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ĮVADAS

INTRODUCTION

Rodiklių duomenų bazės puslapis skirtas statistinės
informacijos peržiūrai ir analizei. Puslapį sudaro keturios
pagrindinės sritys:

For review and analysis of statistical information use the
indicators database page. The page comprises four
main areas:

1. Šoninė įrankių juosta

1. Side toolbar

2. Statistinių rodiklių pasirinkimo ir nustatymų valdymo
sritis

2. Management area for selection and settings of
statistical indicators

3. Statistinių rodiklių duomenų rinkinių valdymo sritis

3. Management area of datasets of statistical indicators

4. Statistinės informacijos atvaizdavimo sritis

4. Statistical information display area
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Rodiklių duomenų bazės puslapis

Indicators database page

 Šoninė įrankių juosta

 Side Toolbar

Šoninėje įrankių juostoje pateikiamas RDB veiksmo
mygtukų sąrašas. Paveikslėlyje žemiau pateikiamas
šoninės įrankių juostos ekranvaizdis, kai įrankių juosta yra
suskleista ir išskleista. Kai įrankių juosta yra suskleista,
užvedus pele ant ikonos, patartyje (angl. Tooltip) pateikiamas jos pavadinimas.

List of RDB (Indicators Database) action buttons is given
on the side toolbar. Figure below presents a screenshot
of the side toolbar, when toolbar is collapsed and expanded. When the toolbar is collapsed, after placing a mouse
on the icon, its name will be given on the Tooltip.

1 pav. Šoninė įrankių juosta

Fig. 1. Side toolbar
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Lentelėje žemiau aprašomi įrankių juostoje pateikiami
veiksmo mygtukai.
Ikona

Table below describes action buttons displayed on the
toolbar.

Pavadinimas ir aprašymas

Icon

Name an description

Išskleisti / suskleisti

Expand / collapse

Nuoroda skirta išskleisti įrankių juostą. Išskleistoje
įrankių juostoje šalia kiekvienos ikonos rodomas
pavadinimas. Įrankių juosta suskleidžiama dar
kartą paspaudus meniu ikoną.

Link will expand the toolbar. Name is given next to
each icon, on the expanded toolbar. Toolbar is
collapsed after the repeated click on the menu
icon.

Grįžti į titulinį

To revert to the site

Nuoroda skirta grįžti į Oficialiosios statistikos
portalo titulinį puslapį.

Link will revert to the Official Statistics Portal Site.

Rodikliai

Indicators

Nuoroda skirta atidaryti statistinių rodiklių
pasirinkimo formą.

Link will open the form of statistical indicators
selected.

Duomenų nustatymai

Data settings

Nuoroda skirta atidaryti rezultatų – lentelės ar
grafiko – atvaizdavimo nustatymų formą. Jei
rezultatų atvaizdavimo srityje pateikiama lentelė,
pasirinkus šią nuorodą, bus atidaryta lentelės
nustatymų tvarkymo forma, jei grafikas – grafiko
nustatymų tvarkymo forma. Nuoroda neaktyvi, kai
rezultatuose vaizduojamas žemėlapis.

Link will open the setting form of displayed results,
either of the table or the graph. If the table is given
in the results display area, upon selection of this
link, the table settings management form will be
opened, if the graph – graph settings management
form. Link is inactive when map is dispalyed in the
results.

Išvestiniai rodikliai

Derived indicators

Nuoroda skirta atidaryti išvestinio rodiklio
sukūrimo formą.

Link will open the derived indicator creation form.

Mano išsaugoti duomenys
Nuoroda skirta atidaryti naudotojo išsaugotų
duomenų (lentelių, grafikų, žemėlapių)
sąrašą.

My data saved
Link will open the list of data (tables, graphs,
maps) saved by the user.

Saugoti duomenis

To save data

Nuoroda skirta išsaugoti naudotojo sugeneruotus
rezultatus (lentelę, grafiką, žemėlapį) savo paskyroje. Jei rezultatų atvaizdavimo srityje pateikiama
lentelė, pasirinkus šią nuorodą, bus išsaugomi
lentelės duomenys, jei grafikas – grafiko
duomenys, jei žemėlapis – žemėlapio duomenys.

Link will save the results (table,graph, map)
genereted by the user in his account. If the table is
given in the results displayfield, upon selection of
this link data in the table will be saved, if the
graph – data in the graph will be saved, if the
map – data on the map will be saved.

Informacija apie rodiklius

Information on indicators

Nuoroda skirta atidaryti naudotojo pasirinktų rodiklių
papildomos informacijos pateikimo formą.

Link will open the form of displaying additional
information of the selected indicators

Spausdinti

To print

Nuoroda skirta atspausdinti naudotojo suformuotą
rezultatą (lentelę, grafiką, žemėlapį).

Link is meant to print the result formed by the user
(table, graph, map).

Atsisiųsti

To download

Nuoroda skirta atsisiųsti naudotojo suformuotą
rezultatą į naudotojo darbo vietą.

Link will download the result formed by the user to
the user‘s workplace.

Dalintis

To share

Nuoroda skirta pasidalinti suformuotais rezultatais
socialiniuose tinkluose.

Link is intended to share the results formed on the
social networks

Prisijungti / Atsijungti

To connect / Disconnect

Nuoroda skirta prisijungti / atsijungti prie naudotojo
paskyros.

Link is intended to connect to / disconnect from
the user‘s account

Kalba

Language

Nuoroda skirta pakeisti naudotojo sąsajos
kalbą.

Link is intended to change the user‘s interface
language.

Pagalba

Help

Nuoroda skirta atidaryti atsisiųsti rodiklių duomenų
bazės naudotojo vadovą.

Link is intended to open send the indicator
database user‘s manual.
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 Statistinių rodiklių pasirinkimo ir nustatymų
valdymo sritis

 Management field of selecting and settings of
statistical indicators

Statistinių rodiklių pasirinkimo ir nustatymų valdymo
srityje pateikiamos šoninėje įrankių juostoje pasirinktų
veiksmo mygtukų (nuorodų) atidaromos rodiklių pasirinkimo, nustatymų tvarkymo bei kitos formos.
Statistinių rodiklių pasirinkimo ir nustatymų valdymo sritį
galima suskleisti arba išskleisti pasirinkus kairiajame

In the management field of selecting and settings of statistical indicators, forms of indicator selecting, settings
management as well as other forms are presented in the
side toolbar, to be opened by the chosen action buttons
(links).
It is possible to collapse and expend the management
field of selecting and settings of statistical indicators by

viršutiniame kampe esančią nuorodą
arba
. Taip
pat šią sritį galima praplėsti arba susiaurinti ant dešiniosios jos krašto linijos užvedus pelę ir paspaudus kairįjį
pelės klavišą patempiant į dešinę ar kairę pusę.

chosing the link or
in the left-hand top corner. It is
also possible to extend or narrow this field with the
mouse on the right line of its edge, clicking on the left
mouse button by pulling to the right or to the left.

Detaliau apie šioje valdymo srityje pateikiamas formas
skaitykite skyriuose žemiau.

For more detali information on the forms presented in theis
management field, please read in the sections below.

 Statistinių rodiklių duomenų rinkinių valdymo
sritis

 Management field of datasets of statistical
indicators

Statistinių rodiklių duomenų rinkinių valdymo srityje
pateikiama pasirinkto vieno ar kelių statistinių rodiklių
informacija – galimi duomenų rinkiniai, duomenų rinkinių
dimensijos ir jų pozicijos bei bendros pasirinktų rodiklių
dimensijos ir jų pozicijos. Ši sritis pateikiama tik tuomet,
jei yra pasirinktas bent vienas rodiklis.

Information on one or several selected statistical indicators is given in the management field of datasets of
statistical indicators – possible data sets, data sets
dimensions and their positions as well as common
dimensions of the indicators selected and positions
thereof. This field is presented provided at least one
indicator is selected.

Sritis yra įgyvendinta išsiskleidžiančio / susikleidžiančio
bloko principu. Numatytuoju atveju sritis rodoma išskleista.
Srities pavadinimas Pasirinkti rodikliai ir jų duomenų
rinkiniai.

The field is implemented on the basis of expanding /
collapsing block principle. In the default case, the field is
displayed expended. Title of the field – Selected
indicators and datasets thereof.
Information of the indicators selected is presented in the
separate blocks of indicators, by placing common
dimensions in a separate block.

Pasirinktų rodiklių informacija, pateikiama atskiruose
rodiklių blokuose, bendras dimensijas iškeliant į atskirą
bloką.
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2 pav. Pasirinktų rodiklių ir bendrų dimensijų
blokai

Fig. 2. Blocks of Selected Indicators and
Common Dimensions

Rodiklio informacijos bloke pateikiami tik konkretaus
rodiklio duomenų rinkiniai ir šiam rodikliui specifinės
dimensijos bei jų pozicijos. Pasirinktas rodiklio duomenų
rinkinys apibrėžia galimų rodiklio dimensijų aibę. Norint
pakeisti rodiklio atvaizduojamų dimensijų aibę pirmiausiai
duomenų rinkinių sąraše reikia pasirinkti reikiamą duomenų rinkinį ir/arba kelis rinkinius. Tuomet jau galima
rinktis kiekvienos dimensijos atvaizduojamų pozicijų
sąrašus.

IIndicator informatikon block presents only datasets of the
indicator concerned with specific dimensions for such indicator as well as positions thereof. The indicator dataset
selected defines set of potential dimensions of the indicator. In order to change a set of dimensions represented
by the indicator, firstly it is necessary to select a required
dataset and / or several datasets. Afterwards, it is possible
to chotose list of positions represented by each dimension.
There are two possible ways for changing the datasets
and/or lists of dimension position:

Duomenų rinkinius ir/arba dimensijos pozicijos sąrašus
galima keisti dviem būdais:

o By changing the list of the meaings selected o fone
specific field, and, at once, displaying the changes. It
is possible to enable editing mode of the specific
dataset or dimensijon field with the right click of the
mouse button on the field selected.

o Keičiant vieno konkretaus lauko pasirinktų reikšmių
sąrašą ir iškart atvaizduojant pakeitimus. Konkretaus
duomenų rinkinio ar dimensijos lauko redagavimo
režimą galima įjungti ant pasirinkto lauko spragtelėjus
kairijį pelės klavišą.

3 pav. Lauko redagavimo režimo įjungimas

Fig. 3. Enabling field editing mode

o Keičiant visų laukų pasirinktų reikšmių sąrašus ir
vienu kartu atvaizduojant visus pakeitimus. Visos
duomenų rinkinių valdymo srities redagavimo režimą
galima įjungti srities viršutiniame dešiniajame kampe
pasirinkus mygtuką [Redaguoti viską]. Įjungus visos
srities redagavimo režimą naudotojas vienu metu gali
atlikti visus reikalingus pasirinktų rodiklių duomenų
rinkinių ir/arba dimensijų pozicijų sąrašų pakeitimus ir
tik tuomet mygtuko [Išsaugoti] pagalba šiuos pakeitimus pritaikyti atvaizduojant rezultatus.

By changing lists of the selected values of all the fields
and, simultaneously, imaging all the changes. Editing
mode of the whole datasets management field can be
enabled by choosing the button [Edit everything] on the
right-hand top corner. Upon enabling the editing mode of
the entire field, the user is able to erform all necessary
changes of the data sets of selected indicators and/or
lists of dimensijon positions, and only then with the help
of the button [to save] to apply such changes in the
presentation of results.

 Statistinės informacijos atvaizdavimo sritis

 Statistical information display field

Statistinės informacijos atvaizdavimo srityje pateikiama
pasirinkto rodiklio informacija. Galimi trys statistinės informacijos pateikimo būdai: Lentelė, Grafikas, Žemėlapis.
Statistinės informacijos atvaizdavimo būdą galima keisti
statistinės informacijos atvaizdavimo srities viršuje
pasirinkus atitinkamą kortelę. Pagal nutylėjimą statistinė
informacija atvaizduojama lentele.

Statistical informatikon display field contains informatikon
of the indicator selected. There are three possible means
for representing statistical informatikon: Table, Graph<
Map. Method of ststistical informatikon displaycan be
changed by choosing an appropriate card on the topo f
the ststistical informatikon disply field. BY default statistical
informatikon is to be dipalyed by the table.

Lentelėje žemiau pateikiamas statistinės informacijos
būdų aprašymas.

Table below presents the description of methods of
statistical information.
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Pavadinimas ir aprašymas

Icon

Name an description

Lentelė

Table

Statistiniai duomenys atvaizduojami lentelėje. Šoninėje įrankių juostoje pasirinkus nuorodą duomenų
nustatymai
bus atidaryta lentelės nustatymų

Statistical data are presented in the table. The
form of management of the table settings will be
opened upon selection of the link data settings
on the side toolbar.

tvarkymo forma, kurioje naudotojas galės pakeisti
numatytuosius grafiko atvaizdavimo nustatymus.

Grafikas

Graph

Statistiniai duomenys atvaizduojami grafiku. Šoninėje įrankių juostoje pasirinkus nuorodą duomenų

Statistical data are represented by a graph. The
form of management of the graph settings table
will be opened upon selection of the link data

nustatymai
bus atidaryta grafiko nustatymų
tvarkymo forma, kurioje naudotojas galės pakeisti
numatytuosius grafiko atvaizdavimo nustatymus.

settings

on the side toolbar.

Žemėlapis

Map

Statistiniai duomenys atvaizduojami žemėlapyje.
Žemėlapyje gali būti atvaizduojami tik regioninę
informaciją turintys rodikliai. Jei rodiklis tokios informacijos neturi, žemėlapio nuoroda yra neaktyvi.

Statistical data are represented on the map. Only
indicators containing regional information may be
given on the map. In case the indicator does not
produce such information the map link s inactive.

DARBAS SU STATISTINIAIS RODIKLIAIS

WORK WITH STATISTICAL INDICATORS

 Pasirinkti statistinį rodiklį

 To choose a statistical indicator

Šoninėje įrankių juostoje paspaudus nuorodą Rodikliai

After clicking on the link Indicators
the form of
indicators selection will be opened, upon choosing one
or several statistical indicators, information thereof with
the help of the default table is represented in the fields
of datasets management and statistical information
representation fields on the right side.

atidaroma rodiklių pasirinkimo forma, kurioje pasirinkus vieną ar kelis statistinius rodiklius, jų informacija
numatytosios lentelės pagalba yra atvaizduojama
dešinėje pusėje esančioje duomenų rinkinių valdymo ir
statistinės informacijos atvaizdavimo srityse.
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4 pav. Rodiklių pasirinkimo forma

Fig. 4. Indicators selection form

Statistinę informaciją galima pasirinkti dviem
būdais:

Statistical information may be selected in the follwing
two ways:

o Paieškos laukelyje (1) įvedus rodiklio pavadinimą ar
jo fragmentą.

o By entering the name of the indicator ori ts fragment
in the Search box (1).

5 pav. Rodiklių paieška

Fig. 5. Search of indicators

o Rodiklių medyje pasirinkus vieną ar kelis pageidaujamus statistinius rodiklius.

o After choosing one or several desirable statistical
indicators in the tree of indicators.
Tree of indicators provides statistical indicators characteristic of the following three different epochs (periods):
Contemporary Lithuania 1991-to date, Soviet Times
1940–1990 and Interwar Lithuania 1918–1939. By
default the form contains statistical indicators of modern
Lithuania. It is possible to change the epoch (period) (2)
upon selection another period provided in the Epoch
Selection List.

Rodiklių medyje pateikiami trijų skirtingų epochų –
Šiuolaikinė Lietuva 1991-dabar, Sovietmetis 1940–
1990 ir Tarpukario Lietuva 1918–1939 – statistiniai
rodikliai. Pagal nutylėjimą formoje pateikiami šiuolaikinės
Lietuvos statistiniai rodikliai. Epochą galima pasikeisti
Epochų pasirinkimo sąraše (2) pasirenkant kitą epochą.
Paieškos rodiklių medyje palengvinimui gali būti naudojami filtrai:
o Pagal temą (3) – galima rinktis iš pasirinktos srities
rodiklių sąrašo

In order to facilitate the search, the following filters can
be used:
o By topic (3) – it is possible to choose from the
indicators list of the selected field

6 pav. Filtras – Pagal temą

Fig. 6. – By topic

o Pagal regioną (4) – galima rinktis iš rodiklių, kurie
turi pasirinktų regionų informaciją:

o

7 pav. Filtras – Pagal regioną

Fig. 7 – By region
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o Pagal abėcėlę (5) – galima rinktis iš rodiklių, kurių
pavadinimai prasideda iš pasirinktos (-ų) raidžių:

o By alphabet (5) – it is possible to choose from the
indicators which names begin with the selected letter:

8 pav. Filtras – Pagal abėcėlę

Fig. 8. Filter – By alphabet

Naudotojas gali pasirinkti ar rodiklių medyje nori matyti
neatnaujinamus rodiklius ar ne. Jei filtras Rodyti neatnaujinamus rodiklius (6) įjungtas, tai rodiklių medyje
bus pateikiami tiek atnaujinami, tiek ir neatnaujinami
rodikliai, jei išjungtas – bus pateikiami tik atnaujinami
rodikliai. Šiuolaikinės Lietuvos rodiklių medyje filtras
pagal nutylėjimą yra išjungtas, o kitų epochų medyje –
įjungtas. Neatnaujinamas rodiklis medyje pažymimas
ženklu
.

The user may choose whether he (she) intends to see
non-updated indicators or not. If the filter To Show Nonupdated Indicators (6) is turned on, the tree of indicators
will contain both updated and non-updated indicators, if
turned off – only updated indicators will be produced. Filter
in the tree of indicators of Modern Lithuania is turned off
by default, while in the tree of the other epochs – turnd on.
Non-updated indicator in the tree is marked with
.

Galimi keli statistinės informacijos peržiūros režimai.
Įjungus nustatymą Rinktis kelis rodiklius (7), rodiklių
medyje vienu metu leidžiama pasirinkti kelis rodiklius.
Jei šis nustatymas išjungtas, rodiklių medyje vienu metu
gali būti pasirinktas tik vienas rodiklis. Pagal nutylėjimą
nustatymas yra išjungtas.

Several statistical information review regimes are
possible. After turning on the setting To select several
indicators (7), you will be allowed to choose several
indicators on the indicators tree simultaneously.
It is possible to search for and select indicators both on
the tree and in the list. The review regime of the indicators
can be changed by clicking on one of the followoing links:

Rodiklius ieškoti ir rinktis galima tiek medyje, tiek sąraše.
Pakeisti rodiklių peržiūros režimą galima paspaudus
vieną iš nuorodų

(8).

(8).

o Medis
– pasirinkus šią nuorodą yra įjungiamas
rodiklių medyje peržiūros režimas.

o Tree
– after choosing this link the review regime
on the indicators tree will be turned on.

o Sąrašas
– pasirinkus šią nuorodą yra įjungiamas
rodiklių sąraše peržiūros režimas.

o List
– after choosing this link the review regime
in the list of indicators will be turned on.

Naujai paskelbti statistiniai rodikliai rodiklių medyje yra
pateikiami vizualiai išryškinti.

Newly published statistical data on the indicators tree
are visually highlighted.

9 pav. Naujai paskelbtas statistinis rodiklis

Fig. 9. Newly announced statistical indicator

Taip pat šalia pavadinimo papildomai gali būti pateikiama
kita vizualinė su rodikliu susijusi informacija.

Other visual information related to the indicator may be
additionally presented.
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Pavadinimas ir aprašymas

Icon

Name an description

Neatnaujinamas rodiklis

Non-updatable indicator

Požymis nurodo, kad rodiklio duomenys šiuo metu
yra nebeatnaujinami.

The attribute indicates that the indicator data
currently are not updated.

Rodiklio informacija

Indicator information

Užvedus pelę ant ikonos patartyje (angl. Tooltip)
parodoma rodiklio atnaujinimo informacija ir
atsakingų už rodiklį asmenų informacija.

Indicator updating information and informatikon on
persons responsible for indicator will be shown
after placing the mouse on the icon in the Tooltip.

GIS rodiklis

GIS indicator

Požymis nurodo, kad rodiklis turi regioninę
informaciją, kuri gali būti atvaizduojama
žemėlapyje.

The atribute indicates that the indicator contains
regional informatikon which may be displayed on
the map.

Meta informacija

Meta information

Nuoroda į susijusį meta informacijos dokumentą.

Link to a meta information related document.

Nuoroda į Eurostat puslapį

Link to Eurostat page

Nuoroda į susijusį Eurostat puslapį.

Link to related Eurostat page.

 Keisti pasirinkto statistinio rodiklio duomenų rinkinius

 To change datasets of the selected statistical
indicator

Rodiklių medyje pasirinkus norimus rodiklius, dešinėje
pusėje Duomenų rinkinių valdymo srityje pateikiamas
pasirinktų rodiklių sąrašas, kur kiekvienam rodikliui parodomas numatytasis duomenų rinkinys, jo dimensijos bei
jų pozicijų pasirinkimai. Po Duomenų rinkinių valdymo
sritimi pateikiama numatytoji duomenų lentelė.

Upon selection of the intended indicators, list of the
chosen indicators will be displayed on the right of the
Datasets Management Field, with the default dataset for
each indicator, options of its dimensijon and their
positions. The default data table is presented under the
Datasets management field.
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10 pav. Rodiklio duomenų rinkinio duomenys

Fig. 10. Data of the indicator dataset

Numatytąjį rodiklio duomenų rinkinį galima pakeisti pasirenkant kitą duomenų rinkinį iš galimų rodiklio duomenų
rinkinių sąrašo arba pasirinkti jame kelis duomenų
rinkinius.

The default indicator dataset may be changes by choosing any other dataset from the list of the possible indicator datasets.
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11 pav. Duomenų rinkinių pasirinkimas

Fig. 11. Selection of datasets

Pasirinktas duomenų rinkinys apibrėžia galimų rodiklio
dimensijų aibę. Kiekvienai duomenų rinkinio dimensijai
galima keisti numatytuosius pozicijų sąrašus. Dimensijos
pozicijų sąrašo redagavimo režimas įjungiamas spragtelėjus kairįjį pelės klavišą ant pasirinktos dimensijos lauko.

The selected dataset defines the set of possible dimensions of the indicator. It is possible to change the default
position lists for each dataset dimension. Editing regime
of the dimension position list is turnd on by clicking the
right button on the selected dimension field.

Dimensijos reikšmių pasirinkimas

Selection of dimension values

12 pav. Dimensijos reikšmių pasirinkimas

Fig. 12. Selection of dimension values

Pozicijų pasirinkimo sąrašo pakeitimai atvaizduojami

Changes in the position selection list are displayed upon

pasirinkus mygtuką

selection of the button

sąraše galima mygtuko

. Atsisakyti pozicijų pasirinkimo

selection of positions in the selection list by clicking the

pagalba.

button

Kai kurių dimensijų duomenys gali būti pateikiami ne
pagal atskiras dimensijos pozicijas, bet juos agreguojant
pagal dimensiją. Prie tokių dimensijų pavadinimo pateikiama ikona Agreguoti

. It is possible to refuse the

.

Data of certain dimensions may be produced not by
separate dimensijon positions, but aggregating them by
dimensijon. Icon To aggregate

.

.

13 pav. Dimensijos pozicijų agreguotos reikšmės
pasirinkimas

Fig. 13. Selection of the aggregated value of the
dimensijon position

Spustelėjus ant ikonos esančią nuorodą, pozicijų
pasirinkimo sąrašas tampa neaktyvus, jam priskiriama
pastovi reikšmė Agreguota reikšmė. Norint vėl įjungti
dimensijos pozicijų pasirinkimo sąrašą, reikia dar kartą
spustelėti ant nuorodos.

After clicking the link on the icon, the list of position selection becomes inactive, constant value the Aggregated
value is attributed thereto. In order to turn on again the
list of selection of dimensijon positions it is necessary to
re-click on the link.

Taip pat, kai kurių dimensijų duomenys gali būti agreguojami ne tik pagal dimensiją, bet ir pagal naudotojų
apibrėžtas dimensijos pozicijų grupes. Tokių dimensijų
pozicijų pasirinkimo sąraše pateikiamas mygtukas
Grupavimas (1), kurį pasirinkus, įjungiama pozicijų grupavimo galimybė.

Also, data of certain dimensions may be aggregated not
only by dimensijon, but by groups of dimensijon positions
defines by the users. The button Grouping (1) is given in
the position selection list of such dimensions, upon
selection whereof the possibility of position grouping is
turned on.
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14 pav. Dimensijos pozicijų grupavimas

Fig. 14. Grouping of dimensijon positions

Pozicijų grupavimo langą sudaro dvi kortelės (2):

Position grouping wind comprises two cards (2):

o Kortelė Pozicijos, kurioje atliekamas pozicijų priskyrimas grupėms.

o Card Positions, wherein position assignement to
relevant groups is performed.

o Kortelė Grupės, kurioje apibrėžiamas naudojamų
grupių skaičius ir grupių pavadinimai, kurie bus
atvaizduojami duomenų lentelėje.

o Card Groups, wherein the number of the groups used
and names of the groups to be dispayed in the data
table are defined.

2

1

3

2

1

3

Kortelėje Pozicijos pateikiamas dimensijos pozicijų sąrašas, kuriame kiekvienai pozicijai, kurią norima įtraukti į
grupę, privaloma nurodyti grupės, į kurią ji įtraukiama,
identifikatorių (3). Hierarchiniame sąraše grupę nurodžius
aukštesnio hierarchijos lygmens grupuojančiai pozicijai,
šią grupę paveldi visos jai priklausančios vaikinės pozicijos. Grupę tėvinei pozicijai galima nurodyti tik tuomet, jei
ši pozicija nėra pasirenkama. Į vieną grupę galima įtraukti
tik to paties hierarchijos lygio pozicijas, t. y. negalima
įtraukti skirtingo hierarchijos lygio pozicijų.

The card Positions contains a list of dimensijon positions
wherein, for each position intended to be included into
the group, it is necessary to indicate the identifier (3).
The reference of the group in the hierarchical list to the
grouping position of the higher hierachical level will
result in the inheritance of such group by all the child
positions belonging to it. Group for the parental position
can be indicated only in such case if this position is not to
be selected. Only positions of the same hierarchical level
may be included into one group, i.e. it is not possible to
include positions of the different hierarchical level.

Kortelėje Grupės pateikiamas grupių sąrašas, kuriame
kiekvienai grupavimui naudojamai grupei galima nurodyti
pavadinimą lietuvių ir / arba anglų kalbomis, papildyti
sąrašą naujomis grupėmis ar pašalinti nenaudojamas
grupes.

The card Groups contains a list of groups, wherein, for
each group intended to be used for grouping, it is possible to indicate the name in the Lithuanian and/or English
languages, to supplement the list with new groups or
delete the groups that are no longer used.
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15 pav. Dimensijos pozicijų grupių informacijos
tvarkymas

Fig. 15. Management of information of groups
of dimensijon positions

Pagal nutylėjimą sąraše yra 5 grupės, kurios unikaliai
identifikuojamos nuo 1 iki 5. Pridėti naują grupę galima
spustelėjus mygtuką Pridėti
(6). Pašalinti grupes iš

By default, the list comprises 5 groups, which are
uniquely identified from 1 to 5. Adding a new group is
possible by clickering the button To add
(6). It is
possible to delete groups from the list by clickering the

sąrašo galima spustelėjus mygtuką Pašalinti
(5),
kurio pagalba įjungiamas grupių šalinimo režimas.
Šiame režime spragtelėjus ant pasirinktos grupės
pavadinimo (7), ši grupė pašalinama iš sąrašo. Šalinimo
režimas išjungiamas dar kartą spustelėjus mygtuką
Pašalinti

button To delete
(5), withe help of which the group
deletion regime is turned on. After clickering on the
name of the selected group (7), this group is deleted
from the list. DEletion regime is turned off by clickering

(5).

on the button To delete

(5).

16 pav. Dimensijos pozicijų grupių šalinimas

Fig. 16. Deletion of the dimensijon positions
groups

 Peržiūrėti statistinę informaciją lentelėje

 To review statistical information in the table

Pasirinkto rodiklio statistinė informacija pateikiama lentelėje statistinės informacijos atvaizdavimo srityje pasirinkus

Statistical information on the selected indicator is provided in the table in the field of the statistical information

kortelę Lentelė

display field upon choosing the card The table

.
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17 pav. Duomenų atvaizdavimas lentele

Fig. 17. Data representation by table

Po lentele gali būti pateikiama ši papildoma informacija:
o Lentelėje naudojamų specialiųjų simbolių paaiškinimai
o Išnašų paaiškinimai
Lentelės atvaizdavimo nustatymus galima keisti šoninėje
įrankių juostoje pasirinkus nuorodą Duomenų nustatymai
.

Under the table the following information additional information may be delivered:
o Explanations of special symbols used in the table
o Explanations of footnotes.
It is possible to change table display settings by selecting
the link Data settings
on the side toolbar.

 Keisti statistinės informacijos atvaizdavimo
lentele nustatymus

 To change settings of displaying statistical
information in the table

Lentelės atvaizdavimo nustatymus galima keisti šoninėje
įrankių juostoje pasirinkus nuorodą Duomenų nustatymai
, kai statistinė informacija yra atvaizduojama
lentele.

It is possible to change table display settings by selecting
the link Data settings
on the side toolbar if statistical
information is presented in the table.
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18 pav. Lentelės nustatymai

Fig. 18. Table settings

Galima keisti šiuos statistinės informacijos atvaizdavimo
lentelėje nustatymus:

It is possible to change the following settings of displaying
statistical information in the table:

o Rodyti tuščias eilutes. Pažymėjus šį pasirinkimo
langelį, lentelėje bus rodomos ir tos eilutės, kuriose
nėra jokių duomenų.

o To show blank lines. By marking this selection cell
the table, lines containing no data will also be displayed in the table.

o Pasirinkti ką agreguosite – eilutes ar stulpelius ir
duomenų agregavimo funkciją: sumą, kiekį, vidurkį,
minimumą, maksimumą, medianą.

o To select what you intend to agregate – lines or
columns and data aggregation function: sum, quantity,
average, minimum, maximum, median.

o Pasirinkti ar rodyti dimensijų pozicijų kodus prie pavadinimų lentelės antraštėje. Šis pasirinkimas aktyvus tik
tam tikroms dimensijoms, kurių kodai yra prasminiai.

o To select or show codes of dimension positions by
the names in the table heading. Such selection is
active only in respect of certain dimensions codes of
which are semantic.

o Pasirinkti kokiems rodikliams apskaičiuoti pokytį laike.

o To select indicators the change in time is to be
calculated.

o Keisti rodiklių pateikimo lentelėje eiliškumą.

o To change order of presenting indicators in the table.

o Perkelti pasirinktas bendras dimensijas į eilutes ar
stulpelius ir atvirkščiai. Perkėlus į eilutes ar stulpelius
pasirinkimą „Rodiklių pavadinimai“, bus atitinkamai
perkeliami visi statistiniai rodikliai.

o To transfer the selected common dimensions into the
lines or columns and vice versa.After transfer of the
choice „Names of indicators“ into the lines or columns,
all statistical indicators will be respectively transferred.

Norėdami pritaikyti pasirinktus nustatymus paspauskite

In order to apply selected settings click on the button To

mygtuką

display changes

 Peržiūrėti statistinę informaciją grafike

 To review statistical information in the graph

Pasirinkto rodiklio statistinė informacija pateikiama grafiku statistinės informacijos atvaizdavimo srityje pasirinkus
kortelę Grafikas
.

Statistical information of the selected indicator is presented by graph in the statistical informatiion display field by
choosing Graph
.
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19 pav. Duomenų atvaizdavimas grafiku

Fig. 19. Data representation by graph

Grafiko atvaizdavimo nustatymus galima keisti šoninėje
įrankių juostoje pasirinkus nuorodą Duomenų nustaty-

Graph representation settings may be changed by
choosing the link Data settings
on the side toolbar.

mai

.

 Keisti statistinės informacijos atvaizdavimo
grafike nustatymus

 To change settings of displaying statistical
information in the graph

Grafiko atvaizdavimo nustatymus galima keisti šoninėje
įrankių juostoje pasirinkus nuorodą Duomenų nustatymai
, kai statistinė informacija yra atvaizduojama

When statistical information is displayed by graph it is
possible to change graph representation settings by
choosing the link Data settings
on the side toolbar.

grafiku.

20 pav. Grafiko nustatymai

Fig. 20. Graph settings

Galima keisti šiuos statistinės informacijos atvaizdavimo
grafike nustatymus:

It is possible to change the following settings of displaying
statistical information in the graph:

o Nurodyti, ar grafike turi būti rodomos reikšmės.

Norėdami pritaikyti pasirinktus nustatymus paspauskite

o Indicate whether to show values or not.
o To choose one of the possible five graph types:
Column, Linear, Partitioned Column, Column-Linear
and Dot+
o To indicate Axis Y calibration interval.
o To choose to show the legend or not.
o To choose the indicators that are not to be displayed
in the graph.
o To choose the dimensions that are not to be displayed
in the chart.
o To choose colour theme of the graph.
In order to apply selected settings click on the button To

mygtuką

display changes

o Pasirinkti vieną iš penkių galimų grafiko tipų: Stulpelinis, Linijinis, Sudalintas stulpelinis, Stulpelinis-linijinis
ir Taškinis grafikas.
o Pasirinkti ašies Y intervalus.
o Pasirinkti, ar rodyti legendą.
o Pasirinkti, kokių rodiklių nerodyti grafike.
o Pasirinkti, kokių dimensijų pozicijų nerodyti grafike.
o Pasirinkti grafiko spalvinę temą.

.
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 Peržiūrėti statistinę informaciją žemėlapyje

 To review statistical information on the map

Pasirinkto rodiklio statistinė informacija pateikiama
žemėlapyje, statistinės informacijos atvaizdavimo srityje

Statistical information on the selected indicator is provi-

pasirinkus kortelę Žemėlapis

data of the indicators containing regional information
may be reviewed on the map. Provided the indicator does
not contain such information, the map link is inactive.

ded on the map upon choosing the card Map

. Žemėlapyje gali būti

peržiūrimi tik regioninę informaciją turinčių rodiklių duomenys. Jei rodiklis tokios informacijos neturi, žemėlapio
nuoroda yra neaktyvi.

. Only

During the datbase analysis, the user is allowed to create
his own map containing data on the selected statistical
indicator. Colour gamma of conventional signs and
additional graphs may be used for representing statistical data.

Duomenų bazės analizės metu naudotojui leidžiama
susikurti savo žemėlapį su pasirinkto statistinio rodiklio
duomenimis. Statistinių duomenų vaizdavimui gali būti
naudojami spalvinė sutartinių ženklų gama ir papildomi
grafikai. Šiame skyriuje aprašytas duomenų analizės
funkcionalumas pagal užduotis:

o Structure of the database analysis box;

o Duomenų bazės analizės lango struktūra;

o Settings of displaying indicator on the map;

o Rodiklio atvaizdavimo žemėlapyje nustatymai;

o Settings of displaying indicator in the map graph;

o Rodiklio atvaizdavimo žemėlapio grafike nustatymai;

o Identification of values.

o Reikšmių identifikavimas.

Duomenų bazės analizės žemėlapio lango
struktūra

Structure of the database analysis
map box

Duomenų bazės (DB) analizės žemėlapio langas pasiekiamas pirmiausia pasirinkus norimą rodiklį ar rodiklius
DB analizės lange.

Structure of the database (DB) analysis map box is
available, first, upon selection of a relevant indicator or
indicators in the DB analysis box.

Duomenų bazės analizės žemėlapio lange yra trys
sritys:

The following three fields are present in the database
analysis map box:

1.

Kuriamo žemėlapio rodiklių ir parametrų
sritis;

1.

Field of indicators and parameters of the map under
development;

2.

Žemėlapio langas;

2.

MAp box;

3.

Sutartinių ženklų sritis.

3.

Field of conventional signs.
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21 pav. Žemėlapio atvaizdavimo lango
struktūra

Fig. 21. Structure of the map display box

Rodiklių ir parametrų nustatymo langas bei sutartinių
ženklų langas pagal poreikį gali būti suskleidžiami,
spragtelėjus ant lango krašto rodomą rodyklės mygtuką.

The box of indicator and parameter settings, as well as
the conventional sign box, as appropriate, may be
collapsed by clickering on the index button that is shown
on the box edge.

20

Naudotojo vadovas

User guide

22 pav. Lango sričių suskleidimas

Fig. 22. Collapsing of the box fields

Žemėlapio pagrindas

Base map

Kuriamo žemėlapio parametrų srityje yra dvi kortelės
pagrindo žemėlapio ir grafikų parengimui.

There are two cards for preparing base map and graphs
in the field of parameters of the developed map.

23 pav. Žemėlapio parametrų srities kortelės

Fig. 23. Cards of the map parametre field

Statistiniame žemėlapyje pasirinktų rodiklių reikšmės
atvaizduojamos spalvine gama ant žemėlapyje rodomų
administracinių vienetų plotų. Kurdamas pagrindo žemėlapį, naudotojas turi pasirinkti kortelę [Pagrindas] ir
užpildyti laukelius:

Values of indicators selected on the statistical map are
presented in the colour gamma on the areas of administrative units displayed on the map. When creating the
base map, the user shall select a card [Base] and fill in
the fields:
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24 pav. Žemėlapio parametrų srities kortelė
„Pagrindas“

FIg. 24. Map parameters field card
„Base“

o Rodiklis – iš laukelio meniu reikia pasirinkti statistikos
rodiklį, pagal kurį bus formuojamas pagrindo žemėlapis.

o Indicator – choose a statistical indicator from the cell
menu under which the map base is to be developed.
o Administrative areas – from the cell menu choose
what units will be applied to represent data of a
statistical indicator. From the list below the user may
pick Lithuanian municipalities or counties of interest
to him.

o Administracinės teritorijos – iš laukelio meniu
reikia pasirinkti, kokiais administraciniais vienetais
bus atvaizduojamas statistinio rodiklio duomenys.
Žemiau esančiame sąraše vartotojas gali pasirinkti
dominančias Lietuvos savivaldybes ar apskritis.

o Dataset – to be selected from the cell.

o Duomenų rinkinys – pasirenkama iš laukelio.

o Period – to be selected from the cell.

o Laikotarpis – pasirenkamas iš laukelio.

o Units of measurement – to be selected from the cell.

o Matavimo vienetai – pasirenkamas iš laukelio.

o Data display method – to be selected from the cell.

o Duomenų vaizdavimo metodas – pasirenkamas iš
laukelio:

 A new cell containg the list of limmits appers upon
selection of the method „Limits of indicated
intervals“.

 Pasirinkus metodą „Nurodytų intervalų rėžiai“,
atsiranda naujas laukelis su rėžių sąrašu:

25 pav. Rėžių sąrašas

Fig. 25. LIst of limits

Rėžių reikšmes galima interaktyviai keisti, prieš tai du
kartus spragtelėjus ant pasirinkto rėžio eilutės.

Values of limits may be interactively changed with a
double-click on the selected limit line.

26 pav. Rėžių reikšmės keitimas

Fig. 26. Changing the limit value

o Intervalų skaičius – pasirenkamas iš laukelio meniu.

o Number of intervals

o Rodyti teritorijų pavadinimus – uždėjus varnelę,
žemėlapyje parodomi administracinių vienetų pavadinimai.

o To show names of territories – after inserting a
checkmark, names of each administrtaive unit are
displayed on the map.

o Rodyti rodiklio reikšmes – uždėjus varnelę, žemė-

o To show indicator values – after inserting a check-

lapyje parodomos kiekvieno administracinio vieneto
reikšmės.

mark, values of each administrtaive unit are displayed
on the map.

22

Naudotojo vadovas

User guide

o Spalvų gama – spragtelėjus rodyklę (1), išskleidžiamas meniu, kuriame naudotojui leidžiama pasirinkti
norimą sutartinių ženklų spalvinę gamą (2). Spalvinė
gama pasirenkama spragtelėjus ant jos pelės
žymekliu.

o Colour gamma – after clicking on the arror (1), menu
is extracted wherein the user is allowed to select any
preferable colour gamma for conventional signs (2).
Colour gamma is selected by clicking it with a mouse
pointer.

27 pav. Spalvų gama (1,2)

Fig. 27. Colour gamma (1,2)

Lango apačioje paspaudus mygtuką [Gerai], parodomas
pagal naudotojo pasirinktus parametrus sugeneruotas
žemėlapis ir jo sutartiniai ženklai, pavyzdžiui.

Map, generated under the parameters chosen by the user,
and conventional signs thereof ia displayed after
clickering on the button in the bottom of the window, e.g.

28 pav. Sugeneruoto žemėlapio ir jo sutartinių
ženklų pavyzdys

Fig. 28. Example of the generated map and its
conventional signs

Žemėlapio grafikai

Map graphs

Kurdamas žemėlapio grafikus (reikšmės atvaizduojamos
žemėlapio grafikuose), naudotojas turi pasirinkti kortelę
[Grafikai].

The user shall select the card [Graphs] when creating
map graphs (values are displayed in the map graphs).
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29 pav. Žemėlapio parametrų srities kortelė
„Grafikai“

Fig. 29. Card of the map parameters field
„Graphs“

Grafikas pridedamas, kai naudotojas nurodo grafiko tipą
ir statistinį rodiklį arba rodiklius, kurie bus rodomi žemėlapio grafike. Grafiko tipas laukelyje naudotojas iš laukelio
meniu turi pasirinkti norimo grafiko tipą: rutulinę, stulpelinę ar skritulinę diagramą.

Graph is added when the user indicates type of the graph
and statistical indicator or indicators that will be displayed
on the map graph. In the field Type of the graph the user
shall, from the field menu, choose type of the preferable
graph: sphere, column or pie chart.

Svarbu! Priklausomai nuo pasirinkto grafiko tipo ir administracinio suskirstymo automatiškai yra ribojamas
galimas rodiklių kiekio pasirinkimas. Apie tai informuojama raudonai išskirtu įrašu:

Note! Subject to the type of the graph selected and
administrative division, possible choice of the amount of
indicators is automatically limited. The user is notified by
the following red marked record:

30 pav. Informacinis pranešimas

Fig. 30. Information notice

Statistinis rodiklis pasirenkamas paspaudus mygtuką
[Pridėti rodiklį į grafiką]. Atveriami laukeliai rodiklio ir jo
dimensijų nurodymui:

Statistical indicator is selected by clickering on the button
[To add indicator to the chart]. The following fields to
indicate the indicator and its dimensions are opened:
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31 pav. Statistinio rodiklio pasirinkimas

Fig. 31. Selection of statistical indicator

Jei norima rodiklį iš grafiko pašalinti, spaudžiamas mygtukas [Ištrinti], esantis virš rodiklio pavadinimo.

In order to delete an indicator from the graph press the
button [to delete] above the name of the indicator.

Lango apačioje paspaudus mygtuką [Gerai], parodomas
pagal naudotojo pasirinktus parametrus atnaujintas
žemėlapis ir jo sutartiniai ženklai.

Map and conventional signs thereof selected under the
parameters chosen by the user are displayed by clicking
on the button [OK] at the bottom of the window.

32 pav. Pagal naudotojo pasirinktus parametrus
atnaujintas žemėlapis ir jo sutartiniai ženklai

FIg. 32. Map and conventional signs thereof
updated under the paramters selected by the user

Reikšmių identifikavimas

Identification of values

Identifikavimas yra atliekamas spragtelėjus dominančią
reikšmę skaitmeniniame žemėlapyje. Atveriamas informacinis langas su pažymėto administracinio vieneto ir jo
grafikų reikšmėmis.

Identification is performed by clickering on the value of
interest on th Digital map. Information window, containing
values of the marked administrative unit and graphs
thereof, is opened.

33 pav. Reikšmių identifikavimo informacinis
langas

Fig. 33. Value identification Information window
 To delete indicator from the list of selected
indicators

 Pašalinti rodiklį iš pasirinktų rodiklių sąrašo
Norėdami pašalinti (išvestinį) rodiklį iš pasirinktų rodiklių
sąrašo, Statistinių rodiklių duomenų rinkinių valdymo
srityje paspauskite mygtuką
, esantį pasirinkto rodik-

In order to delete a (derived) indicator from the list of the
selected indicators, press on the button
in the field
of Managament of Statistical Indicators Datasets in the
right-hand top corner.

lio bloko viršutiniame dešiniajame kampe.
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34 pav. Rodiklio pašalinimas iš pasirinktų
rodiklių sąrašo

Fig. 35. Removal of indicator from the list of the
selected indicators

 Sukurti išvestinį statistinį rodiklį

 To create a derived statistical indicator

Norėdami pasirinktų rodiklių pagrindu susikurti išvestinį
rodiklį, šoninėje įrankių juostoje spustelėkite nuorodą

In order to create a derived indicator on the basis of the
selected indicators click on the link Derived indicators

Išvestiniai rodikliai

in the side toolbar.

.

35 pav. Išvestinis rodiklis

Fig. 35. Derived indicator

Galimi išvestinių rodiklių formavimo būdai:

Possible means of formation of derived indicators:

o Atlikti operacijas tarp pasirinktų rodiklių reikšmių;

o To carry out operations among the values of selected
values of derived indicators;

o Atlikti operacijas tarp pasirinkto vieno ar kelių rodiklių
su skaičiais.

o To carry out operations among one or several indicators with figures.

Suformavus norimą formulę naujas išvestinis rodiklis

After formation of a new formula, a new derived indicator

išsaugomas paspaudus mygtuką

is saved upon clicking on the button

.

Atšaukti atliktus veiksmus galima paspaudus mygtuką

.

Cancellation of actions performed is possible by clicking
on the button

.
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 Išsaugoti pasirinktus statistinius duomenis
paskyroje

 To save selected statistical data
In order to save data on the account click on the link

Norėdami išsaugoti duomenis paskyroje šoninėje įrankių
juostoje paspauskite nuorodą Saugoti duomenis

Save data

.

. Saving data on his account is possible

only by the user connected to the system. If you are
not connected to the account, before saving data you
will be automatically directe to the connection page for
connecting.

Duomenis savo paskyroje išsaugoti gali tik prisijungęs
sistemos naudotojas. Jei esate neprisijungęs prie paskyros, tai prieš išsaugant duomenis, automatiškai būsite
nukreiptas į prisijungimo puslapį prisijungimui.

36 pav. Duomenų saugojimas paskyroje

Fig. 36. Data saving on the account

 Peržiūrėti paskyroje išsaugotų statistinių
duomenų sąrašą

 View a list of statistics stored in your
account

Norėdami peržiūrėti išsaugotus duomenis paskyroje
įrankių juostoje paspauskite nuorodą Mano išsaugoti

In order to review saved data, click the link My saved

. Jei esate neprisijungęs prie paskyros,

account, you will be automatically redirected to the login
page to log in before viewing the saved data.

duomenys

data

tai prieš peržiūrint išsaugotus duomenis, automatiškai
būsite nukreiptas į prisijungimo puslapį prisijungimui.
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37 pav. Išsaugoti duomenys

Fig. 37. Saved data

Atidarytoje formoje pateikiamas jūsų išsaugotų statistinių
lentelių sąrašas. Pateikiamą sąrašą galite filtruoti pagal
aplankus. Norėdami peržiūrėti išsaugotą statistinių
duomenų lentelę, grafiką ar žemėlapį, prie pasirinktos
statistinės lentelės spustelėkite atitinkamai ,
ar
ikoną.

List of of statistical tables saved by you is presented in
the opened form. You can filter the list presented by
folders. In order to review the saved table, containing
statistical data, graph or map, click on the icon: ,
or respectively by the selected statistical data.
In this form you can also order or undo the subsription
of the table renewals, as well as to delete the saved
table of statistical data. Change of settings of renewals
subsription is performed by clicking on the selected icon
(to subscribe) or
(to reject subscription) on the
selected statistical table. You can delete a saved table
by clicking on the icon of the selected statistics table.

Taip pat šioje formoje galite užsisakyti ar atšaukti
lentelės atnaujinimų prenumeratą bei pašalinti išsaugotą
statistinių duomenų lentelę. Atnaujinimų prenumeratos
nustatymų keitimas atliekamas spustelėjus pasirinktos
statistinių duomenų lentelės ikoną
(prenumeruoti)
arba
(atsisakyti prenumeratos). Pašalinti išsaugotą
lentelę galima spustelėjus pasirinktos statistinės lentelės
ikoną .
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 Peržiūrėti rodiklių papildomą informaciją

 To review additional information of indicators

Norėdami peržiūrėti papildomą rodiklių informaciją įrankių juostoje paspauskite nuorodą Rodiklių informacija

In order to review additional inorationof indicators, click
on the link Information of Indicators
on the toolbar.

.

38 pav. Rodiklių informacija

Fig. 38. Information of indicators

Informacijos pateikimo formoje bus pateikta ši
papildoma rodiklio informacija:

The following additional information will be rpovided in
the information submission form:

o Rodiklių atnaujinimo informacija

o Indicators submission information

o Atsakingi asmenys

o Responsible persons

o Metodologija

o Methodology

o Susiję leidiniai

o Related publications

o Susiję informaciniai pranešimai.

o Related information publications.

 Spausdinti pasirinktą statistinę informaciją

 To print selected statistical information

Norėdami atsispausdinti statistinę informaciją šoninėje

In order to print statistical information click on the link

įrankių juostoje paspauskite nuorodą Spausdinti

Print

.
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39 pav. Duomenų spausdinimas

Fig. 39. Data printing

Atidarytoje spausdinimo parametrų nustatymo formoje
galite pasirinkti ar kartu su statistine informacija turėtų
būti spausdinama ir papildoma rodiklių informacija.
Pasirinkę reikiamus nustatymus, spauskite mygtuką

In the opened printing parameters setting form you
may choose whether additional indicators information
shall be printed along with statistical information
.

.

 Atsisiųsti statistinę informaciją

 To download statistical information

Norėdami atsisiųsti statistinę informaciją šoninėje įrankių

In order to download statistical informatikon, click on the
link Download data
on the side toolbar.

juostoje paspauskite nuorodą Atsisiųsti duomenis

.

Atidarytoje duomenų atsisiuntimo nustatymų formoje
privalote pasirinkti ką norite atsisiųsti: suformuotą duomenų lentelę ar visus rodiklio duomenų rinkinius.

In the opened data downloading setting form choose the
item you intend to download: formed data tabale or all
indicator datasets.

Pastaba: Visus rodiklio duomenų rinkinius parsisiųsti
gali tik prisijungęs sistemos naudotojas.

Note: downloading of all indicator datasets is possible
only by the user connected to the system.

o Jei pasirinkote atsisiųsti suformuotą duomenų lentelę,
papildomai turėsite nurodyti šiuos atsisiuntimo parametrus:
 Nurodyti kokiu formatu pageidaujate gauti
duomenis
 Nurodyti ar pageidaujate, kad į failą būtų įtraukta
papildoma rodiklio informacija
 Nurodyti ar formuoti ataskaitą su specialiais
simboliais
 Nurodyti ar įtraukti dimensijų kodus

o You shall indicate the following downloading
parameters if you have chosen to download already
formed data table.
 Specify the format in which you want to receive the
data
 Specify whether you want additional information on
indicator to be included in the file
 Specify or create a report with special characters
 Specify or include dimension codes
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40 pav. Suformuotos duomenų lentelės
atsisiuntimo forma

Fig. 40. Formed data tabale downloading form
o

o Jei pasirinkote atsisiųsti visus rodiklio duomenis,
papildomai turėsite nurodyti šiuos atsisiuntimo
parametrus:

If you have selected to download all indicator data,
additionally indicate the following downloading
parameters:
 Indicator data whereof you are willing to download

 Rodiklį, kurio duomenis norite atsisiųsti

 Array Indicator data whereof you are willing to
download

 Masyvą, kurio duomenis norite atsisiųsti

 Period Indicator data whereof you are willing to
download

 Laikotarpį, kurio duomenis norite atsisiųsti

41 pav. Visų duomenų rinkinių atsisiuntimo
forma

Fig. 41. All datasets downloading form

Pasirinkę reikiamus parametrus, spauskite mygtuką

If you have chosen to download the formed data tabale,
after selecting all parameters required, click on the

, jei pasirinkote atsisiųsti suformuotą duomenų lentelę, arba mygtuką

button To download

, jei pasirinkote

pare file

atsisiųsti visus rodiklio duomenų rinkinius.

, or the button To pre, if you have chosen to download

all indicate datasets.

Pasirinkus atsisiųsti visus duomenų rinkinius ir paspaudus mygtuką Paruošti, atsisiuntimui yra paruošiamas
pasirinkto rodiklio duomenų rinkinio ataskaitinio laikotarpio duomenų archyvo zip failas. Failo paruošimas gali
užtrukti nuo kelių iki keliolikos minučių, todėl formos
apačioje yra pateikiama informacija apie pateikto užsakymo apdorojimo būseną. Baigus ruošti duomenų rinkinio archyvo zip failą, prie atitinkamo užsakymo pateikiama aktyvi nuoroda Atsisiųsti (1), kurią paspaudus
paruoštą zip failą galite atsisiųsti į savo kompiuterį.
Atsisiuntimui paruoštas duomenų archyvo zip failas
sistemoje saugomas 24 val.

Upon selection to download all datasets and clicking on
the button To prepare, zip file of the data archive of the
reference period of the selected indicator dataset is
prepared for downloading. Preparation of the file may
take up to several minutes, therefore information on the
processing state of the placed order is presented at the
bottom of the form. When preparation of the data set
archive zip file is completed, an active link Download (1)
is provided which allows downloading the prepared zip
file to your computer. The downloadable data archive
zip file is stored in the system for 24 hours.
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42 pav. Pateikto duomenų rinkinio užsakymo
apdorojimo būsena

Fig. 42. Processing state of the presented
dataset

 Dalintis socialiniuose tinkluose

 To share on social networks

Norėdami pasidalinti statistine informacija socialiniuose
tinkluose šoninėje įrankių juostoje paspauskite nuorodą
Dalintis

In order to share statistical information on social
networks, on the side toolbar press the link Share

ir atidarytoje dalinimosi nustatymų tvarkymo

and in the opened share setting management form
choose social website you intend to share the information.

formoje pasirinkite, kokiame socialiniame tinkle dalinsitės
informaciją.

43 pav. Dalintis statistiniais duomenimis

Fig. 43. To share statistical data
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