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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Стаття присвячена висвітленню проблеми передобробки даних для подальшого їх аналізу та доцільності розробки 

програмного забезпечення для автоматизованої передобробки даних. Було проаналізовано існуючі додатки на ринку 

на сьогоднішній день і представлений один з аналогів, на основі якого будувалися вимоги до програмного продукту, 

що планується розробити. Проведено аналіз проблемних місць даних, які необхідно обробити. Автор концентрує 

увагу на основних видах обробки даних, яких достатньо для подальшого статистичного аналізу. В статті 

розглянуто процес та етапи обробки даних, на прикладі програмного продукту, що було вирішено розробити. В 

якості даних було обрано  електронні медичні записи, які часто включають в себе велику кількість записів про стан 

здоров'я, які були зібрані для клінічних цілей, а саме для проведення статистичного аналізу.  

Ключові слова: обробка даних, програмне забезпечення, статистичний аналіз, автоматизований, електронні 

медичні записи. 

 

Постановка проблеми.  На сьогоднішній день 

аналітики з кваліфікацією Data Science найбільше 

страждають від того, що 80% їх робочого часу йде 

на підготовку даних, а решта 20% займає власне 

аналіз даних. Це, звичайно, перебільшення, однак 

значна, якщо не більша частина робочого часу цих 

дорогих фахівців йде на рутинну роботу, пов'язану 

з підготовкою даних, а не на власне аналітику і 

витяг змістовної інформації з даних.  

Мета статті: Підтримка ухвалення рішень ста-

ла невід'ємною частиною будь-якої сучасної інфор-

маційної системи, але велика кількість наявних 

програм і висока вартість аналітичного інструмен-

тарію стримує розповсюдження систем даного 

класу. Тому, було прийнято рішення розробити 

програмний продукт, який би максимально в 

автономному режимі оброблював дані, з 

можливістю вибору яку саме обробку необхідно 

застосувати до завантаженого документу. 

Були проаналізовані існуючі додатки для перед-

обробки даних. Один із яких є Deductor – аналітич-

на платформа, яка є основою для створення 

закінчених прикладних рішень. Технології, що 

реалізовані в Deductor дозволяють на базі єдиної 

архітектури пройти всі етапи побудови аналітичної 

системи: від створення сховища даних до 

автоматичного підбору моделей і візуалізації 

отриманих результатів. Deductor містить великий 

набір механізмів передобробки і очищення даних: 

заповнення пропусків, редагування аномалій, 

очищення від шумів, згладжування, фільтрація і 

багато чого іншого з можливістю комбінування 

методів передобробки. Серед мінусів можна 

виділити напівавтоматизованість, обмежений вибір 

обробки даних та платну версію додатку. 

Попередня обробка даних складається з серії 

кроків для перетворення необроблених даних, 

отриманих в результаті вилучення даних, в «чис-

тий» і «акуратний» набір даних для статистичного 

аналізу. Дослідження з використанням електрон-

них медичних записів часто включають в себе вто-

ринний аналіз записів про стан здоров'я, які були 

зібрані для клінічних цілей і поміщені в базу даних 

досліджень за допомогою автоматизованих проце-

сів [1]. Тому ці бази даних можуть мати безліч 

проблем контролю якості. Попередня обробка 

націлена на оцінку і поліпшення якості даних, щоб 

забезпечити надійний статистичний аналіз.  

Для попередньої обробки даних задіяно кілька 

різних етапів. Ось основні кроки, вжиті для 

попередньої обробки даних [2]: 

• «Очищення даних». Цей крок стосується 

відсутніх даних, шуму, викидів і дублікатів або 

неправильних записів, одночасно зводячи до 

мінімуму введення упередженості в базу даних. 

• «Інтеграція даних» - розширені вихідні дані 

можуть надходити з гетерогенних джерел або бути 

в окремих наборах даних. Цей крок реорганізує 

різні вихідні набори даних в єдиний набір даних, 

який містить всю інформацію, необхідну для 

бажаного статистичного аналізу. 

• «Перетворення даних». Цей крок перетворює і 

/ або масштабує змінні, що зберігаються в різних 

форматах або одиницях в необроблених даних, в 

формати або одиниці, які більш корисні для 
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статистичних методів, які дослідник хоче 

використовувати. 

• «Скорочення даних». Після того, як набір 

даних був інтегрований і перетворений, цей крок 

видаляє надлишкові записи і змінні, а також 

реорганізує дані ефективним і «акуратним» 

способом для аналізу. 

Попередня обробка іноді є ітеративною і може 

включати повторення цієї серії кроків до тих пір, 

поки дані не будуть задовільно організовані для 

цілей статистичного аналізу. Під час попередньої 

обробки необхідно подбати про те, щоб випадково 

не ввести зайвого, змінивши набір даних таким чи-

ном, щоб це вплинуло на результати статистичного 

аналізу. Аналогічним чином, ми повинні уникати 

досягнення статистично значущих результатів за 

допомогою аналізу «проб і помилок» на різних 

попередньо оброблених версіях набору даних. 

Існує три можливі способи усунення відсутніх даних [3]: 

1) Ігнорувати записи. Цей метод не дуже 

ефективний, якщо запис (спостереження / рядок) 

не містить кількох змінних з відсутніми 

значеннями. Цей підхід особливо проблематичний, 

коли відсоток відсутніх значень для кожної змінної 

значно варіюється або коли є зразок відсутніх 

даних, пов'язаних з невизнаною основною 

причиною, такий як стан пацієнта під час вступу. 

2) Шляхом визначення і заповнення відсутніх 

значень вручну. Загалом, цей підхід є найбільш 

точним, але він також займає багато часу і часто 

неможливий у великому наборі даних з багатьма 

відсутніми значеннями. 

3) Використовуючи очікуване значення. Пропу-

щені значення можуть бути заповнені з прогнозо-

ваними значеннями (наприклад, з використанням 

середньої кількості доступних даних або деякого 

методу прогнозування). Слід підкреслити, що цей 

підхід може призвести до зміщення даних, оскіль-

ки вставлені значення можуть бути неправильни-

ми. Цей метод також корисний для порівняння та 

перевірки достовірності результатів, отриманих 

шляхом ігнорування відсутніх записів. 

В програмному продукті буде застосовано саме 

останній метод – використання очікуваного значення.  

Ще однією із проблем є невідповідність або 

дублювання даних [4]. Деякі з них можуть бути 

виправлені вручну, використовуючи зовнішні 

посилання. Це стосується, наприклад, помилок при 

введенні даних. Інструменти інжинірингу знань 

також можуть бути використані для виявлення 

порушень відомих обмежень даних. Наприклад, 

відомі функціональні залежності між атрибутами 

можуть бути використані для пошуку значень, що 

суперечать функціональним обмеженням. 

Для того, щоб надати точний набір даних для 

аналізу, необхідно, щоб кожен пацієнт мав 

однаковий тип даних для певного показника, 

представлений аналогічним чином для аналізу. 

Однак, оскільки видобування даних є недоскона-

лим процесом, попередня обробка стає важливою 

частиною. Часто коригування цих невідповід-

ностей вимагає певного розуміння того, як дані, що 

представляють інтерес, могли б бути зафіксовані в 

клінічній ситуації та де дані будуть зберігатися. 

Існує багато можливих перетворень, які, 

можливо, варто зробити для вихідних даних, 

залежно від вимоги специфічного статистичного 

аналізу, запланованого для дослідження. Мета 

полягає у перетворенні значень даних у формат, 

масштаб або одиницю, яка більш підходить для 

аналізу (наприклад, перетворення параметру для 

моделювання лінійної регресії). Існує декілька 

поширених можливих варіантів, але для 

розроблюваного програмного продукту було 

обрано варіант з нормалізацією даних. Це, як 

правило, означає, що дані для числової змінної 

масштабуються з метою діапазону між певним 

набором значень, наприклад, 0-1 [5]. Наприклад, 

масштабування ступеня тяжкості хвороби кожного 

хворого в межах від 0 до 1, використовуючи 

відомий діапазон цієї оцінки, щоб порівняти 

пацієнтів з багаторазовим регресійним аналізом. 

Отже, незважаючи на новизну технологій, що 

стоять за data wrangling, їх економічне значення 

вже зараз високо оцінюється і постійно зростає, 

оскільки вартість зберігання і обробки неухильно 

знижується, а вартість праці аналітиків, навпаки, 

неухильно зростає. Тому виникла гостра 

необхідність оптимізувати працю фахівців data 

scientist, і буде доцільно розробити програмний 

продукт для автоматизованої обробки даних для 

статистиного аналізу. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  ОБРАБОТКИ 

МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Статья посвящена высветлению проблемы предобработки данных для дальнейшего их анализа и целесообразности 

разработки программного обеспечения для автоматизированной предобработки данных. Были проанализированы 

существующие приложения на рынке на сегодняшний день, и представленный один из аналогов, на основе которого 

строились требования к программному продукту, который планируется разработать. Проведен анализ 

проблемных мест данных, которые необходимо обработать. Автор концентрирует внимание на основных видах 

обработки данных, достаточных для дальнейшего статистического анализа. В статье рассмотрен процесс и 

этапы обработки данных, на примере программного продукта,  который было решено разработать. В качестве 

данных были выбраны электронные медицинские записи, которые часто включают в себя большое количество 

записей о состоянии здоровья, которые были собраны для клинических целей, а именно для проведения 

статистического анализа. 

Ключевые слова: обработка данных, программное обеспечение, статистический анализ, автоматизированный, 

электронные медицинские записи. 

 

Maslyuk O., Yatsenko O. 

SOFTWARE DEVELOPMENT OF AUTOMATED PROCESSING OF MEDICAL DATA FOR STATISTICAL 

ANALYSIS 

The article is devoted to the problem of preprocessing data for further analysis and the feasibility of software development for 

automated data preprocessing. The existing applications on today’s market was analyzed, one of them was mentioned, based 

on which requirements for the software product were developed. The analysis of problem data places that need to be 

processed is carried out. The author focuses on the main types of data processing, which is sufficient for further statistical 

analysis. The article deals with the process and stages of data processing, on the example of the software product that was 

decided to develop. Electronic medical records were selected as data, which often include a large number of health records 

that have been collected for clinical purposes, specifically for statistical analysis. 

Key words: data processing, software, statistical analysis, automated, electronic medical records. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


