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Streszczenie 

         W pracy przedstawiony został opis programu ATOMek. Program służy do analizy i 
wizualizacji danych eksperymentalnych. Wykorzystując klasy ROOT-a oraz system 
XWindow uwalnia użytkownika od konieczności pisania programów potrzebnych do analizy 
danych pod ROOT-em. Poprzez wprowadzenie graficznego interfejsu umożliwia 
komunikację pomiędzy użytkownikiem a funkcjami ROOT-a przy użyciu myszki i 
graficznych kontrolek ( przyciski, pola tekstowe, zakładki, itp. ).  

 

Abstract 

         In this report we describe a computer program ATOMek. It is a data analysis and 
visualization program written in C++ which utilizes the Linux XWindow system and classes 
of ROOT data analysis framework. It replace hardcore C++ programming by set of graphic 
controls (buttons, menus, tabs etc.) and mouse operations - therefore it can be treated as an 
overlay for ROOT.  
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1.0 Wstęp  
 
Wśród programów służących do analizy danych eksperymentalnych wielką popularnością 
cieszył się ( i cieszy się nadal ) PAW. Jednakże twórcy tego bazującego na             
FORTRAN-owskiej bibliotece programu doszli do wniosku, że doszedł on już do kresu 
swoich możliwości. 
Do napisania nowego programu postanowiono wykorzystać język C++ dający możliwość 
programowania obiektowego. W ten sposób w roku 1995 powstała w CERN-ie pierwsza 
wersja programu ROOT - głównie na potrzeby analizy danych z eksperymentu NA49. Od 
tego czasu ROOT zdobywał coraz większą liczbę zwolenników, zarówno ze względu na 
swoją funkcjonalność jak i możliwość dalszego rozwoju. Jednakże dla wielu fizyków od lat 
używających PAW-a i FORTRAN-u przejście na ROOT-a i C++ może stanowić problem.  
Ponieważ nie ulega wątpliwości, że ROOT jest programem oferującym nieporównywalnie 
większe możliwości niż PAW, postanowiliśmy podjąć wysiłek w celu ułatwienia startu w 
ROOT-cie, szczególnie tym, dla których największą przeszkodę stanowi C++. W tym celu 
powstał program ATOMek. 
ATOMek, to nic innego jak interfejs graficzny, który na pierwszym etapie opracowywania 
danych eksperymentalnych odcina użytkownika od „twardego” programowania w C++. 
Wielu użytkowników ROOT-a zmuszonych jest także do uporczywego wpisywania tych 
samych poleceń ( zawartych w makrach ) takich jak: załadowanie pliku, zapisywanie i 
kasowanie obiektów wchodzących w skład danego pliku, wyświetlanie histogramów itp.  
 
ATOMek pozwala zrealizować powyższe polecenia bez konieczności pisania makr. 
  
Program ten został napisany z wykorzystaniem GUI ( Graphics User Interface ) pod system 
operacyjny Linux ( dystrybucje Mandrake lub RedHat ) . 
Oto lista najważniejszych możliwości programu:  

• Łatwy podgląd wszystkich obiektów w pliku danych eksperymentalnych. 

• Możliwość wyboru pomiędzy liczbą prezentowanych PAD-ów graficznych. 

• Możliwość łatwej edycji wszystkich nazw własnych obiektów.  

• Redukcja i kalibracja danych eksperymentalnych. 

• Możliwość usunięcia wszystkich zerowych EVENT-ów. 

• Łatwe przemieszczanie się pomiędzy katalogami w pliku ROOT-owskim.  

• Możliwość otwarcia jednocześnie dwóch plików ROOT-owskich i przenoszenia 
obiektów pomiędzy nimi.  

 
Program ATOMek został napisany z wykorzystaniem gotowych elementów ROOT-a oraz 
uniksowych procedur X-Windows. Oznacza to, że na komputerze należy mieć zainstalowaną 
wersję ROOT-a pod Unixa lub Linuxa.  
 
UWAGA!  
Należy posiadać ROOT-a w wersji nowszej od wersji 3.0  
Kopia sytemu ROOT znajduje się na stronie http://root.cern.ch/root/Welcome.html 
2.0 Uruchomienie programu  
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Całość programu zawarta jest w jednym pliku o nazwie ATOMek.C. Plik należy umieścić w 
dowolnym katalogu i uruchomić ROOT-a.  
Następnie wpisujemy następujące polecenie ( w konsoli ROOT-a ):  
 
root [0] .x /katalog/ATOMek.C  
 
gdzie nazwa  katalog jest pełną ścieżką do katalogu, w którym znajduje się plik programu.  
 
UWAGA!  
Program najlepiej jest uruchomić bezpośrednio po uruchomieniu ROOT-a. 
Jakiekolwiek inne działające programy lub załadowane makra mogą spowodować złe 
funkcjonowanie programu.  
 
 
3.0 Opis elementów programu  
 
3.1 Startujemy - czyli to, co pojawi się na początku.  
Po uruchomieniu programu powinno pojawić się następujące okno.  
 

Rysunek1  Wygląd programu bezpośrednio po uruchomieniu 
 
Na powyższym rysunku widoczne u góry okno służy do wyświetlania różnych obiektów 
graficznych ( takich jak histogramy, CUT-y itp.). W chwili uruchomienia programu okno to 
jest podzielone na cztery podokna zwane PAD-ami. W każdym PAD-zie możliwe jest 
wyświetlanie dowolnego obiektu graficznego. U góry program posiada menu, którego opcje 
zostaną opisane poniżej. W dolnej części głównego okna widoczny jest panel z pięcioma 
zakładkami. Po kliknięciu myszą na którąś z nich, uzyskujemy dostęp do różnych opcji 
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programu.  
 
3.2 Menu Programu  
U góry okna programu widoczne jest menu rozwijalne składające się z dwóch części. Poniżej 
przedstawione jest dokładne znaczenie poszczególnych opcji menu głównego. 

• Options  
   

o Edit..  
Naciśnięcie powoduje uruchomienie okna z opcjami pozwalającymi 
narysować różnego rodzaju elementy graficzne na PAD-zie ( Elementy 
graficzne takie jak linie, koła, elipsy, kwadraty ).                                                                         
                              

o Save as Canvas.ps  
Zapisuje zawartość okna graficznego w formacie ps ( w pliku Canvas.ps ) w 
bieżącym katalogu.  
 

o Save as Canvas.gif  
Identycznie jak powyżej zapisuje obiekt graficzny w formacie gif  
   

o Exit  
Wyjście z programu.  
   

• View Extender  
   

o Up box  
Naciśnięcie powoduje przesunięcie do góry dolnej części zawierającej  
zakładki ( o ile zostały one schowane ).  
   

o Down box  
Chowa całą dolną część z zakładkami, poszerzając okno służące do 
wyświetlania PAD-ów. Opcja ta jest przydatna, gdy chcemy powiększyć 
obszar służący do oglądania obiektów graficznych.  

 
3.3 Okno Główne Programu  
Jest to okno ( podzielone początkowo na cztery podokna zwane PAD-ami ), w którym 
wyświetlane są wyniki pracy z programem i pokazywane za pomocą graficznych obiektów 
ROOT-a. W zdecydowanej większości będzie to histogram.  
PAD jest zdefiniowaną w ROOT-cie klasą języka C++ o nazwie TPad. Możliwe jest 
przesuwanie oraz zmienianie wielkości samego PAD-u. Naciśnięcie prawego przycisku 
myszy, gdy kursor znajduje się na obszarze PAD-u,  aktywuje menu rozwijalne z 
dodatkowymi funkcjami. Szczegółowy ich opis dostępny jest wraz z programem ROOT. 
Dokładnie jeden z PAD-ów posiada zawsze żółtą obwódkę i jest to PAD bieżący, do którego 
odnoszą się wszystkie operacje wykonywane podczas pracy z programem. 
Gdy dla przykładu będziemy chcieli narysować nowy histogram, to narysuje się on zawsze na 
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PAD-zie bieżącym. Do zmiany bieżącego PAD-u służy linia przycisków umiejscowiona 
bezpośrednio pod oknem głównym. W zakładce drugiej ( patrz  3.4.3 ) znajduje się opcja 
umożliwiająca zmianę liczby PAD-ów. Z prawej strony okna głównego znajduje się pasek 
służący do zmiany wielkości okna pokazującego wszystkie PAD-y. Przesunięcie paska w dół 
powoduje powiększenie wszystkich PAD-ów, a w górę ich pomniejszenie.  
 
 

3.4 Zakładki  
Na samym dole uruchomionego programu znajduje się specjalny obiekt, w którym 
osadzonych jest pięć zakładek zawierających wszystkie funkcje sterujące pracą programu. 
Opis poszczególnych zakładek warto zacząć od zakładki czwartej File Manager, gdzie 
użytkownik może otworzyć swoje pliki ROOT-owskie.  

• 3.4.1 FILE MANAGER         
  

Rysunek2  Zakładka FILE MANAGER 
 
Okno zakładki podzielone jest na dwie części ( panele ) w których pokazywane są 
zawartości otwartych plików ROOT-owskich. Program pozwala na otwarcie dwóch 
różnych plików ( nie jest możliwe otwarcie tego samego pliku w dwóch panelach ).  
 
UWAGA!                                                                                                                       
Plik ROOT-owski otwarty w panelu lewym jest zawsze plikiem głównym tzn. 
wszystkie operacje wykonywane z poziomu innych zakładek odnoszą się zawsze 
do listy jego obiektów. Plik ROOT-owski otwarty w panelu prawym służy do  
kopiowania obiektów pomiędzy dwoma plikami ROOT-owskimi oraz zapisywana 
jest w nim każda Ntupla stworzona przy redukcji danych.                                                                
  
Ntupla jest jednym z obiektów ROOT-a i służy do przechowywania dużych ilości 
danych zgrupowanych w postaci EVENT-ów. Struktura każdej Ntupli składa się z 
gałęzi, a gałęzie składają się z liści. Szczegółowe informacje dotyczące Ntupli 
znajdują się w plikach pomocy dotyczących ROOT-a.                                                           
     
Pomiędzy panelami widoczne są dwa przyciski ze strzałkami.   Służą one 
do przenoszenia ( kopiowania ) dowolnych obiektów pomiędzy dwoma otwartymi 
plikami ROOT-owskimi. Pod każdym z paneli, w osobnej obramowanej ramce, 



 

 7 

znajdują się przyciski służące do sterownia poszczególnymi panelami.  
 
 
3.4.1.1 Opis kontrolek panelu lewego.  

o Save  ( przycisk ) 
Służy do zapisania aktualnie wyświetlanego obiektu graficznego ( w bieżącym 
PAD-zie ) do otwartego pliku ROOT-owskiego w lewym panelu.   
  

o Delete ( przycisk ) 
Służy do usunięcia wybranego z listy ( nad panelem lewym ) obiektu z 
otwartego już pliku ROOT-owskiego. 
Usuwanie obiektów będących katalogami możliwe jest tylko po zaznaczeniu 
opcji Delete Directory.        
  

o New Directory  ( przycisk ) 
Służy do utworzenia nowego katalogu w otwartym pliku ROOT-owskim   ( w 
panelu lewym ). Struktura pliku ROOT-owskiego pozwala na tworzenie 
obiektów typu TDirectory, co ułatwia pracę z innymi ROOT-owskimi 
obiektami. ATOMek w pełni wykorzystuje te możliwości. Kliknięcie ( w liście 
nad dowolnym panelem ) na obiekt typu TDirectory automatycznie zmienia 
aktualną ścieżkę i pokazuje obiekty w tymże katalogu. Kliknięcie na znak ".." 
powoduje przejście do katalogu nadrzędnego.     
  

o Load  ( przycisk ) 
Służy do otwarcia pliku w lewym panelu.  
Naciśnięcie powoduje pokazanie się okna, w którym możliwy jest wybór 
interesującego nas pliku ( z rozszerzeniem *.root ), którego zbiór obiektów 
wyświetlany jest automatycznie w liście znajdującej się bezpośrednio nad 
panelem lewym.         
  

o Delete Directory ( opcja )  
Zaznaczenie tej opcji powoduje możliwość usuwania obiektów typu 
TDirectory.  
Gdy opcja jest zaznaczona nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy 
katalogami.  

 
3.4.1.2 Opis kontrolek panelu prawego.  
 
Jak widać w panelu prawym widnieją niemal takie same kontrolki jak w panelu 
lewym. Ich zastosowanie jest takie samo tyle tylko, że odnosi się do pliku ROOT-
owskiego znajdującego się w prawym panelu. Poniżej znajduje się opis dodatkowego 
przycisku.  

o New File ( przycisk ) 
Służy do utworzenia nowego ( pustego ) pliku ROOT-owskiego. 
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Plik ten jest przede wszystkim wykorzystywany do zapisywania utworzonych 
przez użytkownika Ntupli. 

 
 
3.4.1.3 Listy pokazujące obiekty przechowywane w plikach ROOT-owskich.           
 
Powyżej każdego z paneli znajdują się listy, w których wyświetlane są obiekty w 
otwartych plikach ROOT-owskich. Każdy obiekt na liście posiada swoją nazwę ( po 
lewej stronie ) oraz typ ( po prawej stronie ). Obiekty typu TDirectory powodują 
przejście do podkatalogów w momencie ich zaznaczenia. Analogicznie znak ".." 
powoduje powrót do katalogu nadrzędnego.  

• 3.4.2 DRAW           
  

Rysunek3  Zakładka DRAW 
 
Następną z omawianych zakładek jest zakładka, na której umieszczone są podstawowe 
opcje dotyczące wyświetlania obiektów graficznych. Górną część zakładki stanowi 
obszar, w którym znajdują się listy rozwijalne pozwalające na wybór odpowiednich 
elementów z otwartego pliku ROOT-owskiego. 
 
3.4.2.1 Lista rozwijalna z elementami pliku ROOT-owskiego  
 
Pierwsza od lewej strony pokazuje elementy pliku ROOT-owskiego otwartego w 
panelu lewym.                                                                                                        
Poniżej przedstawione zostały wszystkie zdarzenia występujące w momencie 
zaznaczenia niektórych obiektów wyświetlanych na powyższej liście. Zdarzenia 
zostały podzielone względem typów obiektów.     
                     

o Ntuple  
Gdy zaznaczony został obiekt typu Ntuple to w zależności od zaznaczonych 
poniżej opcji ( patrz 3.4.2.2 ) w pozostałych listach rozwijalnych pokazane 
zostaną elementy Ntupli ( gałęzie ).       
  

o Histogramy (TH1, TH2)  
Gdy zaznaczone zostaną jakiekolwiek obiekty będące histogramami, to 
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automatycznie zostaną one wyświetlone w bieżącym PAD-zie. Pokazane 
zostaną one z uwzględnieniem wszystkich aktywnych opcji dotyczących 
histogramów ( patrz 3.6.1 ).        
  

o TCutG  
Gdy zaznaczony zostanie obiekt będący CUT-em graficznym ( czyli pewnym 
zaznaczonym obszarem na histogramie ) to zostanie on wyświetlony tylko na 
istniejącym już histogramie.        
  

o ".."  
Przejście do katalogu nadrzędnego.       
  

o TDirectory  
Po zaznaczeniu obiektu będącego katalogiem następuje przejście do 
zaznaczonego katalogu i wyświetlenie jego zawartości.  

3.4.2.2 Listy gałęzi i wymiar histogramu  
 
Bezpośrednio poniżej list znajdują dwa przełączniki ( 2D , 3D ), których zaznaczenie 
decyduje o wymiarze wyświetlanego histogramu. W momencie uruchomienia 
programu żaden przełącznik nie jest zaznaczony, co umożliwia rysowanie 
histogramów jednowymiarowych. Po wybraniu gałęzi z listy, zostanie wyświetlony 
odpowiedni histogram. Zaznaczenie przełącznika 2D spowoduje pokazanie się dwóch 
takich list, co pozwoli otrzymywać histogramy dwuwymiarowe.  Analogicznie działa 
przełącznik 3D do histogramów trójwymiarowych.  
 
 
3.4.2.3 Zmiana liczby EVENT-ów  
 
W środkowej części pierwszej zakładki znajduje się pasek służący do zmiany liczby 
EVENT-ów. Pasek ten pozwala na zmianę zakresu EVENT-ów, z których tworzony 
będzie histogram. Możliwe jest zarówno ograniczenie dolne jak i górne. Przykładowo, 
gdy rozpatrujemy Ntuple posiadającą  3045600  EVENT-ów to w programie możemy 
ograniczyć przedział [ 0 , 3045600 ] do dowolnego przedziału [ a , b ] gdzie                
0  <  a  <  b  <  3045600.  W chwili uruchomienia programu przedział ten jest 
ustalany standardowo i wynosi [ 0 , 10 ]. Dopiero w chwili zaznaczenia 
jakiegokolwiek obiektu będącego Ntuplą, obliczana jest liczba EVENT-ów i 
korygowany jest zakres przedziału. Zakres ten jest zawsze ustawiany od zera do jednej 
trzeciej liczby wszystkich EVENT-ów. Po lewej stronie paska widnieją dwa pola 
tekstowe, w których wyświetlane są liczby ograniczające a i b .Możliwa jest także 
zmiana zakresu tylko poprzez wpisanie w powyższe pola żądanej liczby.  
 
3.4.2.4 Panel Draw Mode, czyli sposób tworzenia wykresów  
 
Na dole lewej strony omawianej zakładki znajduje się panel Draw Mode z 
następującymi opcjami:  

o Histogram  
Zaznaczenie tej opcji pozwala stworzyć histogram z możliwością jego 
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całkowitej edycji. Pierwszym krokiem w stworzeniu własnego histogramu jest 
zaznaczenie obiektu typu Ntuple i wybranie wymiaru rysowanego histogramu  
( patrz 3.4.2.2 ). Następnie należy zaznaczyć interesujące nas gałęzie oraz 
liczbę rozpatrywanych EVENT-ów ( patrz 3.4.2.3 ). Teraz można przystąpić 
do zmian parametrów histogramu ( patrz 3.4.3 i 3.4.4 ), których edycja 
możliwa jest w drugiej i trzeciej zakładce. Parametry histogramu dotyczą 
liczby binów, zakresu osi, nazwy i tytułu oraz opcji wyświetlania histogramu   
( patrz 3.6.1 ). W momencie, kiedy wszystko zostało już ustawione należy 
nacisnąć przycisk w panelu Draw Panel, na którym widnieje ikona 
przedstawiająca wykres funkcji.  
W dalszej części przycisk ten będzie nazywany DRAW BUTTON.  
Gotowy histogram powinien pojawić się w aktywnym PAD-zie. Histogram ten 
można oczywiście później zapisać w dowolnym stworzonym przez siebie 
katalogu ( patrz 3.4.1 ).        
  

o Ntuple Draw  
Zupełnie inną metodą tworzenia histogramów jest metoda Ntuple Draw. W 
odróżnieniu od pierwszej jest ona całkowicie automatyczna i nie wymaga 
użycia opcji znajdujących się w drugiej i trzeciej zakładce. Analogicznie, w 
celu jej zastosowania, należy zaznaczyć obiekt typu Ntuple, wymiar, 
odpowiednią liczbę gałęzi oraz liczbę EVENT-ów. Następnie wystarczy 
nacisnąć przycisk DRAW BUTTON i gotowy histogram ukaże się w 
aktywnym PAD-zie. Różnica polega w tym przypadku na tym, że zakresy osi 
dobierane są w sposób taki, aby przedstawione zostały wszystkie wartości 
wchodzące w skład zaznaczonych gałęzi danej Ntupli. Natomiast zupełnie 
inaczej przedstawia się liczba binów histogramu, która jest standardowa i 
wynosi zawsze 40 dla każdej z osi. Dzięki specyficznej metodzie wizualizacji, 
oglądane wykresy 2D są dokładne, jednakże w przypadku, kiedy histogram 
zapiszemy i następnie narysujemy go na innym PAD-zie ( patrz 3.4.2.1 ) to 
gwałtownie zmniejszy się jego rozdzielczość i jego wykres nie będzie już miał 
dużo wspólnego z oryginałem. Stąd też metoda ta może jedynie służyć do 
podglądania wykresów. Aby obejść powyższe ograniczenie istnieje trzecia 
metoda tworzenia histogramów.       
    

o QuickHistogram  
Metoda ta pozwala na własne ustawienie liczby binów z równoczesnym 
automatycznym oszacowaniem zakresów na osiach histogramu ( tak, aby 
wszystkie wartości z zaznaczonych gałęzi zostały na nim uwzględnione ). Po 
zaznaczeniu gałęzi i określeniu liczby rozpatrywanych EVENT-ów należy 
nacisnąć przycisk DRAW BUTTON. Następnie wyświetlone zostanie okno, w 
którym możliwa będzie zmiana liczby binów. Program automatycznie dobiera 
maksymalne zakresy dla poszczególnych osi. Zakresy te zostają wyświetlone 
w oknie w celu odpowiedniego doboru liczby binów. Teraz można już 
nacisnąć przycisk OK i cieszyć się widokiem powstałego histogramu.  

 
 
3.4.2.5 Draw Panel, czyli rysowanie wykresów  
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Środkowy panel o nazwie Draw Panel zawiera opcje dotyczące rysowania 
histogramów.  
Panel ten posiada następujące przyciski:  

o DRAW BUTTON  
Omawiany już wcześniej przycisk służy do rysowania histogramów w 
bieżącym PAD-zie po zaznaczeniu opcji. W momencie, kiedy zostanie 
pominięta któraś z wymienionych czynności ( np. nie zostaną zaznaczone 
żadne gałęzie ) naciśnięcie tego przycisku nie spowoduje żadnej reakcji.  
  

o NTUPLE BUTTON    
Drugim przyciskiem jest przycisk, na którym widnieje ikona katalogu z dużą 
literą N. Służy on do analizy Ntupli. W momencie zaznaczenia takiego obiektu 
i naciśnięcia przycisku NTUPLE BUTTON uruchomiony zostanie specjalny 
program do analizy zawartych w niej danych. Program ten jest standardowym 
programem dostarczanym razem z wersją ROOT-a. Szczegółowy jego opis 
znajduje się w plikach pomocy dotyczących ROOT-a.  

 
Dodatkowo w omawianym panelu znajduje się przełącznik z dwoma następującymi 
opcjami:  

o New  
Gdy zaznaczony jest ten przełącznik ( standardowe ustawienie w chwili 
uruchomienia programu ) to w przypadku, kiedy na aktywnym PAD-zie 
istnieje już jakiś histogram, to jest on usuwany a na jego miejsce wyświetlany 
jest nowy   ( w chwili naciśnięcia przycisku DRAW BUTTON ).   
          

o Same  
Histogram będzie rysowany na istniejącym już histogramie w bieżącym   
PAD-zie ( o ile oczywiście taki histogram już istnieje, w przeciwnym razie 
zostanie narysowany na pustym PAD-zie ).  

 
3.4.2.6 TCut czyli definiowanie obszarów na histogramach  
 
Ostatni z paneli znajdujących się w zakładce pierwszej służy do sprawnego 
zarządzania ( czyli przede wszystkim tworzenia i zapisywania ) obiektów będących 
CUT-ami graficznymi. CUT graficzny jest to dowolny obszar ( obszar ten najczęściej 
rozpatrywany będzie na histogramie ) ograniczony łamaną zamkniętą. W celu 
utworzenia własnego CUT-a należy kliknąć na opcje Edit w Menu Programu ( patrz 
3.2 ). Następnie pokaże się okno z przyciskami służącymi do tworzenia różnych 
obiektów graficznych. Nas interesuje ostatni przycisk. Po jego naciśnięciu możliwe 
jest utworzenie własnego CUT-a w bieżącym PAD-zie ( okno z przyciskami jest 
standardowym elementem   ROOT-a, dlatego też dokładnego opisu jak tworzyć CUT 
graficzny należy szukać w dokumentacji ROOT-a ). W rozważanym panelu znajdują 
się dwie listy rozwijalne:  
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o Lista pokazująca istniejące CUT-y  
Prawa lista rozwijalna pokazuje wszystkie CUT-y graficzne znajdujące się w 
bieżącym katalogu ( oczywiście najpierw należy otworzyć plik ROOT-owski 
patrz 3.4.1 ). Na liście nie znajdują się CUT-y, które zostały utworzone i 
jeszcze nie zapisane ( znajdują się one w pamięci komputera ). Gdy 
zaznaczymy na niej jakikolwiek CUT graficzny i wybierzemy opcję rysowania 
Ntuple Draw ( lub zaznaczymy istniejący histogram w celu jego 
wyświetlenia), to zostaną narysowane tylko te punkty, które znajdują się 
wewnątrz zaznaczonego obszaru ( CUT-a ). Punkty odnoszą się do 
histogramów dwuwymiarowych. CUT-y stosowane są do histogramów 
jednowymiarowych tylko w bardzo rzadkich i specyficznych sytuacjach. 
Zaznaczenie nazwy NONE spowoduje przywrócenie normalnego trybu 
rysowania histogramów.        
  

o Lista pokazująca CUT-y utworzone przez użytkownika  
Na liście tej pokazywane są CUT-y utworzone przez użytkownika w bieżącym 
PAD-zie. W celu wyświetlenia wszystkich tych CUT-ów należy nacisnąć 
przycisk Scan znajdujący się po prawej stronie listy. Po jego naciśnięciu 
program znajdzie wszystkie CUT-y graficzne istniejące w bieżącym PAD-zie i 
wyświetli je na liście. Jeżeli chcemy zapisać CUT graficzny znajdujący się na 
innym PAD-zie to należy ten PAD wybrać jako bieżący ( patrz 3.3 ). 
Następnie zaznaczamy interesujący nas CUT i naciskamy przycisk Save 
znajdujący się obok przycisku Scan. Po wpisaniu własnej nazwy nastąpi 
zapisanie CUT-a do bieżącego katalogu. Nazwa zapisanego w ten sposób 
CUT-a pojawi się na prawej liście.  

 
U dołu omawianego panelu znajduje się także 10 przełączników służących do zmiany 
koloru rysowanych linii i punktów w histogramach. Domyślnie kolor ten jest 
ustawiony jako czarny.  
 
Dodatkowym elementem występującym na liście jest informacja dotycząca nazw osi 
dla poszczególnych CUT-ów. Każdy CUT jest tworzony na konkretnym histogramie i 
przechowuje informacje dotyczące nazw osi ( czyli nazw gałęzi, z których powstał 
histogram ). Są one wyświetlane w prawym dolnym rogu panelu i dotyczą 
zaznaczonego CUT-a na prawej liście. Brak którejkolwiek z nazw spowodowany jest 
brakiem informacji w CUT-cie graficznym ( możliwe jest tworzenie CUT-ów na 
pustym PAD-zie lub też celowe usunięcie tych nazw ). Informacja ta jest przydatna w 
chwili, kiedy chcemy przeprowadzić ograniczenie za pomocą CUT-a histogramów 
jednowymiarowych. Wiemy wtedy, jaką gałąź należy wziąć do jego tworzenia.  
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• 3.4.3 DRAW OPTIONS         
  

Rysunek4  Zakładka DRAW OPTIONS 
 
Przechodzimy teraz do omawiania zakładki drugiej, w której znajdują się opcje 
wykorzystywane do tworzenia nowych histogramów. Opcje te wykorzystywane są 
tylko w metodzie rysowania typu Histogram. ( patrz 3.4.2.4 )  
 
Zakładka podzielona jest na pięć następujących paneli:     
  

o 1D  
W panelu tym znajdują się trzy pola tekstowe, w których możliwa jest edycja 
podstawowych parametrów osi X dla tworzonych histogramów. Pierwsza o 
nazwie Bin służy do wpisania własnej liczby binów. W drugim Xmin i trzecim 
Xmax polu tekstowym możliwa jest zmiana parametrów zakresu osi.  
         

o 2D  
Analogicznie do powyższego przypadku, w panelu tym znajdują się pola 
tekstowe dotyczące osi Y tworzonego histogramu.     
   

o 3D  
W tym panelu znajdują się pola tekstowe dotyczące osi Z tworzonego 
histogramu.          
     

o Other Options  
W panelu o nazwie Other Options znajdują się dwa pola tekstowe służące do 
wpisywania nazwy i tytułu tworzonego przez siebie histogramu. Dodatkowo 
umieszczony jest tam przełącznik Stats info, którego zaznaczenie spowoduje 
usunięcie informacji statystycznych wyświetlanych w prawym górnym rogu 
każdego histogramu. Opcja ta dotyczy wszystkich obecnie wyświetlanych 
histogramów oraz także tych, które zostaną wyświetlone w przyszłości.  
 

o Frame Numbers  
Ostatni panel umieszczony na omawianej zakładce służy do zmiany liczby 
PAD-ów w Oknie Głównym ( patrz 3.3 ). Istniejące tam przełączniki 
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pozwalają zmienić liczbę PAD-ów na jeden, cztery lub dziewięć. W momencie 
zaznaczenia któregoś z nich pokazane zostanie okno z ostrzeżeniem ( przy 
zmianie liczby PAD-ów ulegają zniszczeniu wszystkie obiekty na nich 
umieszczone ) i dopiero po naciśnięciu przycisku OK zmieniona zostanie ich 
liczba. Program uruchamia się z czterema PAD-ami.    
  

• 3.4.4 EXTENDED DRAW OPTIONS       
  

Rysunek5  Zakładka EXTENDED DRAW OPTIONS 
 
W zakładce trzeciej znajdują się opcje dotyczące sposobu, w jaki wyświetlone zostaną 
dane na histogramie. Dokładna informacja o każdej z opcji dostępna jest w momencie 
ustawienia na niej kursora myszy. Wyświetlone zostanie wtedy okno z odpowiednią 
informacją.  
 
Zakładka jest podzielona na trzy następujące panele: 

 

o All Histograms  
W panelu tym znajdują się opcje dotyczące wszystkich rodzajów histogramów.                         
  

o 1D Histograms  
Tutaj zawarte zostały opcje dotyczące tylko histogramów jednowymiarowych.                          
  

o 2D Histograms  
W powyższym panelu znajdują się opcje dotyczące histogramów 
dwuwymiarowych.  

 
Zakładka trzecia pozwala na własny wybór sposobu przedstawienia danych za pomocą 
histogramu. Opcje w niej zawarte są opcjami używanymi w ROOT-cie i szczegółowy 
ich opis znajduje się w jego dokumentacji ( nazwy opcji zostały nie zmienione ). 
Wyświetlone już histogramy nie reagują na zmianę opcji i dopiero nowo utworzony 
histogram ( za pomocą którejś z opisanych wcześniej metod ) lub zaznaczony z listy   
( patrz 3.4.2.1 ) uwzględniał będzie wprowadzone zmiany.  
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• 3.4.5 REDUCE         
 

Rysunek6  Zakładka REDUCE 
 
Ostatnia z zakładek stworzona została z myślą o tworzeniu nowych Ntupli. Pierwszym 
krokiem do wykorzystania opcji znajdujących się w zakładce czwartej jest otwarcie     
( lub utworzenie nowego ) pliku ROOT-owskiego ( patrz 3.4.1.2 ) do którego będzie 
można zapisać stworzoną przez siebie Ntuplę.  
                      
    
3.4.5.1 Listy Rozwijalne  
 
W zakładce REDUCE umiejscowione zostały trzy listy rozwijalne. Pierwsza z nich ( 
od prawej strony zakładki ) wyświetla wszystkie obiekty typu Ntuple  znajdujące się 
w bieżącym katalogu oraz nazwy istniejących katalogów. Lista ta spełnia dokładnie 
taką samą rolę jak listy opisane w rozdziale 3.4.1. Różnica polega tutaj na 
pokazywaniu tylko obiektów jednego typu, ignorując pozostałe. Właściwości 
dotyczące możliwości zmiany katalogów zostają zachowane. W chwili, kiedy 
zaznaczona zostanie jakakolwiek Ntupla z listy pierwszej, w drugiej liście pojawią się 
nazwy jej wszystkich gałęzi. Ostatnia lista służy do wyświetlania nazw gałęzi 
utworzonych przez użytkownika.  
 
3.4.5.2 Tworzenie własnych gałęzi  
 
Każda Ntupla musi posiadać chociaż jedną gałąź. Program ATOMek pozwala na 
tworzenie nowych gałęzi z gałęzi już istniejących Ntupli. Możliwa jest przy tym 
zmiana nazwy gałęzi oraz kalibracja jej wartości. Gałąź dla obiektu typu Ntuple jest 
tablicą liczb typu Float_t ( typ używany wyłącznie w środowisku ROOT-a, patrz 
dokumentacja ). Wymiarem tablicy jest liczba wszystkich EVENT-ów danej Ntupli. 
Wszystkie gałęzie ( tablice ) wchodzące w skład Ntupli mają ten sam wymiar. 
Kalibracja jest procesem, który zmienia wartość każdej zmiennej tablicy w 
następujący sposób:  
nowa_wartość=a*stara_warość+b  
gdzie liczby a i b są dowolnymi liczbami całkowitymi zdefiniowanymi przez 
użytkownika. W celu utworzenia nowej gałęzi należy zaznaczyć wybraną przez siebie 
gałąź na liście drugiej i nacisnąć przycisk-strzałkę, znajdujący się pomiędzy listami. 
Po naciśnięciu przycisku pokaże się okno, w którym możemy wpisać nazwę nowej 
gałęzi. Po naciśnięciu OK, nowa gałąź ukaże się na trzeciej liście. W ten sposób 
możemy stworzyć dowolną liczbę gałęzi.  
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3.4.5.3 Kalibracja gałęzi  
 
W panelu o nazwie Calibration->ax+b znajdują się pola tekstowe, w których 
użytkownik wpisuje wartości kalibracji. Znajdują się w niej następujące pola tekstowe 
( służące do wpisywania wartości liczbowych ).      

o value a=  
Wartość a funkcji f(x)=ax+b.  
Jest to standardowa wartość i wynosi jeden.     
  

o value b=  
Wartość b funkcji f(x)=ax+b.  
Jest to standardowa wartość i wynosi zero.      
  

o Logic expresion  
Wyrażenie logiczne służące do ograniczenia liczby EVENTów. Jeżeli jedna z 
wartości gałęzi stworzonych przez użytkownika ( patrz. 3.4.5.2 ) nie spełnia 
wyrażenia logicznego to cały EVENT( w którym występuje wymieniona 
wartość ) zostanie pominięty. Poprawne są następujące wyrażenia logiczne:
           

A  Brak wyrażenia logicznego. Jest to standardowa wartość Logic expresion  
<x  Mniejsze od liczby x . Wyrażenie jest prawdziwe, gdy wartości 

wszystkich nowych gałęzi z rozpatrywanego EVENT-u są mniejsze od 
liczby x .  

<=x  Mniejsze lub równe liczbie x. Wyrażenie jest prawdziwe, gdy wartości 
wszystkich nowych gałęzi z rozpatrywanego EVENT-u są mniejsze lub 
równe liczbie x.  

>x  Większe od liczby x. Wyrażenie jest prawdziwe, gdy wartości wszystkich 
nowych gałęzi z rozpatrywanego EVENT-u są większe od liczby x.  

>=x  Większe lub równe liczbie x. Wyrażenie jest prawdziwe, gdy wartości 
wszystkich nowych gałęzi z rozpatrywanego EVENT-u są większe lub 
równe liczbie x.  

=x  Równe liczbie x. Wyrażenie jest prawdziwe, gdy wartości wszystkich 
nowych gałęzi z rozpatrywanego EVENT-u są równe liczbie x.  

Gdy zostaną wprowadzone zmiany w powyższych polach tekstowych, należy nacisnąć 
przycisk o nazwie Change, aby zmiany te zostały uwzględnione.  
Dodatkowo w panelu znajduje się przełącznik Suppress Zero, którego zaznaczenie 
spowoduje odrzucenie tych EVENT-ów, w których wszystkie nowe gałęzie przyjmują 
wartości równe zero.  
 
3.4.5.4 Edycja gałęzi  
 
W panelu o nazwie Quick Leaves Editing możliwa jest edycja nazw gałęzi 
znajdujących się w liście drugiej. W celu zmiany nazwy którejkolwiek z gałęzi należy 
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zaznaczyć interesującą nas gałąź na liście drugiej i następnie nacisnąć przycisk o 
nazwie Edit Leaf Name. Po ukazaniu się okna należy wpisać nową nazwę i nacisnąć 
przycisk OK.  
 
3.4.5.5 Zakres EVENT-ów  
 
Na dole zakładki umiejscowiony jest pasek ( z dwoma polami tekstowymi ) służący 
do ustalania zakresu EVENT-ów, na podstawie których utworzona zostanie nowa 
Ntupla. Jest to dokładna kopia paska znajdującego się w zakładce pierwszej ( jak 
używać paska patrz 3.4.2.3 ).  
 
3.4.5.6 Tworzenie Ntupli  
 
Kiedy zostały już ustawione wszystkie parametry potrzebne do utworzenia nowej 
Ntupli należy nacisnąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu zakładki 
Create. Po podaniu nazwy nowej Ntupli rozpoczyna się proces jej tworzenia. W 
prawym dolnym rogu znajduje się pasek graficzny informujący nas o postępie pracy. 
W momencie naciśnięcia przycisku STOP proces ten jest automatycznie przerwany.    

 
 
 
 
4.0 Podsumowanie 
 
Głównym zadaniem ATOMka jest ułatwienie i przyspieszenie pracy z danymi 
eksperymentalnymi analizowanymi za pomocą ROOT-a. W programie duży nacisk położony 
jest także na sam proces wizualizacji danych, upraszczając korzystanie z obiektów 
graficznych istniejących w ROOT-cie.   
 
Najnowszą wersję ATOMka można uzyskać kontaktując się z jego autorami:  
dr Artur Siwek Artur.Siwek@ifj.edu.pl 
mgr Tomasz Gburek Gburek@alf.ifj.edu.pl  
 
 
5.0 Dodatki 
 
5.1 Jak zainstalować ROOT-a pod Linuxem?   
Ze strony internetowej http://root.cern.ch/root/Welcome.html należy pobrać aktualnie 
najnowszą wersję ROOT-a skompilowaną pod odpowiedni system operacyjny. Po jego 
rozpakowaniu należy dodać kilka zmiennych systemowych do pliku  .bashrc znajdującego się  
w katalogu domowym użytkownika. Dla osób korzystających z shella innego niż bash nazwa 
pliku oraz format zmiennych systemowych są inne. 
Oto co należy dodać: 
 
export ROOTSYS=/home/user/root 
export PATH=$PATH:$ROOTSYS/bin 
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ROOTSYS/lib 
  



 

 18 

Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu konsoli można po raz pierwszy uruchomić 
ROOT-a, wpisując polecenie root. 
 
5.2 Jak skonwertować plik z formatu PAW-a do formatu ROOT-a? 
ROOT posiada specjalny program pozwalający na konwersję plików zapisanych w formacie 
PAW-a (HBOOK) do formatu ROOT-a. 
Aby dokonać konwersji należy w konoli Linuxa wpisać następujące polecenie: 
 
h2root  hbookfile  rootfile  
 
gdzie: 

• h2root – Jest nazwą programu dokonującego konwersji. 
• hbookfile – Jest nazwą pliku PAW-owskiego, który chcemy skonwertować. 
• hrootfile – Jest nazwą pliku ROOT-owskiego, który powstanie po zakończeniu 

konwersji. 
 
Należy pamiętać aby plik hbookfile znajdował się w bieżącym katalogu. Inaczej należy podać 
pełną ścieżkę do niego. 
W trakcie konwersji zachowywana jest struktura katalogów istniejących w pliku hbookfile. 
Każdy histogram modyfikowany jest w następujący sposób: 

• Dodatni identyfikator histogramu w pliku PAW-owskim przyjmuje w pliku       
ROOT-owskim nazwę ha , gdzie a jest identyfikatorem. 

• Ujemny identyfikator histogramu w pliku PAW-owskim przyjmuje w pliku       
ROOT-owskim nazwę h_a , gdzie a jest identyfikatorem. 

  
Szczegółowe informacje dotyczące konwersji znajdują się na stronie 
http://root.cern.ch/root/HowtoConvert.html. 
 
 


