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Розробка бази даних і її використання



Цілі

• Управління даними

• Зберігання даних

• Розробка бази даних

• Деякі приклади ветеринарних баз даних та 
інформаційних систем



• Дані не мають сенсу, якщо вони не можуть бути 
проаналізовані, щоб отримати інформацію

• Аналіз даних вимагає даних, які правильно і добре 
організовані в ретельно розробленій системі

• Правильно організована система дозволяє
оновлювати та видавати дані в разі необхідності

Управління даними
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Управління даними
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Роботу з даними, як правило, можна розділити
на окремі частини :

• Розробка дослідження (не завжди)
• Збір даних
• Введення даних

• Очищення і перевірка даних
• Маніпуляції та візуалізації даних (графіки, таблиці, 

описова статистика)
• Статистичний аналіз даних (в тому числі і просторового

аналізу)

Управління даними
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ДЖЕРЕЛО ДАНИХ



Дані збираються трьома основними шляхами:

1. спостереження (наприклад, клінічне обстеження, 
діагностична візуалізація і патологоанатомічний розтин);

2. заповненні опитувальники (або безпосередньо, або
через інтерв'ю);

3. використання документальних джерел (наприклад, 
клінічних записів, записів діагностичних результатів
лабораторних досліджень), в разі чого збільшується
використання наборів даних, що генеруються іншими
працівниками.

Збір даних

6Milk Safety Project



База даних являє собою структурований набір даних, 
яка є основою організованого зберігання даних і 

пошукових систем.

Зберігання даних
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Розробка бази даних
Приклад використання Excel
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1. Звичайний метод запису 

 Щоденники

 Записи в звичайних картах

 Записи в перфорованих картах

Використання тематичних карт

 і так далі…

Методи запису даних
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Методи запису даних
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2. Комп'ютеризовані методи запису

• Excel

• Epidata http://www.epidata.dk/

• SurveyMonkey https://ru.surveymonkey.com/

• Microsoft Access https://products.office.com/uk-ua/access
• Google docs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5tbMNWQK
B27rIM8HxvTrqAkXryKyS4tPKOAhzBV8-
XMSVA/viewform?c=0&w=1

http://www.epidata.dk/
https://ru.surveymonkey.com/
https://products.office.com/uk-ua/access
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5tbMNWQKB27rIM8HxvTrqAkXryKyS4tPKOAhzBV8-XMSVA/viewform?c=0&w=1


• Назва бази даних...не дуже довга

• Мова....однакова у всіх записах

• Унікальна електронна таблиця

• Кожен стовпець і рядки з унікальними іменами

• Унікальний ідентифікатор ID (.... для об'єднання таблиць!)

Очищення даних 
практична порада № 1
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• Правильні записи в правильних колонках? (.... «вік» у
колонці «стать»)

• Перевірте формат записів (це число в форматі
«номер»? (... «Результати»)

• Стандартизація записів (... «жіночий», «жін.», «жінн.»)

• Перевірте відсутні значення (... чому не вистачає?)

Очищення даних 
практична порада № 2
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- Подвійне введення даних: працювати паралельно і 
порівняти

- Автоматичні системи при введенні даних
(наприклад, установка меню, що випадає)

- Epi-data http://www.epidata.dk/#

Очищення даних:
перевірити на наявність похибок-помилок
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• Якщо помилки, невизначеності, пропущені значення
знайдені ...

Перевір ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
- Опитувальники
- оригінальні набори даних
- Поговоріть з членами, які беруть участь в опитуванні
- Поговоріть з членами, які беруть участь у введені даних

NBB. Очищення даних (і організація даних) є основними
кроками, оскільки вони допомагають отримати
«почуття» даних (тим більше важливо, що ви не були
залучені в процес збору даних)

Очищення даних:
перевірити на наявність похибок-помилок
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Почніть думати, що ви хочете, щоб показати на мапі,

• Яку епідеміологічну одиницю? (одну тварину, стадо?)

- Показати розташування одиниць вибірки, спалахи
випадків захворювання, кластера захворювання?

- Шкала? Адміністративні одиниці? 

• Організація записів: категоризація? (Поширеність, вік, 
температура і т.д ..)

• Виберіть правильні категорії (біологічно значущі)

• «Нормальний» проти «відхиленого» розподілу

Маніпулювання-реорганізація даних
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The Office International des Epizooties (OIE) international disease 
reporting system

Деякі приклади ветеринарних баз 
даних та інформаційних систем
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Цілі МЕБ:
• щоб попередити країни від загрози епідемії;
• з метою зміцнення міжнародного співробітництва
по боротьбі з хворобами тварин;
• з метою сприяння розвитку міжнародної торгівлі.



NAHMS (National Animal Health Monitoring System)

Це макромасштабна система, призначена для вимірювання
захворюваності, поширеності та вартості заходів, пов'язаних

зі здоров'ям ВРХ в США, а також виявити детермінанти
захворювання в сучасних виробничих системах.

Деякі приклади ветеринарних баз 
даних та інформаційних систем
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Endemic Disease Information System

Деякі приклади ветеринарних баз 
даних та інформаційних систем
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Thank you for your attention

04/03/2016
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Дякую!


