaičius rodo, kiek iš lange Table Browser rodomų eilučių
yra pažymėtos (Selected). Tokios eilutės išskiriamos mėlynu fonu. Pavyzdžiui, 2.6 pav. lange
Table Browser pažymėtos dvi eilutės, o 2.7 pav. pažymėtų eilučių nėra.
Analizuojant duomenis retai prireikia į atskirą grupę (poaibį) išskirti vieną po kitos esančias
lentelės eilutes. Dažniausiai reikalingi duomenys lentelėje būna išdėstyti ne iš eilės. Aptarsime,
kaip pagal stulpelio (-ių) parametrus, užrašomus logine išraiška, sukurti lentelės poaibį.
Pavyzdžiui, tarkime, kad norime sužinoti, kuriais metais Taylor (2005) straipsnį skaitė daugiau nei
12 žmonių (vidutiniškai daugiau nei vienas per mėnesį). Kasmetinis skaitytojų skaičius įrašytas
lentelės metrics-reads.csv stulpelyje „Total“. Vadinasi, reikia atrinkti eilutes, kurių „Total“
stulpelio vertės didesnės nei 12.
2.5 pav. trečia piktograma (elipsės formos violetinėje aibėje mažesne raudona elipse vaizduojamas
jos poaibis) atveriamas TOPCAT poaibių kūrimo ir peržiūros langas Row Subsets (liet. „eilučių
poaibiai“; 2.8 pav. viršuje). Aptarsime, kokius poaibius galima sukurti naudojant lango Row
Subsets komandų grupės Subsets piktogramas (2.9 pav.).
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2.7 pav. TOPCAT valdymo lange pasirinkus lentelės metrics-citations.csv poaibį „grupe_0“, lange Table
Browser rodomos tik to poaibio eilutės. Lange Row Subsets rodomi lentelės metrics-citations.csv poaibiai:
kiek yra eilučių (Size) ir kokią lentelės dalį (procentais) jos sudaro (Fraction).

2.8 pav. Viršuje – lango Row Subsets vaizdas, kai lentelė metrics-reads.csv dar neturi poaibių. Apačioje –
lange Define Row Subset kuriamas naujas poaibis pavadinimu (Subset Name) „daugiau_nei_12“. Jo
loginė išraiška (Expression) – „Total > 12“.
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Pelyte spustelėjus pirmą lango Row Subsets piktogramą New subset, atveriamas poaibių kūrimo
langas Define Row Subset (liet. „apibrėžti eilučių poaibį“; 2.8 pav. apačioje). Langelyje Subset
Name (liet. „poaibio pavadinimas“) įrašomas poaibio pavadinimas. Rekomenduojame rinktis
prasmingus pavadinimus, pvz., lentelės metrics-reads.csv poaibiui, pavadintam
„daugiau_nei_12“, atrinktos eilutės, kurių „Total“ stulpelio vertės didesnės už 12 (2.8 pav.).

2.9 pav. Lange Row Subsets poaibiai kuriami naudojant Subsets komandas. Dažniausiai naudojamos
piktogramos sunumeruotos.

Langelyje Expression (liet. „išraiška“) reikia įrašyti loginę išraišką nurodant tikslius
analizuojamos lentelės stulpelių pavadinimus ir logines operacijas. Pavyzdžiui, užduotis poabiui
atrinkti eilutes, kurių „Total“ stulpelio vertės didesnės nei 12, įrašoma logine išraiška „Total > 12“.
Visi TOPCAT loginėse išraiškose vartojami aritmetiniai ir loginiai ženklai bei jų paaiškinimai
pateikti 1 lentelėje.
Lange Define Row Subset įrašius poaibio pavadinimą ir loginę išraišką bei pelyte spustelėjus OK,
sukuriamas lentelės metrics-reads.csv poaibis „daugiau_nei_12“. Jis matomas lango Row Subsets
poaibių sąraše, kuriame pirmiausia pateikiamas visas lentelės eilutes turintis poaibis pavadinimu
„All“ (liet. „visas“). Lentelės metrics-reads.csv poaibis „All“ parodytas 2.8 pav. viršuje. O
2.10 pav. viršuje lange Row Subsets matyti ir naujai sukurtas poaibis „daugiau_nei_12“, kuriame
yra 16 eilučių, sudarančių 59 proc. visos lentelės.
Lange Row Subsets galima pakeisti poaibio pavadinimą ant jo dukart spustelėjus pelyte. Taip pat
galima keisti ir poaibio loginę išraišką.
Lange Row Subsets pelyte spustelėjus komandos Invert subset (liet. „invertuoti poaibį“)
piktogramą (2.9 pav. penkta piktograma), iškart sukuriamas naujas poaibis. Jį sudaro lentelės
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eilutės, nepatekusios į poaibių sąraše pasirinktą poaibį. 2.10 pav. viršuje pažymėtas poaibis
„daugiau_nei_12“. Pelyte spustelėjus komandos Invert subset piktogramą, poaibių sąrašas
papildomas poaibiu „not_daugiau_nei_12“ (2.10 pav. vidurinis langas). Jį sudaro 11 eilučių
(41 proc. visos lentelės). Poaibio pavadinimas sukuriamas prie anksčiau pasirinkto poaibio
pavadinimo pridėjus „not_“. Taip iš visos lentelės aibės (poaibis „All“) atėmus pasirinktą poaibį,
sukuriamas naujas poaibis.
1 lentelė. TOPCAT loginėse išraiškose vartojamų aritmetinių veiksmų
ir loginių operacijų ženklai bei jų reikšmės
Aritmetiniai veiksmai
+
sudėtis
–
atimtis
*
daugyba
/
dalyba
%
modulis
Loginės operacijos
!
ne
&&
ir
||
arba
^
arba vienas, arba kitas
==
visiškai sutampa
!=
nesutampa
<
mažiau
>
daugiau
<=
mažiau arba lygu
>=
daugiau arba lygu

Poaibių peržiūros lange pakeitus poaibio „daugiau_nei_12“ loginę išraišką į „Total > 100“, iškart
pasikeis ir poaibis „not_daugiau_nei_12“ (2.10 pav. apačioje). Tačiau pakeitus poaibio
„daugiau_nei_12“ pavadinimą, poaibio pavadinimas „not_daugiau_nei_12“ savaime nepakinta.
Lange Row Subsets pelyte spustelėjus komandos Add sample subset (liet. „pridėti rinktinį
poaibį“) piktogramą (2.9 pav. antra piktograma), sukuriamas poaibis, sudarytas, pvz., tik iš kas
antros, trečios ar ketvirtos lentelės eilučių. To gali prireikti, pvz., klasės auklėtojui, norinčiam
išsiaiškinti, ar pamokų lankomumas priklauso nuo savaitės dienos. Iš trimestro lankomumo
lentelės galima sukurti poaibį, į kurį įeis tik kas septinta eilutė, pvz., tik pirmadieniai.
Lange Row Subsets pelyte spustelėjus komandos Add head subset (liet. „pridėti poaibį iš
viršutinių lentelės eilučių“) piktogramą (2.9 pav. trečia piktograma), sukuriamas poaibis, sudarytas
iš tam tikro skaičiaus lentelės eilučių skaičiuojant nuo lentelės viršaus.
Lange Row Subsets pelyte spustelėjus komandos Add tail subset (liet. „pridėti poaibį iš apatinių
lentelės eilučių“) piktogramą (2.9 pav. ketvirta piktograma), sukuriamas poaibis, sudarytas iš tam
tikro skaičiaus lentelės eilučių skaičiuojant nuo lentelės apačios.
Lange Row Subsets pelyte spustelėjus komandos Discard subset (liet. „pašalinti poaibį“)
piktogramą (2.9 pav. šešta piktograma), iš poaibių sąrašo pašalinamas pasirinktas poaibis. Jei jo
duomenys buvo naudojami diagramai piešti, pastarojoje jų neliks. Taip pašalinti neįmanoma tik
poaibio „All“, nes tai visa lentelė. Visą lentelę pašalinti galima iš TOPCAT valdymo lange esančio
lentelių sąrašo Table List. Pašalinus kurią nors lentelę, neliks ir visų jos poaibių, užsivers tos
lentelės langai Table Browser ir Row Subsets.
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2.10 pav. Viršuje – lango Row Subsets vaizdas, kai lentelė metrics-reads.csv turi vieną poaibį
„daugiau_nei_12“. Viduryje – kai iš į poaibį „daugiau_nei_12“ nepatekusių eilučių sukuriamas naujas
poaibis „not_daugiau_nei_12“. Apačioje – pakeitus poaibio „daugiau_nei_12“ loginę išraišką, pasikeitė ir
poaibio „not_daugiau_nei_12“ duomenys.

2.7. Lentelės ir jos poaibių peržiūrėjimas bei išsaugojimas
Lentelių poaibius galima peržiūrėti lentelės peržiūros lange Table Browser. Jei jį jau užvėrėte,
atverti galite TOPCAT valdymo lange pelyte spustelėję 2.5 pav. vienetu pažymėtą piktogramą.
Pavyzdžiui, 2.11 pav. matyti, kad lentelės metrics-reads.csv lange Table Browser pelyte
spustelėjus Rows:Highlight Subset (liet. „pažymėti poaibį“), rodomas lentelės poaibių sąrašas:
„All“, „daugiau_nei_12“ „not_daugiau_nei_12“. Pasirinkus kurį nors poaibį, jo eilutės lange
Table Browser nusidažys melsvai (2.11 pav.).
Kartu su TOPCAT valdymo langu užveriami visi TOPCAT langai, baigiamas darbas su programa.
Vėl ją paleidus valdymo lange nebus nei vienos lentelės. Todėl rengiantis baigti darbą pravartu
išsaugoti pakeistas lenteles, kad prireikus jas būtų galima vėl įkelti į TOPCAT arba kitur, pvz., į
savo darbo aprašą.
TOPCAT valdymo lange pelyte spustelėjus komandos Save piktogramą, atveriamas langas Save
Table(s) or Session (liet. „išsaugoti lentelę (-es) arba sesiją“; 2.12 pav.), kuriame galima pasirinkti
vieną iš trijų lentelių išsaugojimo būdų: Current Table, Multiple Tables, Session.
1. Current Table (liet. „einamoji lentelė“) – išsaugoma TOPCAT valdymo lango lentelių sąraše
pasirinkta lentelė. Svarbu neužmiršti, kad išsaugomi tik lentelės peržiūros lange Table Browser
rodomi lentelės duomenys. Taigi, jei buvo pasirinkta rodyti tik lentelės poaibį ar tik kelis jos
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stulpelius, tik ši lentelės dalis ir bus išsaugota. Pavyzdžiui, 2.12 pav. TOPCAT valdymo lange
buvo pasirinktas lentelės metrics-reads.csv poaibis „daugiau_nei_12“, o eilutės lentelėje
surikiuotos stulpelio „Year“ verčių didėjimo tvarka. Taip išsaugota lentelė turės tik 16 eilučių
(2.13 pav.). Šiuo būdu išsaugojant lentelę galima rinktis iš daugybės failų išsaugojimo formatų
(langelis Output Format).

2.11 pav. Lentelės metrics-reads.csv lange Table Browser pasirenkamas poaibis „daugiau_nei_12“
(viduryje) arba poaibis „not_daugiau_nei_12“ (dešinėje).

2. Multiple Tables (liet. „kelios lentelės“) – gali būti išsaugotos visos į TOPCAT įkeltos lentelės.
Jei kurios nors lentelės nenorima išsaugoti, reikia panaikinti jos žymėjimą (2.12 pav.). Šalia
kiekvienos lentelės pavadinimo TOPCAT nurodo, koks lentelės poaibis bus išsaugotas ir kaip
surikiuota lentelė. Peržiūrėkite šią informaciją prieš išsaugodami lenteles – galbūt norite išsaugoti
visą lentelę, o ne tik tuo metu lange Table Browser rodomą jos poaibį. Pavyzdžiui, 2.12 pav.
nurodytas poaibis „daugiau_nei_12“. Tik ta lentelės metrics-reads.csv dalis, kuri patenka į šį
poaibį, bus išsaugota. Norint išsaugoti visą lentelę, TOPCAT valdymo lange reikia pasirinkti šią
lentelę ir Row Subset langelyje nurodyti „All“. TOPCAT valdymo lange galima pakeisti ir
lentelės eilučių rikiavimą (plačiau apie rikiavimą rašoma kitame skyriuje). FITS arba VOTable
formatu išsaugoti failai, atidaryti per kitą TOPCAT sesiją, bus tokios formos, kokios buvo
išsaugoti.
3. Session (liet. „sesija“) – išsaugojami visų lentelių visi duomenys (visos eilutės ir stulpeliai), o
ne tik tai, kas tuo metu rodoma lange Table Browser. Be to, lieka informacija, kurie stulpeliai,
eilučių poaibiai išsaugant buvo matomi, o kurie paslėpti, kokios formulės taikytos naujų stulpelių
vertėms apskaičiuoti, kokios loginės išraiškos naudotos poaibiams kurti, t. y. išsaugojami visi šios
TOPCAT sesijos metu atlikti veiksmai su lentelių stulpeliais ir eilutėmis. Šį išsaugojimo būdą
patartina rinktis, jei darbas su lentelėmis nebaigtas, tačiau reikia baigti darbą su TOPCAT (arba
numanant, kad kompiuteris gali „nulūžti“). Jei kurios nors lentelės išsaugoti nenorima, reikia
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panaikinti jos žymėjimą kortelėje Session. Šiuo būdu išsaugojus lenteles (t. y. visą TOPCAT
sesiją), sukuriamas gerokai didesnis failas nei išsaugant lenteles pirmais dviem būdais.
Nesvarbu, kurį lentelių išsaugojimo būdą pasirinksite, paskutiniame žingsnyje lange Save
Table(s) or Session pelyte spustelėjus System Browser atveriamas langas Save Table, kuriame
reikia nurodyti kuriamo failo pavadinimą ir kur jį išsaugoti (2.12 pav.).
Prieš baigiant darbą su TOPCAT patartina peržiūrėti išsaugotus failus kita programa – įsitikinkite,
kad išsaugojote ką norėjote ir kaip norėjote (2.13 pav.).

2.12 pav. Raudonu kvadratu pažymėta piktograma atveria langą Save Table(s) or Session, kuriame galima
pasirinkti vieną iš trijų lentelių įrašymo (išsaugojimo) būdų. 1 – įrašoma pasirinkta lentelė ar poaibis; 2 –
įrašomos pažymėtos lentelės; 3 – įrašoma visa darbo su TOPCAT sesija.

2.13 pav. Dviem būdais išsaugotų lentelių vaizdas.
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3. TOPCAT lentelių stulpeliai ir statistinė analizė
3.1. Naujų lentelės stulpelių kūrimas
Dažnai duomenų analizei neužtenka pradinių lentelės ar katalogo duomenų. Dalį jų tenka
apskaičiuoti iš turimų stulpelių duomenų, t. y. sukurti naujus stulpelius. Tai TOPCAT galima
atlikti keliais būdais. Patogumo dėlei dažniausiai naudojamas Views grupės komandų piktogramas
sunumeravome (2.5 pav.).
Remdamiesi lentelės metrics-citations.csv pavyzdžiu aptarsime, kaip sukurti naujus lentelės
stulpelius. TOPCAT valdymo lango lentelių sąraše pasirenkama lentelė metrics-citations.csv.
Pelyte spustelėjus piktogramą Table Data (2.5 pav. pažymėta vienetu), atveriamas lentelės
peržiūros langas Table Browser. Tada spustelėjus piktogramą Column Info (liet. „stulpelių
informacija“; 2.5 pav. pažymėta dvejetu), atveriamas stulpelių peržiūros ir kūrimo langas Table
Columns (liet. „lentelės stulpeliai“). Kaip atrodo atverti langai, matyti 3.1 pav.

3.1 pav. TOPCAT valdymo lange pasirinkta lentelė metrics-citations.csv. Pelyte spustelėjus Table Data
atveriamas langas Table Browser, o spustelėjus Column Info – langas Table Columns. Pastarojo lango
komanda New Synthetic Column atveriamas langas Define Synthetic Column, kuriame įrašomas naujo
stulpelio pavadinimas (Name), algebrinė jo skaičiavimo išraiška (Expression), matavimo vienetai (Units)
ir pateikiamas tekstinis aprašas (Description).
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Lango Table Columns lentelėje pateikiama stulpelių informacija – kiekvienam lentelės metricscitations.csv stulpeliui skirta po vieną parametrų eilutę. Prieš pradėdami nagrinėti stulpelių
parametrus sukurkime dar vieną stulpelį. Tarkime, kad norime iš lentelės metrics-citations.csv
sužinoti, kiek kiekvienais metais vidutiniškai kartų per mėnesį buvo cituojamas Taylor (2005)
straipsnis. Tam reikia lentelės metrics-citations.csv stulpelio „Total“ vertes padalyti iš mėnesių
skaičiaus metuose (t. y. iš 12).
Pirmiausia lange Table Columns reikia pelyte spustelėti pirmą piktogramą New Synthetic
Column (liet. „sukurti naują stulpelį“), žymimą žaliu pliuso ženklu. Atvertame lange Define
Synthetic Column (liet. „apibrėžti kuriamą stulpelį“; 3.1 pav. apačioje) įrašomas kuriamo
stulpelio pavadinimas (Name) ir algebrinė jo išraiška (Expression). Galima (bet nebūtina) įrašyti
ir matavimo vienetus (Units) bei aprašyti stulpelį (Description). Pelyte spustelėjus OK, bus
sukurtas stulpelis pavadinimu, pvz., „vid_per_men“.
Papildžius lentelę metrics-citations.csv vienu stulpeliu, TOPCAT valdymo lange matyti, kad ji jau
turi penkis stulpelius (Columns:5), lange Table Browser atsirado stulpelis pavadinimu
„vid_per_men“, o lange Table Columns – naujo stulpelio parametrų eilutė (3.2 pav.).

3.2 pav. TOPCAT valdymo, Table Browser ir Table Columns langų vaizdas sukūrus lentelės metricscitations.csv stulpelį „vid_per_men“. Lango Table Columns komanda Display atverčiamas dešinėje
parodytas stulpelių parametrų sąrašas. Galima pasirinkti, kuriuos parametrus rodyti (žymima varnele), o
kurių – ne (varnele nežymima).
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3.2. Lentelės stulpelių parametrų redagavimas
Lange Table Columns pateikiami lentelės stulpelių parametrai.
▪ Index (liet. „indeksas“) – stulpelių numeriai. Jie gali būti naudojami lentelės duomenims
rikiuoti arba loginėms išraiškoms užrašyti kuriant poaibius.
▪ Visible (liet. „matomas“) langeliuose pažymima, kuriuos lentelės stulpelius rodyti lange
Table Browser. Nematant perteklinės informacijos, lengviau analizuoti duomenis.
Pavyzdžiui, 3.3 pav. parodyta, kad nepažymėjus dviejų dabartinei analizei nereikalingų
stulpelių, sumažėja lange Table Browser rodomų lentelės metrics-citations.csv stulpelių
skaičius. Vėl pažymėjus stulpelį, jo duomenys bus matomi. Jei lentelė turi daug stulpelių,
žymėti stulpelius ir panaikinti jų žymėjmą patogu 2 lentelėje aprašytomis lango Table
Columns piktogramomis.
▪ Name (liet. „pavadinimas“) – tai lentelės stulpelio pavadinimas. Jį galima keisti, pvz.,
angliškus lentelės metrics-citations.csv stulpelių pavadinimus lietuviškais. 3.4 pav.
pavadinimas „Year“ pakeistas į „Metai“, o pavadinimas „Total“ į „Visas_citavimų_skaičius“.
Pavadinimą sudarančius žodžius galima vieną nuo kito atskirti ir tarpais, tačiau taip pavadinto
stulpelio nebus galima naudoti naujų stulpelių vertėms apskaičiuoti ir loginėse išraiškose
lentelės poaibiams kurti. Todėl žodžius geriausia atskirti apatiniu brūkšniu. Svarbu: neskirkite
žodžių minuso ženklu, nes jį TOPCAT supranta kaip atimties ženklą.
▪ Class (liet. „klasė“) – tai stulpelio duomenų formatas, kurį įkeliant lentelę nustato TOPCAT.
Dažniausi formatai: „String“, „Short“, „Integer“, „Long“, „Float“, „Double“, „Boolean“.
Duomenų formato pakeisti negalima, todėl pravartu įsitikinti, ar įkeliant lentelę TOPCAT
teisingai parinko duomenų formatą. Visi stulpelio duomenys turi būti to paties formato. O jei
jis skiriasi, pvz., yra ir tekstas, ir skaičiai, TOPCAT visiems tokio stulpelio duomenims
priskirs „String“ formatą, tarsi visi duomenys yra tekstas. Su tokiais stulpeliais nebus galima
atlikti aritmetinių veiksmų kuriant naujus stulpelius ar poaibius.
▪ Units (liet. „matavimo vienetai“) – čia nurodomi duomenų matavimo vienetai, jei jie buvo
įrašyti įkeliamoje lentelėje arba nurodyti kuriant naują stulpelį. 3.3 pav. lange Table Columns
lentelės metrics-citations.csv stulpelio „Total“ verčių matavimo vienetai nenurodyti. Tačiau
juos galima įrašyti ir keisti. 3.4 pav. stulpelio „Total“ pavadinimas pakeistas į
„Visas_citavimų_skaičius“ ir nurodyti matavimo vienetai.
▪ Expression – čia pateikiama formulė, taikyta stulpelio vertėms apskaičiuoti. Pateikiamos tik
tų stulpelių formulės, kurių vertes apskaičiavo TOPCAT. Pavyzdžiui, 3.3 pav. pateikta
formulė, pagal kurią apskaičiuotos stulpelio „vid_per_men“ vertės. Jei reikia, formules
langelyje Expression galima redaguoti. Tai atlikus lange Table Browser stulpelio skaitinės
vertės
iškart
pakis.
Stulpelio
pavadinimas
„Total“
buvo
pakeistas
į
„Visas_citavimų_skaičius“, todėl langelyje Expression įrašytą formulę reikia keisti į
„Visas_citavimų_skaičius / 12“ (3.4 pav.).
▪ Description (liet. „apibūdinimas“) – čia bet kada galima įrašyti ir keisti tekstinį komentarą.
3.4 pav. aprašytas tik stulpelis „vid_per_men“.
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3.3 pav. TOPCAT valdymo ir Table Browser bei Table Columns langai. Mėlyna rodyklė rodo einamajai
analizei pasirinktus stulpelius.

Palyginus 3.1 pav. ir 3.2 pav. langus Table Columns, matyti, kad, lentelėje metrics-citations.csv
sukūrus naują stulpelį „vid_per_men“, pasikeitė ne tik stulpelių skaičius, bet ir padaugėjo rodomų
stulpelių parametrų. 3.1 pav. lange Table Columns nerodomi Units ir Expression parametrai, nes
nei vienam lentelės stulpeliui šie parametrai nebuvo nurodyti.
Lange Table Columns komanda Display (liet. „parodyti“) atverčiamas lentelės stulpelių
parametrų sąrašas, kuriame pažymima, kuriuos stulpelių parametrus rodyti lange Table Columns.
3.2 pav. dešinėje pažymėti septyni stulpelių parametrai (Index, Visible, Name, Class, Units,
Expression, Description). Tiek jų ir rodoma lange Table Columns.
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3.4 pav. Tų pačių kaip ir 3.3 pav. langų vaizdas, tik lange Table Columns įrašyti lietuviški stulpelių
pavadinimai, pakeista stulpelio „vid_per_men“ aritmetinė išraiška (Expressions) ir nurodyti stulpelio
„Visas_citavimų_skaičius“ matavimo vienetai (Units). Raudonomis rodyklėmis parodytos TOPCAT
valdymo ir Table Columns langų piktogramos lentelių duomenims rikiuoti.

2 lentelė. Lango Table Columns piktogramos, kurias spustelėjus pelyte pažymima, kuriuos stulpelius
rodyti lange Table Browser.
Lange Table Columns pelyte pasirinkus kelis iš eilės einančius stulpelius
(pvz., 3.2 pav. dvi pasirinktos eilutės yra melsvame fone) ir spustelėjus šią
piktogramą, pažymima, kad pasirinktų stulpelių lange Table Browser rodyti
nereikia.

slėpk pasirinktus

Lange Table Columns pelyte pasirinkus kelis iš eilės einančius stulpelius ir
spustelėjus šią piktogramą, pažymima, kad pasirinktus stulpelius reikia rodyti
lange Table Browser.

rodyk pasirinktus

slėpk visus

rodyk visus

Pelyte spustelėjus šią piktogramą, lange Table Browser nerodomas nei
vienas stulpelis. Tai patogu, kai lentelė turi daug stulpelių, tačiau norima
rodyti tik kelis. Tada šia piktograma pirmiausia pažymima nerodyti visų
stulpelių, o po to po vieną pažymimi keli stulpeliai, kuriuos norima rodyti.
Ši piktograma naudojama, kai norima lange Table Browser rodyti visus
lentelės stulpelius. Tai patogu, kai lentelė turi daug stulpelių ir norima, kad
jie visi būtų aktyvūs, t. y. rodomi lange Table Browser. Pažymėti visus
stulpelius gali reikėti, pvz., prieš baigiant darbą su TOPCAT ir norint
išsaugoti visą lentelę.
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3.3. Papildomų lentelės stulpelių kūrimas
Jau aptarėme, kad naują stulpelį galima sukurti pelyte spustelėjus lango Table Columns žaliu
pliusu vaizduojamą piktogramą New Synthetic Column. Ją galima rasti ir lange Table Browser:
ant bet kurios lentelės vietos spustelėjus pelyte atverčiamos lentelei redaguoti dažnai naudojamų
komandų piktogramos (3.5 pav.). Tuomet pelyte spustelėjus piktogramą New Synthetic Column
atveriamas jau aptartas langas Define Synthetic Column (3.1 pav. apačioje). Toliau stulpelis
kuriamas kaip ir buvo aprašyta: įrašomas pavadinimas, aritmetinė išraiška ir kt.

3.5 pav. Lange Table Browser spustelėjus dešinįjį pelytės klavišą bet kurioje pasirinkto stulpelio vietoje,
atverčiamos dažnai lentelei redaguoti naudojamų komandų piktogramos.

3.4. Lentelės duomenų rikiavimas
Tarp lentelės stulpeliams redaguoti skirtų piktogramų (3.5 pav.) yra dvi, žymimos geltonomis
rodyklėmis: Sort up ir Sort down (liet. „rikiuoti didėjančia tvarka“ ir „rikiuoti mažėjančia
tvarka“). Pažymėjus norimą stulpelį pelyte, lentelės eilutės išrikiuojamos pagal šio stulpelio
duomenų skaitines vertes. Spustelėjus Sort up, stulpelio skaitinės vertės rikiuojamos nuo
mažiausios iki didžiausios, o spustelėjus Sort down – atvirkščiai: nuo didžiausios vertės iki
mažiausios. Šios piktogramos yra ir lentelės stulpelių parametrų lange Table Columns. 3.4 pav.
pažymėtas stulpelis „visas citavimų skaičius“, todėl, pelyte spustelėjus geltonomis rodyklėmis
vaizduojamas piktogramas, visos lentelės eilutės išrikiuojamos pagal jo duomenis.
TOPCAT valdymo lange prie informacijos apie lentelės savybes (Current Table Properties)
matyti tik viena geltona rodyklė. Šalia jos esančiame langelyje galima pasirinkti, pagal kurio
stulpelio duomenis rikiuoti lentelę (3.4 pav.). Jei šis langelis tuščias, lentelė dar nė karto nebuvo
rikiuota. Jei šalia geltonos rodyklės matyti stulpelio pavadinimas, vadinasi, lentelė surikiuota pagal
šio stulpelio skaitines vertes. TOPCAT valdymo lange geltona rodyklė būna nukreipta į viršų, jei
lentelė rikiuojama nuo mažiausios iki didžiausios pasirinkto stulpelio skaitinės vertės. Jei geltona
rodyklė nukreipta žemyn, lentelė rikiuojama nuo didžiausios stulpelio vertės iki mažiausios. Pelyte
spustelėjus geltoną rodyklę, pakeičiama lentelės rikiavimo tvarka į atvirkščią anksčiau buvusiai.
Pavyzdžiui, 3.6 pav. lentelė metrics-citations.csv rikiuojama pagal stulpelio „Metai“ vertes.
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Geltona rodyklė nukreipta žemyn, todėl lentelės eilutės rikiuojamos nuo didžiausios vertės iki
mažiausios. Lange Table Browser parodyta, kaip atrodo taip surikiuota lentelė metricscitations.csv.

3.6 pav. TOPCAT valdymo lange pasirenkama lentelę metrics-citations.csv rikiuoti pagal stulpelio „Metai“
vertes. Geltona rodyklė nukreipta žemyn, todėl pasirinkto stulpelio vertės bus rikiuojamos nuo didžiausios
iki mažiausios. Taip surikiuota lentelė metrics-citations.csv parodyta lange Table Browser.

3.5. Statistinių parametrų skaičiavimas
Analizuojant duomenis dažnai atliekama stulpelių duomenų statistinė analizė. Pavyzdžiui, pagal
lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv duomenis galima apskaičiuoti, kiek kartų buvo
skaitytas ir cituotas Taylor (2005) straipsnis.
TOPCAT valdymo lango View grupėje yra komanda Column Statistics (liet. „stulpelių
statistika“), kurios piktograma vaizduojama sumos ženklu (2.5 pav. ketvirta piktograma). Ją
spustelėjus pelyte, TOPCAT apskaičiuoja visų lentelės stulpelių duomenų statistinius parametrus.
Skaičiavimų rezultatai matyti iškart atveriamame lange Row Statistics (liet. „eilučių statistika“),
kur kiekvienam lentelės stulpeliui apskaičiuoti statistiniai parametrai pateikiami atitinkamai
pavadintose eilutėse. TOPCAT valdymo lange iš lentelių sąrašo pasirinkus lentelę metricsreads.csv ir pelyte spustelėjus Column Statistics‚ apskaičiuojami stulpelių „Metai“ ir
„Visas_skaitytojų_skaičius“ statistiniai parametrai „Mean“ (vidurkis), „SD“ (standartinis
nuokrypis), „Minimum“ (mažiausia vertė), „Maximum“ (didžiausia vertė), „nGood“ (stulpelio
eilučių su duomenimis skaičius), rodomi lange Row Statistics (3.7 pav.).
Norint sužinoti, kiek iš viso kartų Taylor (2005) straipsnis buvo skaitytas, reikia apskaičiuoti
stulpelio „Visas_skaitytojų_skaičius“ verčių sumą. Tam reikia lange Row Statistics pelyte
spustelėti komandą Display ir atverstame statistinių parametrų sąraše (3.7 pav. kairėje), pažymėti
parametrą „Sum“. Tai padarius TOPCAT apskaičiuoja lentelės metrics-reads.csv stulpelių verčių
sumą (3.8 pav.).
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3.7 pav. TOPCAT valdymo lange lentelių sąraše pasirinkus lentelę metrics-reads.csv ir pelyte spustelėjus
sumos ženklu pavaizduotą piktogramą, skirtą statistiniams skaičiavimams atlikti, TOPCAT apskaičiuoja
statistinius parametrus: „Mean“, „SD“, „Minimum“, „Maximum“, „nGood“, rodomus lange Row
Statistics. Pastarajame pelyte spustelėjus Display, atverčiamas statistinių parametrų sąrašas, iš kurio
galima pasirinkti, kuriuos statistinius parametrus apskaičiuoti.

3.8 pav. Lentelių metrics-reads.csv (viršuje) ir metrics-citations.csv (apačioje) langai Row Statistics,
kuriuose pateiktos stulpelių mažiausios („Minimum“) ir didžiausios („Maximum“) skaitinės vertės ir verčių
suma („Sum“).
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Norint įvertinti, kiek kartų Taylor (2005) straipsnis iš viso buvo cituotas kituose mokslo
leidiniuose, reikia apskaičiuoti lentelės metrics-citations.csv stulpelio „Visas_citavimų_skaičius“
verčių sumą. Abiejų lentelių analizei parengti langai Row Statistics parodyti 3.8 pav.

3.6. Statistinių parametrų analizė
Išanalizavus lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv statistinius parametrus, į klausimą,
kiek iš viso kartų buvo skaitytas ir cituotas Taylor (2005) straipsnis, galima atsakyti taip: nuo
1996 m. iki 2022 m. straipsnis skaitytas 4547 kartus, o nuo 2005 m. iki 2022 m. cituotas
1243 kartus. Galima daryti išvadą, kad nors straipsnis skaitomas nuo 1996 m., TOPCAT vartotojai
tik 2005 m. paskelbė pirmuosius straipsnius, kuriuose jis cituotas. Kas blogai?
Analizuojant programos apskaičiuotus statistinius parametrus reikia pagalvoti, ar jie iš tikrųjų gali
tokie būti. Jei kyla abejonių, pravartu peržiūrėti, iš kokių duomenų jie buvo apskaičiuoti, bei
pagalvoti, kokia papildoma informacija apie duomenis žinoma.
Formuluojant atsakymą buvo remtasi tik lentelės metrics-reads.csv lange Row Statistics pateikta
informacija. Tačiau žinoma, kad Taylor (2005) straipsnis buvo paskelbtas 2005 metais. Vadinasi,
jo niekas negalėjo skaityti 1996 metais. Lentelės metrics-reads.csv stulpelyje
„visas_skaitytojų_skaičius“ yra vien tik nuliai iki pat 2006 m. eilutės (3.9 pav.). Akivaizdu, kad
lange Row Statistics rodoma stulpelio „Metai“ mažiausia vertė – 1996 – yra neteisinga. Norint,
kad statistiniai parametrai būtų skaičiuojami tik iš logiškai pagrįstos duomenų imties, reikia iš
lentelės pašalinti analizei netinkamus duomenis. Tai galima padaryti sukūrus lentelės poaibį,
kuriame būtų tik tinkami ir reikalingi duomenys.

3.9 pav. Lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv langai Table Browser. Prasmingi duomenys tik
nuo 2005 m., t. y. nuo straipsnio (Taylor 2005) paskelbimo. Mėlynomis rodyklėmis atkreiptas dėmesys į
paskutinę lentelių eilutę, kurioje įrašyti 2022 m. pirmo mėnesio duomenys (lentelės iš ADS duomenų bazės
atsisiųstos 2022 m. sausio 26 dieną).
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Kaip sukurti lentelės metrics-reads.csv poaibį „nuo2005“, parodyta 3.10 pav., o tikslus poaibio
kūrimo naudojant langą Row Subsets aprašas pateiktas 2.6 poskyryje. Poaibis buvo sukurtas tik
iš lentelės metrics-reads.csv eilučių, kurių stulpelio „Metai“ vertės daugiau arba lygios 2005
(loginė išraiška „Metai >= 2005“). TOPCAT valdymo lange langelyje Row Subset pasirinkus
sukurto poaibio pavadinimą „nuo2005“, lange Table Browser lieka tik to poaibio duomenys
(3.11 pav. žydra rodyklė). Įsitikinus, kad poaibis „nuo2005“ sukurtas tik iš prasmingų duomenų,
vėl atveriamas (jei buvo užvertas) langas Row Statistics. Jo apačioje esančiame langelyje Subset
for calculation (liet. „poaibis skaičiavimui“) pasirinkus poaibį „nuo2005“, iš naujo skaičiuojami
statistiniai parametrai (3.11 pav.).

3.10 pav. Lentelės metrics-reads.csv poaibio „nuo2005“ kūrimo etapai (žymima raudonomis rodyklėmis).
TOPCAT valdymo lange pelyte spustelėjus poaibių kūrimo piktogramą, atveriamas langas Row Subsets.
Pirma jo piktograma atveriamas langas Define Row Subset, kuriame įrašomas kuriamo poaibio
pavadinimas (Subset Name) „nuo2005“ ir jo loginė išraiška (Expression; „Metai >=2005“). Loginėje
išraiškoje būtina įrašyti tikslų stulpelio pavadinimą, todėl patogu šalia turėti atvertą lentelės metricsreads.csv peržiūros langą Table Browser (mėlyna rodyklė).

Dabar į šio poskyrio pradžioje užduotą klausimą, kiek iš viso kartų buvo skaitytas ir cituotas Taylor
(2005) straipsnis, galima atsakyti išanalizavus atnaujintus lentelių metrics-reads.csv ir metricscitations.csv langus Row Statistics. Deja, atsakymas, kad straipsnis nuo 2005 m. iki 2022 m.
skaitytas 4547 kartus, o cituotas 1243 kartus, taip pat neteisingas.
Lentelės metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv iš duomenų bazės buvo atsisiųstos 2022 m.
sausio 26 dieną. Taigi, ne visi 2022 m. duomenys žinomi (3.9 pav. mėlynos rodyklės). Matyti, kad
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2022 m. straipsnis skaitytas 41 kartą, o cituotas 28 kartus. To negalima nepaisyti, todėl atsakymą
būtina patikslinti: Taylor (2005) straipsnis nuo jo paskelbimo 2005 m. iki 2022 m. sausio 26 d.
buvo skaitytas 4547 kartus, o cituotas 1243 kartus.
Galbūt skaitydami šį TOPCAT naudojimo aprašą nutarėte išbandyti visas čia aptartas TOPCAT
galimybes ir atsisiuntėte metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv failus, pvz., 2022 metų rugsėjį.
Norėdami palyginti čia aprašytus ir pačių atliktų statistinių skaičiavimų parametrus, pasirinkite to
paties laikotarpio duomenis.

3.11 pav. Lentelės metrics-reads.csv poaibio „nuo2005“ statistinių parametrų skaičiavimas: pelyte
spustelėjus sumos ženklu vaizduojamą piktogramą, atveriamas langas Row Statistics (raudona rodyklė).
Jo apačioje esančiame langelyje Subset for calculations pasirenkamas poaibis „nuo2005“ (geltona
rodyklė). TOPCAT valdymo lango langelyje Row Subset pasirenkamas lentelės metrics-reads.csv poaibis
„nuo2005“ (žydra rodyklė). Jis rodomas lange Table Browser. Atvertas ir lentelės metrics-citations.csv
langas Row Statistics (apačioje dešinėje).

1. Patikslinkime klausimą: kiek iš viso kartų buvo skaitytas ir cituotas Taylor (2005)
straipsnis iki 2021 m. pabaigos?
2. Sukurkime lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv poaibius („2005_2021“),
kurie apimtų duomenis nuo 2005 m. metų iki 2021 m. pabaigos. Pakartokime tuos pačius
kaip ir 3.10 pav. parodytus poaibių kūrimo etapus, tik lango Define Row Subset langelyje
Subset Name įrašykime poaibio pavadinimą „2005_2021“, o Expression langelyje loginę
išraišką „Metai >= 2005 && Metai < 2022“.
3. Apskaičiuokime abiejų lentelių poaibių „2005_2021“ statistinius parametrus (kaip
parodyta 3.11 pav., tik langelyje Subset for calculations pasirinkime poaibį
„2005_2021“).
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Atlikus 2 ir 3 žingsnius, lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv langai Table Browser,
Row Subsets ir Row Statistics turėtų atrodyti kaip 3.12 pav. Remiantis lango Row Statistics
informacija, į 1 žingsnyje suformuluotą klausimą galima atsakyti taip: Taylor (2005) straipsnis iki
2021 m. pabaigos buvo skaitytas 4506 kartus, o cituotas 1215 kartų.

3.12 pav. Lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv poaibio „2005_2021“ duomenų analizei
parengti langai Table Browser, Row Subsets ir Row Statistics.

3.7. Stulpelių statistinių parametrų išsaugojimas
Lango Row Statistics lentelę galima išsaugoti pelyte spustelėjus piktogramą Save as Table (liet.
„išsaugoti lentelės formatu“). O norint lango Row Statistics lentelę įkelti į TOPCAT kaip atskirą
duomenų lentelę, naudojama komanda Import as Table (liet. „įkelti lentelės formatu“; 3.13 pav.).
Po to ją galima analizuoti kaip ir bet kurią kitą į TOPCAT įkeltą lentelę, pvz., braižyti diagramas,
kurti papildomus stulpelius, rikiuoti jos eilutes ir net apskaičiuoti jos stulpelių statistinius
parametrus.
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3.13 pav. Lango Row Statistics lentelė išsaugoma norimu formatu pelyte spustelėjus piktogramą Save as
Table, o kaip atskira duomenų lentelė ji įkeliama į TOPCAT spustelėjus piktogramą Import as Table. Šių
Export grupės komandų piktogramos meniu ir piktogramų juostoje išskirtos raudonai.
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4. TOPCAT diagramos
Programos populiarumui įtakos turi jos reklama. 2020–2021 m. Markas B. Teiloras TOPCAT
galimybes pristatė internetiniuose (angl. online) seminaruose, kurie prieinami YouTube
platformoje4. Kiek tai turėjo įtakos Taylor (2005) straipsnio skaitomumui ir citavimui, galima
išsiaiškinti išanalizavus diagramose pateiktus lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv
duomenis.

4.1. Diagramų kūrimo langai
TOPCAT5 galima nubraižyti histogramą, linijinę diagramą, parodyti, kaip pasiskirsto duomenys
2D ir 3D stačiakampėse, dangaus ir sferinėse koordinačių sistemose (4.1 pav.). Visi diagramų
šablonai pateikti TOPCAT valdymo lango meniu juostos Graphics (liet. „diagramos“) sąraše, o
dažniausiai naudojami – piktogramų juostoje (4.1 ir 4.2 pav.). Pasirinkus diagramos šabloną,
atveriamas jos rengimo langas.

4.1 pav. Dažniausiai naudojamų diagramų rengimo langai atveriami TOPCAT valdymo lango Graphics
grupės komandų piktogramomis. Histogramų kūrimo langas atveriamas pirma piktograma, taškų
paskirstymo 2D ir 3D stačiakampėse koordinačių sistemose – atitinkamai antra ir ketvirta piktogramomis,
taškų pasiskirstymo dangaus koordinačių sistemoje – trečia piktograma. Visi diagramų rengimo langai
sudaryti iš dviejų dalių: diagramos vaizdavimo ir parametrų nustatymo.

Diagramų rengimo langai sudaryti iš dviejų dalių: diagramos vaizdavimo ir parametrų nustatymo
(4.1 pav.). Pastarojoje sutelktos visos komandos, skirtos nurodyti, ką ir kaip diagramoje vaizduoti.
Diagramos vaizdavimo dalis skirta rengiamai diagramai peržiūrėti. Pakeitus kurį nors diagramos
4
5

https://www.youtube.com/watch?v=YBMEZyoZMKw, https://www.youtube.com/watch?v=4Zr9IAeDOrY&t=9s
Rengiant šias rekomendacijas naudota TOPCAT 4.8-2 versija.
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parametrą, pakinta ir vaizduojama diagrama. Kartais diagramos rengimo lango parametrų
nustatymo dalį reikia praplėsti nekeičiant diagramos vaizdavimo dalies matmenų (arba
atvirkščiai). Tada patogiau šias dvi lango dalis atskirti. Tam reikia pelyte spustelėti diagramos
rengimo lango kairiajame viršutiniame kampe esančią piktogramą Float Controls (liet.
„išdėstymo kontrolė“; 4.2 pav.). Tuomet kiekvienos diagramos rengimo lango dalies dydį galima
keisti atskirai. Dar kartą pelyte spustelėjus Float Controls, diagramos vaizdavimo ir parametrų
nustatymo dalys vėl sujungiamos į vieną langą.
Diagrama – tai greitas ir informatyvus duomenų vaizdavimo būdas. Pagrindinės jos dalys:
1. duomenų pavadinimai ir matavimo vienetai (diagramos ašių pavadinimai);
2. duomenys ir jų paklaidos;
3. legenda.
Šias tris diagramos dalis toliau vadinsime: ašys, duomenų sritis, legenda. Jos matomos diagramos
rengimo lange braižomoje diagramoje (4.2 pav.).
Diagramos parametrų nustatymo dalies kairėje pasirenkama, kurios diagramos dalies, pvz., ašių
(Axes), legendos (Legend), parametrus norima peržiūrėti ar keisti. Pavyzdžiui, pelyte spustelėjus
Axes, atverčiamos diagramos ašių vaizdą valdančius įrankius turinčios kortelės. Jeigu diagramos
parametrų nustatymo dalies kairėje yra pasirinkta kuri nors lentelė, ji išskiriama melsvu fonu ir
dešinėje atverčiamos jos duomenis valdančios įrankių kortelės. Visuose 4.1 pav. diagramų
rengimo languose yra pasirinkta kuri nors duomenų lentelė.

4.2 pav. TOPCAT valdymo lango lentelių sąraše (viršuje kairėje) pasirinkus lentelę metrics-reads.csv,
antra Graphics grupės (žydros rodyklės) komanda atveriamas diagramos rengimo langas Plane Plot
(raudonos
rodyklės). Jame
rodomi
lentelės
metrics-reads.csv
stulpelių
„Metai“
ir
„Visas_skaitytojų_skaičius“ duomenys. Dešinėje – tas pats diagramos rengimo langas, tik komanda Float
Controls padalytas į dvi dalis: diagramos vaizdavimo (matyti diagramos duomenys, ašys, legenda) ir
parametrų nustatymo (galima keisti diagramos parametrus).
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4.2. Duomenys diagramoms
TOPCAT reikia nurodyti, iš kokių duomenų ir kokio šablono diagramą braižyti. Pasirinkus lentelę
ar jos poaibį, nurodomi reikalingi stulpeliai. Jų skaičius priklauso nuo norimos nubraižyti
diagramos: linijinės, taškų pasiskirstymo 2D ar 3D stačiakampėse, sferinėse ar dangaus
koordinačių sistemose.
Pavyzdžiui, nubraižykime diagramą, iliustruojančią, kaip bėgant metams kito Taylor (2005)
straipsnio skaitomumas.
Duomenų vaizdavimo diagramoje etapai.
1. Iš TOPCAT valdymo lango lentelių sąrašo pasirenkama lentelė metrics-reads.csv.
2. Pelyte spustelėjus Graphics grupės antrą piktogramą, atveriamas diagramos rengimo langas
Plane Plot (4.1 pav.). Plane Plot diagrama – tai diagrama, kai vieno parametro (Y)
priklausomybė nuo kito parametro (X) vaizduojama dvimatėje (2D) koordinačių sistemoje. Kol
nenurodyta kitaip, TOPCAT diagramai braižyti naudoja pirmų dviejų lentelės stulpelių
duomenis. Pavyzdžiui, 4.2 pav. lange Plane Plot vaizduojama diagrama, kurios X ir Y ašių
pavadinimai sutampa su lentelės metrics-reads.csv pirmų dviejų stulpelių pavadinimais.
Diagramos rengimo lango parametrų nustatymo dalyje pažymėta lentelė išskiriama melsvu
fonu, o įrankių kortelėse (Position, Subsets, Form) nurodomi duomenys, naudoti diagramai
braižyti, ir diagramos vaizdavimo parametrai.
3. Diagramos rengimo lango kortelėje Position (liet. „vieta“) nurodoma, iš kur paimti duomenys
diagramai braižyti (4.3 pav.). Kortelės Position langelyje Table pasirenkama bet kuri į
TOPCAT įkelta lentelė, o X ir Y langeliuose galima nurodyti bet kuriuos tos lentelės stulpelius.
Keiskite parametrus ir stebėkite, kaip kinta vaizduojamos diagramos duomenys, ašių
pavadinimai, legenda. Po įvairių bandymų kortelėje Position tegul lieka 4.3 pav. parodyti
Table, X, Y parametrai.
4. Diagramos rengimo lango Plane Plot kortelėje Subsets (4.4 pav.) nurodoma, kurie lentelės
poaibiai ir kaip turėtų būti vaizduojami diagramoje. Lentelės poaibį sudaro atrinktos lentelės
eilutės. 4.4 pav. kortelės Subsets kairėje pateikiamas poaibių sąrašas: „All“, „nuo2005“ ir
„2005_2021“. Čia galima pažymėti poaibius, kuriuos norima rodyti diagramoje. TOPCAT
savaime visus poaibius vaizduoja skirtingos spalvos simboliais, tačiau jas galima keisti kitomis
iš siūlomų spalvų sąrašo (Color).
Informaciją apie poaibius galima peržiūrėti TOPCAT valdymo lange atvėrus lentelės metricsreads.csv langą Row Subsets. Kaip jį atverti, parodyta 4.4 pav. (dešinėje viršuje). Poaibį „All“
sudaro visi lentelės duomenys, poaibį „nuo2005“ – 18 eilučių, kurių loginė išraiška „Metai >=
2005“, o poaibį „2005_2021“ – 17 eilučių, kurių loginė išraiška „Metai >= 2005 && Metai <
2022“.
Dešinėje apačioje – padidintoje kortelėje Subsets parodyta pasirinkto poaibio spalvos keitimo
juosta (raudona rodyklė).

38

4.3 pav. Diagramos rengimo lango Plane Plot kortelėje Position pasirenkama, kurios lentelės (langelis
Table – metrics-reads.csv) ir kurių stulpelių (langelis X: „Metai“, Y: „Visas_skaitytojų_skaičius“)
duomenys naudojami diagramai braižyti. Langelyje Table pasirinkus kitą lentelę, jos pavadinimas pakis ir
diagramos dalių sąraše (išskirta mėlynai).

4.4 pav. Vieno Plane Plot lango kortelėje Subsets rodomame poaibių sąraše varnele pažymėtas tik „All“
poaibis, kitame pažymėti visi trys poaibiai (žalios rodyklės). Dešinėje viršuje – TOPCAT valdymo lango
komanda Row Subsets atvertas lentelės poaibių langas (oranžinė rodyklė).
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4.3. Diagramos formos ir spalvos
Tai, kas svarbiausia diagramoje, reikėtų pavaizduoti kuo aiškiau, pvz., parodyti kintamųjų
priklausomybę, palyginti duomenis. Norimus pabrėžti dydžius galima pavaizduoti didesniais ir
(ar) ryškesniais ženklais (simboliais), storesnėmis linijomis ir kt.
Diagramos rengimo lange Plane Plot atvėrus kortelę Form (liet. „forma“), galima pasirinkti
duomenų žymėjimo simbolį (Shape), jo dydį (Size), spalvą (Color). Nubraižykite 4.5 pav.
vaizduojamą diagramą, kurioje raudonais taškais būtų išskirti lentelės metrics-reads.csv poaibio
„2005_2021“ duomenys.

4.5 pav. Diagramos rengimo lango Plane Plot kortelėje Form galima pasirinkti, kokios formos, dydžio ir
spalvos ženklais diagramoje pavaizduoti visos lentelės ar jos poaibių duomenis.

4.4. Diagramos ašys
Kaip ir bet kuri kita diagramų braižymo programa, TOPCAT braižo diagramą pagal šabloną, t. y.
sukuria diagramą, kurioje nustatytos ašių ribos tokios, kad tilptų visi pasirinktų lentelės stulpelių
duomenys, o ašių pavadinimai sutampa su lentelės stulpelių pavadinimais. Tokia diagrama ne
visada tinka analizei.
Lange Plane Plot pelyte pasirinkus Axes, atverčiamos kortelės su įrankiais (4.6 pav.) diagramos
ašims tvarkyti.
40

•
•
•
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Kortelėje Coord galima pakeisti vienos ar abiejų ašių skalę iš tiesinės į logaritminę,
pasirinktos koordinačių ašies (ar abiejų ašių) kryptį.
Kortelėje Navigation pelyte galima keisti ašių ribas.
Kortelėje Range įrašius mažiausią ir didžiausią duomenų vertes nurodomos
horizontaliosios (X) ir vertikaliosios (Y) ašių ribos.
Kortelės Grid įrankiais galima keisti diagramos koordinačių tinklelį.
Kortelėje Labels galima keisti horizontaliosios (X) ir vertikaliosios (Y) ašių pavadinimus.
Kortelėje Font galima pasirinkti diagramos ašių teksto simbolių (ir skaičių) šriftą, dydį,
storį.

Norint sužinoti, ką atlieka šių kortelių įrankiai, geriausia juos išbandyti – pakeitus kokį nors
parametrą iškart pakinta ir diagramos vaizdas.

4.6 pav. Diagramos dalių sąraše pasirinkus Axes (išskirta mėlynai), atverčiamos kortelės Coords,
Navigation, Range, Grid, Labels, Font su įrankiais diagramos ašių parametrams nustatyti.

4.5. Diagramos legenda
Diagramos legenda – tai skirtingais ženklais žymimų duomenų trumpas paaiškinimas. Vien į ją
pažiūrėjus turi būti aišku, koks diagramos ženklas kokius duomenis žymi.
Diagramos legendą galima tvarkyti diagramos rengimo lange Plane Plot pelyte spustelėjus
Legend (4.7 pav.). Atvėrus kortelę Style, galima pasirinkti, ar rodyti legendą (Show Legend), ar
ji turėtų būti skaidri (Opaque), ar su rėmeliu (Border). Legendos nereikia tik tada, kai diagramoje
vaizduojamas vienas kintamasis ir iš ašių pavadinimų aišku, koks jis.
Legendos vieta diagramoje parenkama atvėrus kortelę Location. Galima legendą rodyti duomenų
srityje (Internal) arba už jos ribų (External). Kai legendą pasirenkama įkelti į duomenų sritį,
kortelėje Location pelyte slankiojant nedidelį stačiakampį parenkama jos vieta diagramoje
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(4.7 pav.). Legenda neturi paslėpti duomenų. Jei ji netelpa į duomenų sritį, ją reikėtų perkelti už
jos ribų.
TOPCAT į legendą įrašo diagramoje vaizduojamų poaibių pavadinimus. Jei norima duomenis
kitaip vadinti, reikia pakeisti poaibių pavadinimus jų kūrimo lange Row Subsets (4.4 pav.).

4.7 pav. Diagramos dalių sąraše pasirinkus Legend (pažymėta mėlynai), atverčiamos kortelės Style
(kairėje) arba Location (dešinėje). Kairėje skaidri (nepažymėta Opaque) legenda yra už duomenų srities
(External), o dešinėje – neskaidri (pažymėta Opaque) legenda įkelta į duomenų sritį. Pelyte slankiojant
stačiakampį (mėlyna rodyklė), galima pasirinkti legendos vietą duomenų srityje. Abi legendos turi rėmelį
(pažymėta Border).

4.6. Papildomi diagramų elementai
Pasirinkus Plane Plot diagramos šabloną, duomenis TOPCAT pavaizduoja taškais, tačiau kortelės
Form įrankiais taškus galima keisti kitais ženklais (4.5 pav.). Kortelės Form viršutiniame
kairiajame kampe yra piktograma Forms (žalias sudėties ženklas). Ja atverčiamas diagramų visų
elementų sąrašas (4.8 pav.). Jų piktogramose vaizduojama, koks elementas įkeliamas į diagramą.
Pasirinktus diagramos elementus bet kada galima pridėti ir pašalinti nekeičiant kitų diagramos
elementų. Pavyzdžiui, 4.8 pav. parodyta, kad pridėtu elementu – linija (Line) buvo sujungti
duomenis vaizduojantys taškai (Mark).
Konkrečioje diagramoje naudojamų elementų sąrašas rodomas po žaliu sudėties ženklu
pavaizduota piktograma. Pavyzdžiui, 4.8 pav. dešinėje šiame sąraše yra Line ir Mark elementai.
Pasirinkus vieną jų, kortelėje Form rodomi įrankiai, kuriais galima keisti to elemento parametrus.
Pavyzdžiui, Plane Plot lange pasirinkus elementą Mark, Form kortelėje rodomi įrankiai, kuriais
keičiami duomenis vaizduojančių ženklų parametrai (4.8 pav. kairėje), o pasirinkus elementą Line
– kortelėje Form atverčiami įrankiai linijų parametrams keisti (4.8 pav. dešinėje).
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Konkrečios diagramos elementų sąraše panaikinus kurio nors elemento žymėjimą varnele, jis
nebevaizduojamas diagramoje, bet visa informacija apie elemento parametrus niekur nedingsta.
Prireikus šį elementą vėl pavaizduoti, tereikės jį iš naujo pažymėti varnele. Pavyzdžiui, jei buvo
nustatyta, kad duomenys būtų vaizduojami raudonais tuščiaviduriais rombais, panaikinus šio
elemento žymėjimą ir vėl pasirinkus jį rodyti, diagramoje atsiras tokie patys tuščiaviduriai rombai.
Jei kurio nors elemento diagramoje nebereikia, jį galima pašalinti visam laikui. Elementų sąraše
pasirinkus jo pavadinimą ir pelyte spustelėjus Forms piktogramą, atverčiamas elementų sąrašas,
kurio pabaigoje yra piktograma Remove Selected Form (liet. „pašalinti pasirinktą formą“).
Atkreipkite dėmesį į šalia šiukšlinės ženklo esantį įrašą – jame įvardyta, kuris elementas bus
pašalintas. Taip pašalinus elementą, jo pavadinimo nebelieka po Forms piktograma esančiame
diagramos elementų sąraše. Jei vėl prireiktų jį įkelti į diagramą, tektų iš naujo jį pridėti ir iš naujo
pasirinkti jo parametrus. Dalies elementų išbandyti su lentelės metrics-reads.csv duomenimis
nepavyks, nes kai kuriems jų reikia papildomų duomenų. Pavyzdžiui, paklaidoms pavaizduoti (XY
Error) reikia stulpelių su paklaidų vertėmis, o tekstiniam pavadinimui (Label) reikia stulpelio su
pavadinimais.

4.8 pav. Žalios rodyklės rodo, kaip į diagramą, turinčią tik elementą Mark (kairėje), įkeliamas dar vienas
elementas Line (dešinėje). Oranžinės rodyklės rodo, kokius atitinkamo elemento parametrus galima
pasirinkti. Žydra spalva apibrėžta piktograma, kuria pašalinamas pasirinktas (šiuo atveju Mark) elementas.

4.7. Kelių lentelių duomenų vaizdavimas diagramoje
Šio skyriaus pradžioje uždavėme klausimą, kiek Taylor (2005) straipsnio skaitomumui ir citavimui
turėjo įtakos TOPCAT autoriaus 2020–2021 m. YouTube paskelbti seminarai4. 3.6 poskyryje
išsiaiškinome, kad lentelėje metrics-reads.csv yra nelogiškų duomenų – straipsnio skaitytojai
pradėti skaičiuoti dar iki straipsnio paskelbimo. Todėl iš duomenų, surinktų po Taylor (2005)
straipsnio paskelbimo, buvo sukurtas lentelės poaibis „nuo2005“. Lentelės metrics-reads.csv ir
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metrics-citations.csv iš ADS duomenų bazės buvo atsisiųstos 2022 m. sausio 26 dieną, todėl
žinomi ne visų 2022-ųjų metų duomenys. Lentelėms sukūrėme poaibius „2005_2021“, kuriuose
liko 2005–2021 m. duomenys. Lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv poaibiai parodyti
4.9 pav. kairėje.
Lentelės metrics-reads.csv poaibių duomenys jau vaizduojami 4.8 pav. diagramoje. Duomenis
žymintys ženklai, jų dydis ir spalva parinkti taip, kad išsiskirtų poaibis „2005_2021“. Iš 4.8 pav.
raudonais taškais žymimų duomenų matyti, kad Taylor (2005) straipsnio skaitomumas kasmet
didėjo. Tačiau straipsnio skaitytojų ne itin padaugėjo po 2020–2021 m. vykusių Marko B. Teiloro
paskaitų. Tik laikas parodys, ar tai laikinas skaitytojų augimo sumažėjimas. YouTube platformoje
TOPCAT paskaitų įrašai buvo peržiūrėti daugiau nei 3000 kartų. Galbūt šios paskaitos labai
išsamios ir aiškios, todėl 2005 m. straipsnio nebereikia skaityti?
Ar mokslininkai dažniau renkasi TOPCAT duomenims analizuoti? Ar daugėja mokslinių
straipsnių, kuriuose cituojamas Taylor (2005) straipsnis? Atsakymai į šiuos klausimus galėtų
paaiškėti nubraižius diagramą, vaizduojančią, kaip kito Taylor (2005) straipsnio citavimų skaičius
bėgant laikui. Tam į jau turimą Plane Plot diagramos rengimo langą (4.8 pav.) reikia įkelti lentelės
metrics-citations.csv duomenis. Antra (ar trečia, ketvirta ir t.t.) lentelė į tą patį diagramos rengimo
langą įkeliama pelyte spustelėjus vieną iš parametrų nustatymo dalies viršuje esančių diagramos
šablonų piktogramų, kurių kiekviena turi mažą šviesiai žalią sudėties ženklą. Mūsų nagrinėjamu
atveju lentelės metrics-citations.csv duomenims vaizduoti norima naudoti tą patį šabloną kaip ir
anksčiau, todėl pasirenkama pirmoji Add Position Control (liet. „nurodyti duomenų vietą“)
piktograma (4.9 pav.). Ją spustelėjus pelyte atverčiama tuščia lango Plane Plot kortelė Position.
Tuomet reikia pasirinkti į diagramą norimos įkelti lentelės pavadinimą ir nurodyti jos duomenų
stulpelius, diagramoje atitinkančius X ir Y ašis. Tai parodyta 4.3 pav., tik dabar reikia pažymėti
lentelę metrics-citations.csv ir jos stulpelius „Metai“ ir „Visas_citavimų_skaičius“.
TOPCAT į legendą įrašo lentelių poaibių pavadinimus. Abi nagrinėjamos lentelės turi vienodai
pavadintus poaibius („2005_2021“). Nepakeitus jų pavadinimo, nebus įmanoma suprasti, kurie
ženklai kurios lentelės duomenis žymi. Lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv poaibių
pavadinimus galima pakeisti atvėrus langus Row Subsets (4.9 pav. kairėje). Tai galima atlikti
prieš įkeliant lentelę į diagramą arba ją jau įkėlus. Pastaruoju atveju po pavadinimo pakeitimo
reikia pelyte spustelėti diagramos rengimo lango komandos Replot (liet. „perbraižyti“; 4.9 pav.
dešinėje viršuje) piktogramą. Ji yra visuose diagramų rengimo languose (4.1 pav.).
Nesvarbu kelių lentelių duomenis įkėlėte į diagramą, jos ašys bus pavadintos pagal pirmosios
lentelės pasirinktų stulpelių pavadinimus. Tačiau ašies pavadinimą galima pakeisti diagramos
dalių sąraše pasirinkus Axes ir atvėrus kortelę Labels (4.6 pav.). Pakeitus ašies pavadinimą vėl
reikės pelyte spustelėti Replot.
Kaip Taylor (2005) straipsnio skaitomumas ir citiuojamumas kito bėgant laikui, parodyta 4.9 pav.
(dešinėje). Šioje diagramoje rodomi tik lentelės metrics-reads.csv poaibio „skaitymas“ ir lentelės
metrics-citations.csv poaibio „citavimas“ (anksčiau abu vadinti „2005_2021“) duomenys. Matyti,
kad straipsnis visada buvo cituojamas mažiau kartų nei perskaitytas. Galbūt ne visi Taylor (2005)
straipsnio skaitytojai gavo moksliškai reikšmingus rezultatus, skelbiamus moksliniuose
straipsniuose. 2005–2020 m. citavimas tolygiai didėjo, o 2021 m. net labai padaugėjo
cituojančiųjų šį straipsnį. Maždaug ketvirtadalis visų Taylor (2005) straipsnį cituojančių mokslinių
straipsnių buvo paskelbta 2021 m. (287 iš 1215; citavimo skaičius 287 paimtas iš lentelės metricscitations.csv lango Table Browser, o skaičius 1215 – iš šios lentelės lango Row Statistics). Gali
būti, kad Taylor (2005) straipsnį 2021 m. citavo daug daugiau kartų nei iki tol, nes M. B. Teiloras
paskaitų skaidrėse (2020–2021 m.) paprašė cituoti šį straipsnį, jei duomenys buvo analizuoti
TOPCAT.
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4.9 pav. Kairėje – lentelių metrics-reads.csv ir metrics-citations.csv poaibių languose Row Subsets
keičiami poaibių „2005_2021“ pavadinimai. Dešinėje langas Plane Plot, kuriame įkelti abiejų lentelių
duomenys (panaudota Add Position Control šablonų piktograma antrai lentelei įkelti). Diagramoje
raudonais taškais žymimas Taylor (2005) skaitytojų skaičius, mėlynais taškais – šio straipsnio citavimų
kituose moksliniuose straipsniuose skaičius nuo 2005 m. iki 2021 m. Diagramos Y ašies pavadinimas
pakeistas į „Skaičius per metus“. Rausva rodykle išskirta diagramos perbraižymo piktograma Replot.

4.8. Diagramų išsaugojimas
Užvėrus nubraižytos diagramos langą arba TOPCAT valdymo langą, diagrama dings negrįžtamai.
Kad taip nenutiktų, analizei tinkamą diagramą reikia išsaugoti kaip paveikslą.
Kaip išsaugoti diagramą, parodyta 4.10 pav.
1. Pelyte spustelėkite diagramos rengimo lango komandos Export plot to file (liet. „išsaugoti
diagramą faile“) piktogramą.
2. Atverto lango Export Plot:
a. langelyje Look in pasirinkite, kur kompiuteryje išsaugoti paveikslą;
b. langelyje File Format pasirinkite paveikslo formatą;
c. langelyje File Name įrašykite paveikslo pavadinimą.
3. Pelyte spustelėjus Export Plot, diagramos vaizdavimo dalyje matoma diagrama bus išsaugota.
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4.10 pav. Pelyte spustelėjus diagramos rengimo lango piktogramą Export plot to file, atveriamas langas
Export Plot, kurio langelyje Look in nurodoma, kur kompiuteryje išsaugoti diagramą. Langelyje File
Format parenkamas formatas, kuriuo norima išsaugoti diagramą. Langelyje File Name įrašomas failo
pavadinimas. Pelyte spustelėjus Export Plot, diagramos vaizdavimo dalyje matoma diagrama įrašoma į
nurodytą failą. Taip išsaugota diagrama parodyta dešinėje apačioje.
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5. TOPCAT lentelių jungimas ir objektų tapatinimas
Ne visada visi duomenys, kuriuos norima analizuoti, yra vienoje lentelėje. Pavyzdžiui, keliose
lentelėse yra jūsų surinkti duomenys, o dar keliose – gauti iš kitų tyrėjų ar atsisiųsti iš duomenų
bazių. TOPCAT naudojant įvairius lentelių eilučių arba stulpelių sujungimo algoritmus galima
kelių lentelių duomenis įrašyti į vieną lentelę. Tai atliekama TOPCAT valdymo lango Joins (liet.
„jungtys“) grupės komandomis, kurios parodytos 5.1 pav. Šiame skyriuje aptarsime svarbiausias.
Tai:
1. eilučių prijungimas (komanda Joins:Concatenate Tables);
2. kelių lentelių eilučių sutapatinimas, t. y. stulpelių prijungimas (komandos Joins:Pair
Match, Joins:Triple Match ir kt.);
3. atitikmenų lentelėje paieška, t. y. eilučių grupavimas (komanda Joins:Internal Match).
5.1 pav. parodyta, kuo šiomis komandomis sukurtos lentelės skiriasi nuo pirminių lentelių.
Pirmuoju atveju prie pirminės lentelės iš apačios prijungiamos kitos lentelės eilutės, antruoju – iš
dešinės prijungiami kitos lentelės stulpeliai. Trečiuoju atveju – pagal kurio nors stulpelio vertes
sugrupuojami vienos lentelės duomenys ir prie jos iš dešinės pridedami nauji stulpeliai su grupių
parametrais. Pastaruoju atveju dirbama tik su viena lentele, tačiau grupuojant jos eilutes (ieškant
atitikmenų) naudojami panašūs algoritmai kaip ir tapatinant kelių lentelių eilutes.

5.1 pav. TOPCAT valdymo lango Joins grupės komandos, kuriomis prie pirminės lentelės galima prijungti
kitos lentelės eilutes (1), stulpelius (2) ir rasti lentelėje atitikmenis (3). Raudonai išskirtos naujai sukurtos
lentelės dalys, kuriomis ji skiriasi nuo pirminės lentelės.
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5.1. Duomenų parengimas
Šiame poskyryje aptarsime, iš kur buvo paimti ir kaip analizei parengti pagrindiniai šio skyriaus
pavyzdžiuose pateikti duomenys.
Geografinių duomenų bazė GeoNames6 nemokamai dalijasi įvairių geografinių objektų
duomenimis. Joje duomenys grupuojami pagal tai, kokiame žemyne, šalyje ar jos dalyje yra
geografiniai objektai. Iš šios duomenų bazės buvo atsisiųstos lentelės countryInfo.txt ir
shapes_all_low.txt7.
Lentelėje countryInfo.txt apibendrinti pasaulio šalių8 duomenys. Prieš įkeliant lentelę į TOPCAT
buvo palikti tik reikalingi stulpeliai, o jų pavadinimai įrašyti lietuvių kalba. Taip pakeista lentelė
buvo pavadinta valstybes.txt ir į TOPCAT įkelta valdymo lange pelyte spustelėjus Files:Load
Table. Šios lentelės langai Table Columns ir Row Statistics parodyti 5.2 pav. Pirmame lentelės
stulpelyje „GeoNamesID“ įrašyti šalių indeksai iš GoeNames duomenų bazės. Kituose
stulpeliuose rodomi šalių pavadinimai anglų kalba („Salis“), dviraidžiai šalių kodai („ISO“),
sostinių pavadinimai („Sostine“), šalių plotas („Plotas_km2“), gyventojų skaičius („Gyventojai“),
dviraidžiai žemynų, kuriuose yra šalys, kodai („Kontinentas“).

5.2 pav. Lentelės valstybes.txt langai Table Browser, Table Columns ir Row Statistics. Lange Table
Browser Antarktidos duomenų eilutė pažymėta melsvai ir parodytas komandų sąrašas, atverčiamas pelytės
dešiniuoju klavišu spustelėjus ant stulpelio „Gyv_tankis“. Pavyzdžiui, komanda New Synthetic Column
atveriamas naujų stulpelių rengimo langas Define Synthetic Column, o komanda Sort up lentelė
surikiuojama nuo mažiausios stulpelio „Gyv_tankio“ vertės lentelės viršuje iki didžiausios apačioje. Lange
Table Columns matyti, kad stulpelio „Gyv_tankio“ vertės buvo apskaičiuotos pagal formulę:
Gyventojai / Plotas_km2. Pastarieji du dydžiai pateikti lange Row Statistics (išskirta raudonu punktyru).
6

http://www.geonames.org
Lentelės 2022 m. vasario 9 d. paimtos iš GeoNames duomenų bazės: https://download.geonames.org/export/dump
8
Šioje lentelėje pateikti ne tik šalių duomenys, bet ir kai kurių geografinių vietovių, pvz., salų.
7
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Žinant šalies gyventojų skaičių ir plotą kvadratiniais kilometrais (km2), galima apskaičiuoti
gyventojų tankį, t. y. kiek vidutiniškai žmonių gyvena 1 km2. Tai buvo atlikta lange Table
Columns komanda New Synthetic Column atvėrus naujų stulpelių rengimo langą Define
Synthetic Column9 ir įrašius formulę gyventojų tankiui („Gyv_tankis“) apskaičiuoti:
Gyventojai / Plotas_km2. Matyti, kad Argentinoje 1 km2 gyvena vidutiniškai 16 gyventojų,
Jungtiniuose Arabų Emyratuose – 116, o Barbadose – net 665 (5.2 pav.).
Peržiūrėjus lentelės valstybes.txt lange Row Statistics pateiktus statistinius duomenis (5.2 pav.),
matyti, kad iš viso Žemėje gyvena beveik 7,6 mlrd. žmonių, tačiau yra bent viena šalis, kurios
gyventojų skaičius nenurodytas, ir bent viena šalis, kurios plotas 0 km2. Kodėl taip nutiko, galima
išsiaiškinti peržiūrėjus lentelės duomenis. Pavyzdžiui, į lentelę kaip atskira šalis įtraukta
Antarktida, kurioje nėra nuolatinių gyventojų (5.2 pav. išskirta melsvai).
Sužinoti, kurioje šalyje yra mažiausiai gyventojų, kurios plotas mažiausias ar mažiausias
gyventojų tankis, galima lange Table Browser surikiavus atitinkamą lentelės valstybes.txt stulpelį.
Tam reikia šalia norimo rikiuoti stulpelio spustelėti dešinįjį pelytės klavišą ir pasirikti komandą
Sort Up (5.2 pav.). Pabandykite patys tokiu būdu surasti, kurios šalies plotas yra 0 km2.
Antroje iš GeoNames duomenų bazės atsiųstoje lentelėje shapes_all_low.txt įrašytos visų šalių
sienų geografinės koordinatės (5.3 pav.). Pirmame jos stulpelyje nurodyti GoeNames duomenų
bazės sutartiniai šalių indeksai, kaip ir lentelėje valstybes.txt. Po kiekvienos šalies indekso įrašytos
jos sienas apytiksliai apibrėžiančios formos viršūnių geografinės koordinatės – platumos ir
ilgumos (laipsniais). Jeigu šalies sienoms žymėti užtenka vieno daugiakampio, forma pavadinta
„Polygon“. Kai šalies forma sudėtingesnė arba yra salų, jos sienas nusako keli daugiakampiai.
Tokioms šalims priskiriama forma „MultiPolygon“. Lentelės, kurios duomenys taip savitai
išdėstyti, TOPCAT negali nuskaityti. Todėl prieš keliant į TOPCAT ji buvo pertvarkyta – sukurtos
lentelės valstybiu_sienos.dat ir visos_sienos.dat (5.4 pav.).

5.3 pav. Iš GeoNames duomenų bazės atsisiųsta lentelė shapes_all_low.txt: pirmame stulpelyje pateikti
sutartiniai GoeNames duomenų bazės šalių indeksai, antrame – šalių sienas apytiksliai apibrėžiančių
daugiakampių figūrų viršūnių geografinės koordinatės (laipsniais). Mėlynai iškirta vienos tokios viršūnės
platuma ir ilguma.
Langą Define Synthetic Column galima atverti ir lange Table Columns spustelėjus pelyte Columns:New
Synthetic Column arba lange Table Browser spustelėjus dešinįjį pelytės klavišą ir atverstame komandų sąraše
pasirinkus komandą New Synthetic Column.
9
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Lentelėje valstybiu_sienos.dat šalių sienas nusakančių daugiakampių viršūnių geografinės
koordinatės (ilgumos ir platumos) įrašytos į atskirus stulpelius. Stulpelių pavadinimą sudaro šalies
indeksas GeoNames duomenų bazėje ir ilgumos („_1“) ar platumos („_2“) žymėjimas. Kaip šioje
lentelėje rasti kurios nors šalies koordinates? Pirmiausia lentelėje valstybes.txt reikia rasti šalies
indeksą GeoNames duomenų bazėje10. Lietuvos indeksas 597427. Vadinasi, Lietuvos koordinatės
yra lentelės valstybiu_sienos.dat „597427_1“ ir „597427_2“ stulpeliuose (5.4 pav.). Pagal šių
stulpelių duomenis nubraižytos Lietuvos sienos parodytos 5.4 pav.11 Šioje diagramoje galima
papildomai pavaizduoti ir kitos šalies sienas. Tam reikia pasirinkti atitinkamą lentelės valstybe.txt
ilgumos ir platumos stulpelių porą. Lentelė visos_sienos.dat gauta į du stulpelius įkėlus iš lentelės
valstybiu_sienos.dat visų šalių koordinates (5.4 pav.). Taip paruošta vienoje diagramoje
pavaizduoti (vienodais simboliais) visų šalių sienas.

5.4 pav. Lentelių valstybes.txt, valstybiu_sienos.dat, visos_sienos.dat langai Table Browser. Lentelėje
valstybes.txt suradus Lietuvos indeksą, lentelėje valstybes_sienos.dat atrenkami stulpeliai su Lietuvos sienų
koordinatėmis. Nurodžius stulpelius tokiais pačiais pavadinimais diagramų rengimo lango Plane Plot
kortelėje Position, diagramoje žalia spalva nubraižomos Lietuvos sienos.

Šalies pavadinimo ieškoti patogiau, kai stulpelis „Salis“ surikiuotas pagal abėcėlę. Lange Table Browser ant
stulpelio „Salis“ spustelėkite dešinįjį pelytės klavišą ir atverstame komandų sąraše pasirinkite komandą Sort Up.
11
Kaip nubraižyti ir tvarkyti dvimatę taškų pasiskirstymo diagramą lange Plane Plot, atvertame komanda
Graphics:Plane Plot, aprašyta 4 skyriuje.
10
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Kaip pavaizduoti visų šalių sienas diagramoje?
1. Pelyte spustelėjus Graphics:Sky Plot, atveriamas diagramos rengimo langas Sky Plot
(liet. „dangaus diagrama“; 5.5 pav.).
2. Lango Sky Plot kortelėje Position pasirenkama lentelė visos_sienos.dat, o langeliuose Lon
ir Lat pasirenkami stulpeliai „ilguma“ ir „platuma“.
3. Lango Sky Plot diagramos dalių sąraše pasirinkus Axes, atverčiama kortelė Projection
(liet. „projekcija“). Pirmiausia reikia panaikinti parametro Reflection longitude axis (liet.
„veidrodinė ilgumos ašis“) žymėjimą. Tai būtina atlikti, nes rengiamoje Sky Plot
diagramoje bus geografinės ilgumos ir platumos koordinatės, o ne dangaus šviesulių
koordinačių sistema.
Sky Plot diagramoje norint kita spalva išskirti kurios nors šalies, pvz., Lietuvos, sienas, reikia
lentelės valstybiu_sienos.dat duomenų. Kaip parodyta vidurinėje 5.5 pav. dalyje, Sky Plot
diagramoje komanda Layers:Add Position Control atverstoje kortelėje Position pasirinkus
lentelę valstybiu_sienos.dat ir nurodžius jos stulpelius „597427_1“ ir „597427_2“, žalia spalva
nubraižomos Lietuvos sienos. Trečioje 5.5 pav. dalyje parodyta ta pati Sky Plot diagrama, tik
padidintas vaizdas, kad geriau matytųsi Lietuva.

5.5 pav. Kairėje – Sky Plot diagramų rengimo lange iš lentelės visos_sienos.dat duomenų nubraižyta
diagrama, kurioje juodais taškais pavaizduotos visų pasaulio šalių sienos. Viduryje – tas pats diagramų
rengimo langas, tik Sky Plot diagramoje komanda Layers:Add Position Control atverstoje kortelėje
Position nurodžius lentelės valstybiu_sienos.dat stulpelius „597427_1“ ir „597427_2“, žalia spalva
nubraižomos Lietuvos sienos. Dešinėje – ta pati diagrama, tik padidintas vaizdas, kad geriau matytųsi
Lietuva.

Tarkime, kad Sky Plot diagramoje norime pavaizduoti ne tik šalių sienas, bet ir sostines.
Internete12 suradome lentelę country_capitals.csv, kurioje įrašytos šalių sostinių geografinės
12

http://techslides.com/list-of-countries-and-capitals
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koordinatės. Prieš įkeliant šios lentelės duomenis į TOPCAT, įrašomi lietuviški lentelės stulpelių
pavadinimai ir lentelė pavadinama sostines.csv. Šios lentelės langas Table Browser parodytas
5.6 pav. Šiame paveiksle pavaizduota ir anksčiau nagrinėta Sky Plot diagrama su pažymėtomis
šalių sostinėmis ir jų pavadinimais.

5.6 pav. Viršuje kairėje lentelės sostines.csv langas Table Browser. Lentelėje rausvai išskirti stulpeliai,
kuriuose įrašytos šalių sostinių geografinės koordinatės (platuma ir ilguma), o mėlynai išskirtas stulpelis su
sostinių pavadinimais. Lange Sky Plot (kairėje) matyti ta pati diagrama kaip ir 5.5 pav., tik rausvais taškais
pažymėtos sostinės. Dešinėje parodytas tos pačios diagramos padidintas vaizdas, kad geriau matytųsi
Lietuva ir sostinių pavadinimai. Pastarieji į Sky Plot diagramą įkeliami pelyte spustelėjus Forms ir pridėjus
šabloną tekstui įrašyti Label. Langelyje Label (išskirta mėlynai) nurodomas lentelės sostines.csv stulpelis
su sostinių pavadinimais „Sostine“.

5.2. Eilučių prijungimas
Prijungti eilutes – tai paprasčiausias būdas sujungti lenteles. Taip prie vienos lentelės apačios
prijungiama kita lentelė: stulpelių skaičius lieka koks buvęs, bet padaugėja eilučių. 5.1 pav.
prijungta lentelės dalis pažymėta raudonai. Šiuo būdu jungiant dvi lenteles reikia tiksliai žinoti,
kurių vienos ir kitos lentelės stulpelių duomenis reikia sujungti. Komanda Joins:Concatenate
Tables atveriamas langas Concatenate Tables (liet. „sujungti lenteles“; 5.7 pav.). Langelyje Base
(liet. „pagrindinė“) pasirenkama lentelė, prie kurios bus jungiamos eilutės. Iškart lange atsiranda
tos lentelės stulpelių pavadinimų sąrašas (5.7 pav.). Šiame sąraše yra tik tie Base lentelės
stulpeliai, kurie tuo metu yra aktyvūs, t. y. rodomi lange Table Browser. Tik prie šių aktyvių Base
lentelės stulpelių galima prijungti kitos lentelės duomenis. Jei nenorima, kad galutinėje lentelėje
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būtų kuris nors Base lentelės stulpelis, prieš jungiant lenteles lange Table Columns panaikinamas
to stulpelio žymėjimas (3.3 pav.). Lango Concatenate Tables langelyje Appended (liet.
„prijungta“) pasirenkama lentelė, kuri bus prijungta prie pagrindinės lentelės. Nurodoma, kurio
(-ių) prijungiamos (Appended) lentelės stulpelio (-ių) duomenys bus prijungti. TOPCAT pagal
abiejų lentelių stulpelių pavadinimus savaime parenka sujungiamus stulpelius. Tai leidžia
sutaupyti laiko, bet galutinai nuspręsti, kaip jungti lenteles, gali tik TOPCAT vartotojas, nes tik jis
žino, ar tarpusavyje sujungiamų stulpelių matavimo vienetai yra tie patys. Todėl prieš jungiant
lenteles (ypač ne savo kurtas) svarbu peržiūrėti jų stulpeliuose esančius duomenis.

5.7 pav. Lange Concatenate Tables pasirinkta, kad prie pagrindinės lentelės kint3.txt (Base) bus prijungta
lentelė kint4.txt (Appended). Tame pačiame lange parodyta, kuriuose abiejų lentelių stulpeliuose
pateikiami tie patys dydžiai, išreikšti tais pačiais matavimo vienetais. Kai prijungiamoje lentelėje nėra kurio
nors pagrindinės lentelės stulpelio atitikmens, atitinkamas langelis paliekamas tuščias.

Komanda Joins:Concatenate Tables buvo sujungtos dvi Bernard (2013)13 straipsnio lentelės.
5.7 pav. lange Concatenate Tables parodyta, kad kaip pagrindinė lentelė buvo pasirinkta lentelė
kint3.txt, o prie jos prijungta lentelė kint4.txt. TOPCAT siūlo prie lentelės kint3.txt stulpelių „RA“
(rektascencija14) ir „DEC“ (deklinacija) prijungti kone vienodus pavadinimus turinčius kint4.txt
lentelės „Ra“ ir „Dec“ stulpelius. Tačiau kint3.txt lentelėje abi dangaus objektų koordinatės
nurodytos laipsniais, o kint4.txt lentelės „RA“ stulpelio duomenų formatas „hh:min:sec“, o „Dec“
stulpelio – „deg:min:sec“. Neleistina jungti stulpelius, kurių duomenų matavimo vienetai skiriasi.
Todėl prie pagrindinės lentelės „RA“ ir „DEC“ stulpelių buvo nurodyta prijungti kitus kint4.txt
lentelės stulpelius – „RA_deg“ ir „Dec_deg“, kuriuose dangaus objektų koordinatės pateiktos
laipsniais (5.7 pav.).

Bernard E. J. ir kt. 2013, The ACS LCID Project – VIII. The short-period Cepheids of Leo A, MNRAS, 432, 3047,
https://academic.oup.com/mnras/article/432/4/3047/999759. Šiame pavyzdyje nagrinėjamos trečia (kintamųjų
žvaigždžių parametrų lentelė, kint3.txt) ir ketvirta (kandidačių į kintamąsias žvaigždes parametrų lentelė, kint4.txt)
lentelės.
14
Rektascencija – astronominė, viena iš dangaus sferos koordinačių, kai naudojama pusiaujinė koordinačių sistema;
antroji koordinatė yra deklinacija, https://www.vle.lt/straipsnis/astronomines-koordinates
13
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Sukurtos naujos lentelės concat(1+2) langas Table Browser parodytas 5.8 pav. TOPCAT savaime
sukuria pavadinimus Joins komandomis sujungtoms lentelėms: lentelės pavadinimo pradžia
„concat“ rodo, kad ji buvo sukurta komanda Joins:Concatenate Tables, o skaičiai skliaustuose
rodo, kad buvo sujungtos pirma ir antra TOPCAT valdymo lango sąrašo lentelės. Joins
komandomis sukurtų lentelių pavadinimus galima keisti TOPCAT valdymo lango langelyje
Label.
Sujungiamų lentelių stulpelių skaičius gali skirtis, tačiau po sujungimo sukurta lentelė turės tiek
stulpelių, kiek jų buvo pagrindinėje lentelėje. Jei kurio nors pagrindinės lentelės stulpelio
atitikmens nėra prijungiamoje lentelėje, sukurtos lentelės lange Table Browser prijungtą lentelę
atitinkančioje dalyje stulpeliai bus tušti (5.8 pav.).

5.8 pav. Komanda Joins:Concatenate Tables sukurta lentelė concat(1+2). Pažymėta 166 eilutė
(melsvame fone), kuria baigiasi lentelės kint3.txt duomenys. Nuo 167 eilutės prasideda prie jos prijungtos
lentelės kint4.txt duomenys. Dalis stulpelių yra tušti, nes jų nebuvo prijungiamoje lentelėje. Lentelių
kint3.txt ir kint4.txt peržiūros langai Table Browser parodyti 5.7 pav.
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5.3. Tikslus eilučių tapatinimas
Kelių lentelių sutapatinimas – tai lentelių jungimas, kai prie vienos lentelės iš šono prijungiami
kitos lentelės stulpeliai (5.1 pav.). Tai sudėtingesnis lentelių jungimo būdas, nes dažniausiai
pirmos lentelės 1 eilutė neatitinka antros lentelės 1 eilutės ar pirmos lentelės 2 eilutė neatitinka
antros lentelės 2 eilutės ir t. t. Todėl TOPCAT būtina nurodyti, pagal kokius kriterijus programa
turi nuspręsti, kuri antros lentelės eilutė atitinka pirmą, antrą, trečią ir t. t. pirmos lentelės eilutę.
Dvi lentelės sutapatinimos komanda Joins:Pair Match. Ją galima aktyvinti TOPCAT valdymo
lango meniu juostoje arba pelyte spustelėjus piktogramą, kurioje vaizduojami du galvutėmis
suglausti degtukai. Nors viena iš anglų kalbos žodžio „Match“ prasmių „degtukas“, tačiau
komanda Pair Match lietuviškai verčiama „sutapatinti poromis“.
Dviejų lentelių sutapatinimo algoritmas (kriterijai) pasirenkamas komanda Joins:Pair Match
atverto lango Match Tables langelyje Algorithm (5.9 pav.). Galima rinktis iš daugiau nei
dešimties algoritmų15. Keletą jų aptarsime.
5.1 poskyryje aprašėme, iš kur paėmėme ir kaip analizei parengėme lenteles valstybes.txt ir
sostines.csv, kuriose yra šalių geografinės koordinatės. Šioms lentelėms sutapatinti lange Match
Tables buvo pasirinktas algoritmas „Exact Value“ (5.9 pav.). Taip sujungiant lenteles ieškoma
tikslių atitikmenų dviejų lentelių pasirinktuose stulpeliuose.
Lange Match Tables nurodžius, kurias lenteles sutapatinti, TOPCAT pasiūlo jas tapatinti pagal
stulpelius vienodais pavadinimais. Nagrinėjamame pavyzdyje tokie stulpeliai yra trys: „Salis“,
„Sostinė“, „Kontinentas“. Klaidinga būtų pasirinkti bet kurį iš jų, nes algoritmas „Exact Value“
ieško visiškai tiksliai sutampančių verčių. Lentelės valstybes.txt stulpeliuose „Salis“ ir „Sostine“
iš kelių žodžių sudaryti pavadinimai neatskiriami tarpeliais, o lentelės sostines.csv stulpeliuose
„Salis“ ir „Sostine“ pavadinimai rašomi su tarpeliais (5.9 pav.). Šioms lentelėms sutapatinti
stulpelis „Kontinentas“ taip pat netinka, nes vienos lentelės stulpelyje įrašyti pilni pavadinimai, o
kitos atitinkamame stulpelyje – dviraidžiai trumpiniai. Tačiau abi lentelės turi po stulpelį, kuriuose
įrašytos informacijos formatas visiškai sutampa – tai dviraidžiai šalių ISO kodai (ISO-ALpha-2)16.
Lentelėje valstybes.txt šis stulpelis pavadintas „ISO“, lentelėje sostines.csv – „Kodas“. Jų
pavadinimai nurodyti lange Match Tables (5.9 pav.).
Lange Match Tables (Output Rows17:Join Type18) pasirenkama, kurias eilutes TOPCAT turi
įrašyti į po sutapatinimo sukurtą lentelę. Kokį įrašymo būdą pasirinkti, priklauso nuo duomenų,
kuriuos norima matyti naujoje lentelėje. Visi įrašymo būdai išvardyti 3 lentelėje, o juos taikant
sukurtas lenteles galima palyginti 5.10 ir 5.11 pav.
TOPCAT lange Successful Match (liet. „sėkmingas sutapatinimas“) nurodoma, kiek eilučių porų
buvo rasta ir kiek eilučių įrašyta į lentelę match(1,4) (5.9 pav.). Įrašomų eilučių skaičius priklauso
nuo pasirinkto eilučių įrašymo būdo. Lentelių pavadinimo pradžia „match“ rodo, kad joms sukurti
naudota komanda Joins:Pair Match, o skliaustuose esantys skaičiai rodo, kurios lentelės buvo
tapatinamos, pvz., (1,4) reiškia, kad buvo sutapatintos TOPCAT valdymo lango sąrašo pirma ir
ketvirta lentelės (5.9 pav.).
Tarkime, kad norime lentelę valstybes.txt papildyti valstybių sostinių geografinėmis
koordinatėmis. Daugumos jų koordinatės yra lentelėje sostines.csv. Todėl pasirenkame „All from
1“ eilučių įrašymo būdą (5.9 pav.). Į po sutapatinimo sukurtą lentelę match(1,4) buvo įrašytos
visos 250 lentelės valstybes.txt eilučių (5.10 pav.). Tačiau ne visų lentelės valstybes.txt valstybių
Informaciją apie algoritmus rasite lange Match Tables pelyte spustelėję klaustuku pažymėtą Help piktogramą.
Valstybių kodų sąrašai, https://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
17
Liet. „įrašyti eilutes“.
18
Liet. „įrašymo būdas“.
15
16
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ISO kodams buvo rasti atitikmenys lentelėje sostines.csv. Pavyzdžiui, lentelėje match(1,4)
Gvadelupos (Guadeloupe) eilutėje lentelę sostines.csv atitinkantys stulpeliai yra tušti – jiems
priskirtos „nan“ vertės (5.10 pav.).

5.9 pav. Komanda Joins:Pair Match tapatinant lenteles valstybes.txt ir sostines.csv, lange Match Tables
pasirenkamas algoritmas „Exact Value“. Tapatinamų lentelių languose Table Browser raudonai išskirti
tapatinami stulpeliai. Lange Successful Match nurodyta, kad buvo sutapatintos 242 eilutės, o pasirinkus
lentelių eilučių įrašymo būdą „All from 1“ lentelėje match(1,4) bus įrašytos visos 250 valstybes.txt eilučių
(5.10 pav.).

Norint greičiau peržiūrėti, kokioms lentelių eilutėms TOPCAT neranda atitikmenų, pravartu iš
naujo sutapatinti lenteles pasirinkus „1 xor 2“ eilučių įrašymo būdą (3 lentelė). Analizuojant
5.11 pav. lenteles pastebėta, kad lentelėje valstybes.txt dviraidis Kosovo ISO kodas yra „XK“, o
lentelėje sostines.csv šios valstybės ISO kodas „KO“. Norint sutapatinti abiejose lentelėse esančius
Kosovo duomenis, prieš dar kartą sutapatinant duomenis reikia lentelėje sostines.csv pakeisti ISO
kodą. Kitos eilutės neturi atitikmenų, nes lentelės valstybes.txt duomenys yra 2022 m. vasario 9 d.,
o lentelės sostines.csv duomenys gerokai senesni – 2013 metų.
Lentelėse, sukurtose naudojant lentelių sutapatinimo algoritmą „Exact Value“, pirmiausia
surašomi 1 lentelės, po to – 2 lentelės stulpeliai. Jei tapatinamose lentelėse buvo vienodai
pavadintų stulpelių, jiems lentelėje match() bus atitinkamai pridėti „_1“ ir „_2“ priedai (5.10 ir
5.11 pav.). Kadangi tą pačią informaciją turintys stulpeliai nereikalingi, lentelės match() lange
Table Columns galima panaikinti pasikartojančių stulpelių žymėjimą (5.12 pav.), kad jie nebūtų
rodomi lentelės peržiūros lange Table Browser. Lange Table Columns taip pat galima
sutrumpinti rodomų stulpelių pavadinimus.
Po lentelių valstybes.txt ir sostines.csv sutapatinimo „All from 1“ būdu įrašyta lentelė match(1,4)
buvo pavadinta į valst_koord.txt (5.12 pav.). Šioje lentelėje yra stulpeliai su šalių sostinių
koordinatėmis („Sostines_Platuma“ ir „Sostines_Ilguma“) ir stulpelis su gyventojų tankiu
(„Gyv_tankis“), todėl galima grafiškai panagrinėti, kaip susijęs šalių gyventojų tankis ir tai,
kurioje Žemės vietoje jos yra. Tam buvo nubraižyta 5.12 pav. parodyta Sky Plot diagrama: taškais
žymimos šalių sostinės, o jų spalva atspindi šalies gyventojų tankį.
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5.10 pav. Komanda Joins:Pair Match sutapatinamos lentelės valstybes.txt ir sostines.csv. Palyginti keturi
(„1 and 2“, „1 or 2“, „All from 1“, „All from 2“) sutapatintos lentelės įrašymo būdai (kiti 5.11 pav.).

5.11 pav. Komanda Joins:Pair Match sutapatinamos lentelės valstybes.txt ir sostines.csv. Palyginti trys
(„1 not 2“, „2 not 1“, „1 xor 2“) sutapatintos lentelės įrašymo būdai (kiti būdai pateikti 5.10 pav.).
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3 lentelė. Dviejų lentelių sutapatinimo komanda Joins:Pair Match rezultato įrašymo į lentelę match()
būdai; jų taikymo pavyzdžiai parodyti 5.10 ir 5.11 pav.
Įrašymo būdai

Kas įrašoma į sutapatinimo rezultatų lentelę

„1 and 2“

Prie 1 lentelės iš kairės prijungiami 2 lentelės stulpeliai. Įrašomos tik tos 1 lentelės
eilutės, kurioms buvo rastas atitikmuo 2 lentelėje.
Įrašomos visos abiejų lentelių eilutės.
Jei 1 lentelės eilutei atitikmuo 2 lentelėje nebuvo rastas, naujoje lentelėje prijungtuose
2 lentelės stulpeliuose šioje eilutėje bus tušti langeliai („nan“ vertė).
Jei 2 lentelės eilutei atitikmuo 1 lentelėje nebuvo rastas, naujoje lentelėje 1 lentelės
stulpeliuose šioje eilutėje bus tušti langeliai („nan“ vertė).
Įrašomos visos 1 lentelės eilutės.
Jei 1 lentelės eilutei atitikmuo 2 lentelėje nebuvo rastas, naujoje lentelėje prijungtuose
2 lentelės stulpeliuose šioje eilutėje bus tušti langeliai („nan“ vertė).
Įrašomos visos 2 lentelės eilutės.
Jei 2 lentelės eilutei atitikmuo 1 lentelėje nebuvo rastas, naujoje lentelėje 1 lentelės
stulpeliuose šioje eilutėje bus tušti langeliai („nan“ vertė).
Įrašomos tik tos 1 lentelės eilutės, kurioms nebuvo rastas atitikmuo 2 lentelėje.
Įrašomos tik tos 2 lentelės eilutės, kurioms nebuvo rastas atitikmuo 1 lentelėje.
Įrašomos tik tos 1 lentelės eilutės, kurioms nebuvo rastas atitikmuo 2 lentelėje, ir
įrašomos tik tos 2 lentelės eilutės, kurioms nebuvo rastas atitikmuo 1 lentelėje.

„1 or 2“

„All from 1“

„All from 2“

„1 not 2“
„2 not 1“
„1 xor 2“

5.12 pav. Viršuje kairėje – po lentelių valstybes.txt ir sostines.csv sutapatinimo „All from 1“ būdu įrašytos
lentelės valst_koord.txt langas Table Browser. Lange Table Columns panaikinti pasikartojančių stulpelių
žymėjimai, sutrumpinti kai kurių stulpelių pavadinimai panaikinant tapatinimo metu pridėtus skaičius (pvz.,
_1). Dešinėje – ta pati Sky Plot diagrama kaip 5.6 pav., bet čia taškais žymimų valstybių sostinių
koordinatės paimtos iš lentelės valst_koord.txt (stulpeliai „Sostines_Platuma“ ir „Sostines_Ilguma“). Šalių
sostinės pažymėtos skirtinga spalva pagal stulpelio „Gyv_tankis“ duomenis. Pasirinkta logaritminė spalvų
skalė, todėl tamsiai raudona ir žalia spalva pažymėtų šalių gyventojų skaičius kvadratiniame kilometre
skiriasi apie 10 kartų.
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5.4. Apytikslis eilučių tapatinimas
Tapatinant lenteles komanda Joins:Pair Match galima rinktis iš dvidešimties lentelių tapatinimo
algoritmų. Kurį rinktis, priklauso nuo to, ką ir kaip norima sutapatinti. 5.3 poskyryje aptartas
algoritmas „Exact Value“ yra pats paprasčiausias, nes ieškant atitikmens kiekvienai lentelės eilutei
tikrinama, ar sutampa abiejų lentelių tekstas ir (ar) skaičiai. TOPCAT lango Match Tables
langelyje Algorithm pasirinkus bet kurį kitą lentelių tapatinimo algoritmą, lyginamų dydžių
skaitinės vertės turi sutapti iš anksto nurodytose ribose.
Pavyzdžiui, pasirinkus algoritmą „1-d Cartesian“ vertinama, ar langelyje Error (liet. „klaida“,
„paklaida“, „nuokrypis“; 5.13 pav.) nurodytose ribose sutampa abiejų lentelių pasirinktų stulpelių
eilučių duomenys. Jie tapatinami vienmatėje erdvėje. Taikant algoritmus „2-d Cartesian“, „2-d
Cartesian Anisotropic“ ir „Sky“, tarpusavyje lyginimos dviejų lentelių dviejų stulpelių vertės
(5.13 pav.), t. y. duomenys tapatinami dvimatėje erdvėje. TOPCAT galima tapatinti lenteles net ir
keturmatėje erdvėje. Pasirinkus algoritmus, kurių pavadinime yra žodis „Anisotropic“, kiekvienai
lyginamų stulpelių porai galima nurodyti skirtingas tapatinimo ribas. Pavyzdžiui, 5.13 pav.
pasirinkus algoritmą „2-d Cartesian Anisotropic“ nurodytos skirtingos tapatinimo ribos
langeliuose Error in X ir Error in Y (toliau žymima: XE, YE). Taip tinka tapatinti, kai skiriasi
lyginamų stulpelių skaitinės vertės ar matavimo vienetai.

5.13 pav. Lentelių eilučių tapatinimo algoritmų „1-d Cartesian“, „2-d Cartesian“, „2 d Cartesian
Anisotropic“ ir „Sky“ palyginimas. Schemose „1“ reiškia pirmos lentelės eilutės tapatinimui naudojamų
stulpelių vertes, o „2“ – tų pačių parametrų erdvėje netoli esančias antros lentelės vertes. Raudonai ir
mėlynai pažymėtos vertės skiriasi mažiau nei didžiausias priimtinas nuokrypis (pažymėtas purpurine
spalva), todėl atitinkamos lentelių eilutės sutapatinamos.
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5.5. Astronominių katalogų tapatinimas
Dažnai astronominiai objektai stebimi keletą kartų, skirtingų stebėtojų ir skirtingais teleskopais.
Todėl kiekvieno stebėjimo duomenys registruojami vis kitoje lentelėje (kataloge). Lentelių
tapatinimo algoritmas „Sky“ naudojamas įvairių astronominių objektų atitikmenų paieškai
kataloguose, kai tapatinami lentelių stulpeliai su astronominių objektų dangaus koordinatėmis –
rektascencija ir deklinacija (5.13 pav.)19. Dvi astronominių stebėjimų lentelės Subaru.dat ir
HST.dat parodytos 5.14 pav. Lentelėje Subaru.dat yra nykštukinės Leo A galaktikos žvaigždžių
duomenys, gauti antžeminiu Subaru teleskopu, o lentelėje HST.dat – tos pačios galaktikos
žvaigždžių duomenys, gauti Hubble kosminiu teleskopu. Lentelėje Subaru.dat surašyti B, V, I
fotometrinėse juostose išmatuoti 36 836 žvaigždžių ryškiai, o lentelėje HST.dat – F475W ir
F814W fotometrinėse juostose išmatuoti 179 984 žvaigždžių ryškiai. Algoritmu „Sky“ sutapatinus
lenteles paaiškėjo, kad 8 998 žvaigždžių ryškiai buvo išmatuoti abiem teleskopais. Tiek eilučių
porų randama, kai lango Match Tables langelyje Max Error nurodomas didžiausias mums
priimtinas objekto padėties nuokrypis (toliau – MaxE) dangaus koordinačių sistemoje yra 1 lanko
sekundė (arcsec).

5.14 pav. Naudojant algoritmą „Sky“ sutapatinamos lentelės Subaru.dat ir HST.dat. Didžiausias priimtinas
dangaus koordinačių (rektascencija, deklinacija) nuokrypis – 1 lanko sekundė. Dešinėje parodyta, kaip
žvaigždės išsidėsto dangaus koordinačių sistemoje. Katalogo Subaru.dat žvaigždės pavaizduotos raudonai,
o HST.dat – mėlynai. Mėlynus objektus įžiūrėti sunku, nes juos uždengia pilkai pažymėti šiuose
kataloguose sutampantys objektai. Padidinta diagrama parodyta 5.15 pav.

Pelyte spustelėjus lango Successful Match mygtuką Plot Result (liet. „atvaizduoti rezultatą“),
atveriamas langas Sky Plot, kuriame dangaus koordinačių sistemoje skirtingais simboliais
vaizduojami abiejų tapatinamų katalogų objektai (5.14 pav.). Objektai, kurių koordinatės
nurodytose tapatinimo ribose sutampa, Sky Plot diagramoje sujungiami linijomis (5.15 ir
TOPCAT lentelių tapatinimo algoritme „Sky“
https://www.vle.lt/straipsnis/astronomines-koordinates
19
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naudojama

pusiaujinė

koordinačių

sistema,

5.16 pav.). Linijų ilgis, t. y. atstumas tarp skirtinguose kataloguose esančių objektų, įrašomas į
tapatinant sukurtos lentelės match(1,2) paskutinį stulpelį „Separation“.
Jei objektams tapatinti nurodomas per didelis priimtinas nuokrypis, randama ir daugiau nei po
vieną objektų atitikmenį (5.16 pav.). Atitikmenų įrašymo į naują lentelę algoritmas pasirenkamas
lange Match Tables:Output Rows langelyje Match Selection (liet. „pasirinkti sutapatintus“).
Kad į lentelę match(1,2) būtų įrašyti tik mažiausiu atstumu vienas nuo kito esantys objektai,
naudojamas algoritmas „Best match, symmetric“ (5.15 pav.). Tada kiekvienas objektas turės (jei
turės) tik po vieną atitikmenį lentelėje match(1,2). Jei reikia surasti visus objektus, atitinkančius
sąlygą „Separation“  MaxE, naudojamas atitikmenų įrašymo į lentelę match(1,2) algoritmas „All
matches“ (5.16 pav.). Tuomet kiekviena pirmos tapatinamos lentelės (Subaru.dat) eilutė į lentelę
match(1,2) bus įrašyta tiek kartų, kiek minėtą sąlygą atitinkančių objektų buvo rasta antroje
(HST.dat) lentelėje. Visos tą pačią pirmos lentelės eilutę atitinkančios lentelės match(1,2) eilutės
bus priskirtos tai pačiai grupei. Grupių numeriai nurodomi stulpelyje „GroupID“, o atrastų
atitikmenų skaičius (t. y. grupės dydis) – stulpelyje „GroupSize“. Taip rasti katalogų Subaru.dat
ir HST.dat atitikmenys Sky Plot lango diagramoje bus tarpusavyje sujungti linijomis, kurių ilgis
nurodytas stulpelyje „Separation“ (5.16 pav.).

5.15 pav. Tas pats Sky Plot langas kaip ir 5.14 pav. tik padidintas, kad geriau matytųsi abiejų katalogų
objektai. Nors žaliai parodytų priimtinų nuokrypių tikslumu galima rasti daug objektų atitikmenų
Subaru.dat (raudoni simboliai) ir HST.dat (mėlyni simboliai) kataloguose, tačiau pasirinkus atitikmenų
įrašymo algoritmą „Best match, symmetric“, į lentelę match(1,2) įrašomi tik mažiausiu atstumu
(„Separation“) vienas nuo kito esantys objektai. Sutapatinti objektai lango Sky Plot diagramoje pažymėti
juodais apskritimais ir sujungti linijomis, kurių ilgis nurodytas stulpelyje „Separation“.
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5.16 pav. Tapatinamos tos pačios lentelės kaip ir 5.14 bei 5.15 pav., tačiau naudojamas atitikmenų įrašymo
į lentelę match(1,2) algoritmas „All matches“. Kiekvienam katalogo Subaru.dat (raudoni simboliai)
objektui surandami ir į lentelę match(1,2) įrašomi visi katalogo HST.dat (mėlyni simboliai) objektai,
atitinkantys sąlygą „Separation“  MaxE. Sutapatinti objektai lango Sky Plot diagramoje sujungti
linijomis, kurių ilgis nurodytas stulpelyje „Separation“. Sutapatintų objektų grupių numeris nurodytas
stulpelyje „GroupID“, o jų dydis – stulpelyje „GroupSize“.

Vieni astronominių objektų katalogų duomenys gali būti gauti naujausiomis kosminių teleskopų
kameromis, o kiti, tarkim, praėjusio šimtmečio mėgėjišku antžeminiu teleskopu ir esant ne itin
geroms oro sąlygoms. Skirtingomis sąlygomis ir prietaisais išmatuotų objektų koordinačių
nustatymo paklaidos labai skiriasi, be to gali būti ir sistematinių paklaidų, lemiančių vienos ar
abiejų koordinačių tikslumą. Tokiu atveju, kai nėra žinomas tikras tapatinamų stulpelių verčių
tikslumas, algoritmas „Best match, symmetric“ suklys ieškodamas geriausio atitikmens. Todėl
prieš jį naudojant patartina duomenis išanalizuoti algoritmu „All matches“.
Lentelę match(1,2), gautą naudojant atitikmenų įrašymo algoritmą „Best match, symmetric“,
pavadinkime best.dat, o naudojant algoritmą „All matches“ – lentele all.dat. Didžiausias
priimtinas koordinačių tapatinimo nuokrypis MaxE patikslinamas ir galimi sistematiniai
koordinačių neatitikimai įvertinami analizuojant stulpelio „Separation“ verčių skirstinį –
histogramą20. Abiejų lentelių stulpelio „Separation“ verčių histogramos palygintos 5.17 pav.
Lentelės best.dat stulpelio „Separation“ verčių histogramos maksimumas yra tarp 0,1 ir 0,2 lanko
sekundžių. Tai reiškia, kad kataloguose Subaru.dat ir HST.dat žvaigždžių koordinatės šiek tiek
sistematiškai skiriasi. Pritaikius histogramos Y ašiai logaritminę skalę (5.17 pav. vidurinė
diagrama), galima įsitikinti, kad lentelėje best.dat yra labai nedaug objektų, kurių stulpelio
„Separation“ vertės > 0,5. Todėl norint sutapatinti tik tas lentelių eilutes, kuriose tikrai yra to paties
objekto duomenys, reikia sumažinti didžiausią priimtiną tapatinimo nuokrypį MaxE bent iki
0,5 lanko sekundės. Taip pat būtina atsižvelgti ir į sistematinius koordinačių skirtumus. Tam reikia
prie antros lentelės stulpelių „RA“ ir „DEC“ verčių pridėti arba atimti nustatytas koordinačių
pataisas. Atsižvelgus į 5.17 pav. parodytas katalogo HST.dat koordinačių pataisas, sutapatintos
20

Atverti histogramų braižymo langą galima komanda Graphics:Histogram Plot.
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lentelės stulpelio „Separation“ verčių histogramos maksimumas priartėjo prie nulio. Kuo
mažesnės stulpelio „Separation“ vertės, tuo geriau sutampa objektų koordinatės.

5.17 pav. Kairėje – lentelių all.dat (pilka spalva) ir best.dat (rausva spalva) stulpelių „Separation“ verčių
histogramos. Viduryje – ta pati lentelės best.dat stulpelio „Separation“ verčių histograma, tik Y ašis yra
logaritminė, o žalia rodykle parodyta, iki kokios vertės reikėtų sumažinti didžiausią priimtiną nuokrypį
(MaxE). Dešinėje – lango Match Tables žaliai pažymėtuose langeliuose nurodomi tapatinamų stulpelių
pavadinimai ir, jei reikia, įrašomos koordinačių pataisos. Po pataisų nubraižyta stulpelio „Separation“
verčių histograma parodyta žalia spalva.

5.6. Atitikmenų paieška lentelėje
Sutapatinti tos pačios lentelės eilutes galima komanda Joins:Internal Match (liet. „vidinis
tapatinimas“). Kaip rodo komandos pavadinimas, ją vykdant tarpusavyje lyginamos visos lentelės
eilutės.
Komanda Joins:Internal Match atvertas langas Match Tables padalytas į tris dalis, kuriose
nurodomi parametrai, skirti palyginti tos pačios lentelės duomenis (5.18 pav.).
1. Match Criteria – pasirenkamas eilučių tapatinimo algoritmas ir nurodomos priimtinos
tapatinimo ribos. Sutampantiems lentelės duomenims rasti naudojami tie patys algoritmai
kaip ir tarpusavyje tapatinant dviejų lentelių eilutes (5.13 pav.).
2. Tables – pasirenkama, kurioje iš TOPCAT valdymo lange atverstų lentelių bus ieškoma
atitikmenų ir kurio (-ių) tos lentelės stulpelio (-ių) eilutės bus lyginamos.
3. Action – pasirenkamas rezultatų į naują lentelę įrašymo algoritmas. Jie palyginti
4 lentelėje.
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5.18 pav. Komanda Joins:Internal Match atvertame lange Match Tables pasirenkamas atitikmenų
paieškos lentelėje algoritmas ir didžiausias priimtinas nuokrypis (išskirta mėlynai), lentelės pavadinimas ir
tapatinamų stulpelių pavadinimai (išskirta žaliai), rezultatų įrašymo algoritmai (išskirta rausvai). Apačioje
kairėje palygintos skirtingais rezultatų įrašymo būdais („Mark Groups of Rows“ ir „New Table With
Groups of Size N“) sukurtos lentelės.

4 lentelė. Komanda Joins:Internal Match rastų lentelės eilučių atitikmenų įrašymo algoritmai
Algoritmo pavadinimas
Ką įrašo į lentelę match()
„Mark Groups of Rows“
Prie pirminės lentelės prijungia stulpelius „GroupID“ ir
„GroupSize“, į kuriuos įrašo grupių numerius ir į grupę
patekusių eilučių skaičių. Jei eilutė nepriskiriama jokiai
grupei, šiuose stulpeliuose nieko neįrašoma.
„Eliminate All Grouped Rows“
Įrašomi tokie patys stulpeliai kaip ir pirminėje lentelėje.
Ištrinamos eilutės, patekusios į kokią nors grupę, t. y.
lentelėje lieka tik į jokią grupę nepatekusios eilutės.
„Eliminate All But First of Each Group“ Naują lentelę sudaro tokie patys stulpeliai kaip ir pirminę
lentelę. Įrašoma tik pirma grupės eilutė, o kitos ištrinamos,
taip pat ištrinamos visos į jokią grupę nepatekusios eilutės.
Pakartojus šios lentelės atitikmenų paiešką (palikus tuos
pačius paieškos parametrus), grupių nebus rasta.
„New Table With Groups of Size N“
Į lentelę įrašomi sutapatintų, t. y. tos pačios grupės, eilučių
duomenys. Pirmiausia eilutėje įrašomi pirmo grupės nario
duomenys, po to antro nario, ir t. t. iki N-ojo nario. Skaičius
N rodo, kokio dydžio grupių ieškoma, taigi ir kiek kartų
padidės lentelės stulpelių skaičius. Į lentelę neįrašomos į
jokią grupę nepatekusios eilutės ir eilutės, kurių narių
skaičius didesnis arba mažesnis nei N.
Jei N = 3, lentelės stulpelių bus trigubai daugiau, o pirmo
grupės nario stulpelio pavadinime bus įrašyta „_1“, antro –
„_2“, trečio – „_3“ (5.18 pav.).
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Naudojant eilučių tapatinimo algoritmą „Exact Value“ į lentelę valst_koord.txt įrašytos šalys buvo
suskirstytos į grupes pagal stulpelio „Kontinentas“ reikšmes (5.19 pav.). Pasirinkus tapatinimo
rezultatų įrašymo algoritmą „Mark Groups of Rows“, sukuriama lentelė match(1), kuri nuo
pirminės lentelės valst_koord.txt skiriasi tik dviem naujais stulpeliais: „GroupID“ ir „GroupSize“.
Surikiavus match(1) lentelę pagal stulpelio „GroupSize“ duomenis, matoma, kiek šalių yra
kiekvienoje grupėje (5.20 pav.). Sky Plot diagramoje pagal lentelės match(1) stulpelio „GroupID“
duomenis skirtingose grupėse esančių šalių sostinės buvo pažymėtos kita spalva (5.20 pav.).

5.19 pav. Komanda Joins:Internal Match atvertame lange Match Tables eilutėms sutapatinti pasirinkus
algoritmą „Exact Value“, o rezultatams įrašyti algoritmą „Mark Groups of Rows“, lentelės valst_koord.txt
eilutės buvo suskirstytos į grupes pagal stulpelio „Kontinentas“ reikšmes. Peržiūrėjus sukurtos lentelės
match(1) stulpelių „GroupID“ ir „GroupSize“ duomenis, galima sužinoti, kiek šalių yra kiekvienoje grupėje
(išskirta žydrai).

Naudojant kitus (ne „Exact Value“) eilučių tapatinimo algoritmus, langelyje Max Error reikia
nurodyti didžiausią grupavimui priimtiną atstumą (5.21 pav.). Ieškant atitikmenų toje pačioje
lentelėje pirmiausia surandamos visos įmanomos lentelės eilučių poros, t. y. eilutės, kurių tapatinti
pasirinkto (-ų) stulpelio (-ių) vertės skiriasi mažiau nei didžiausias grupavimui priimtinas
atstumas. Jei kuri nors eilučių poros eilutė sudaro porą su dar viena lentelės eilute, pastaroji taip
pat prijungiama prie grupės. Taip prie grupės prijungiant eilutes, didėja grupės narių skaičius
(„GroupSize“), kol galiausiai nebelieka eilučių, kurių tapatinimui naudojamų stulpelių vertės
skiriasi mažiau negu didžiausias priimtinas atstumas. Taip sudarytoje grupėje ne visos eilutės
sudaro poras. Pavyzdžiui, 5.21 pav. parodyta, kokios lentelės eilučių grupės buvo sukurtos lentelės
atitikmenų paieškai naudojant „Sky“ eilučių tapatinimo algoritmą. Apie kiekvieną objektą nupiešti
apskritimai rodo didžiausią priimtiną atstumą grupavimui. Raudonai pažymėtos grupės visi nariai
vienas su kitu sudaro poras. O dalis mėlynai pažymėtos grupės narių skiriasi vienas nuo kito
daugiau nei didžiausias priimtinas atstumas, tačiau jie priskiriami taip pačiai grupei, nes tarp jų
yra jungiantysis grupės narys, su kuriuo jie sudaro poras. Pilkai pavaizduotiems objektams porų
nebuvo rasta, todėl jie į jokią grupę nepateko.
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5.20 pav. Komanda Joins:Internal Match sukurtos lentelės match(1) stulpelio „GroupID“ duomenys
naudojami Sky Plot diagramoje spalva išskiriant skirtingų grupių šalių sostines. PASTABA:
analizuojamoje lentelėje Australija ir salos Ramiojo vandenyno viduryje bei pietvakariuose vadinamos
Okeanija.

5.22 pav. matyti, kaip nuo grupavimui pasirinkto didžiausio priimtino atstumo priklauso, kiek ir
kokio dydžio grupių bus surasta lentelėje. Nors didžiausio grupavimui priimtino atstumo vertės
nedaug skiriasi, sudarytų grupių skaičius skiriasi daugiau nei du kartus, nes šio nedidelio skirtumo
užtenka, kad dalis grupių būtų sujungtos. Visada galima pasirinkti tokią mažą didžiausio
grupavimui priimtino atstumo vertę, kad daugumai lentelės eilučių nebus rasti atitikmenys, ir tokią
didelę vertę, kad visos lentelės eilutės sudarys vieną didelę grupę.
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5.21 pav. Kairėje – komanda Joins:Internal Match atvertame lange Match Tables pasirinktas atitikmenų
paieškos algoritmas „Sky“ ir langelyje Max Error nurodytas didžiausias priimtinas atstumas grupavimui
– 2,0 lanko sekundės. Dešinėje – taškais pavaizduotos dalies katalogo Subaru.dat žvaigždžių padėtys
dangaus koordinačių sistemoje (RA, DEC). Apskritimų spinduliai (žalia spalva) rodo didžiausią
grupavimui dar priimtiną atstumą tarp žvaigždžių porų. Mėlynai ir raudonai išskirtos dvi sudarytos grupės,
o pilka spalva – porų kataloge neturinčios žvaigždės.

5.22 pav. Kairėje – lango Match Tables langelyje Max Error nurodžius didžiausią grupavimui priimtiną
atstumą – 2,0 lanko sekundes, rastos 24 grupės, o dešinėje – nurodžius 2,5 lanko sekundes, surastos tik
9 grupės. Kiekvienos grupės nariai nuspalvinti vis kita spalva pagal lentelės match(1) stulpelio „GroupID“
atitinkamų grupių numerius. Vidurinėje diagramoje punktyru parodyta, kurios kairėje buvusios atskiros
grupės yra sujungiamos nurodžius didesnį grupavimui priimtiną atstumą.
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6. Pabaiga
Mieli skaitytojai, apžvelgėme tik nedidelę dalį TOPCAT programos galimybių – visas atrasite
pradėję ją naudoti konkretiems savo uždaviniams spręsti. Tai galingas įrankis, tinkamas ne tik
jauniesiems tyrėjams, bet ir analizės įgūdžių dar nepraradusiems akademikams. Autoriai linki jums
sėkmės ir atradimų nelengvame tyrėjo kelyje – stebėkite, kas vyksta aplink jus, Žemėje ir Visatoje,
tačiau svarbiausia – nenustokit stebėtis, juk daug daugiau dar neatrasta, nei mums jau žinoma...
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