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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
НА ПЛАТФОРМІ POWER BI
Метою статті є використання новітніх інформаційних технологій для наочного відображення впливу різноманітних чинників на поширення пандемії COVID-19. Докладно
розглянуто створення дашборду (PoltP, 2017) для візуалізації статистичних даних епідемії
COVID-19 навесні 2021 року.
Метод дослідження – системний аналіз статистичних даних.
Новизною проведеного дослідження є об’єднання різнобічної статистичної інформації для попереднього якісного аналізу складної епідеміологічної ситуації.
Висновки. Викладений у статті матеріал дає наочний приклад використання різноманітних даних для візуалізації епідеміологічного стану. Показано можливість завантаження статистичних даних будь-якого формату в спільне джерело для аналізу впливу на
загальний рівень поширення захворювання.
Ключові слова: пандемія COVID-19; MS Power BI; Power Query; Power Pivot; MS Excel;
візуалізація; дашборд; якісний аналіз.

Вступ. Захворювання на COVID-19, яке на початку 2020 року сприймали як рідкісну екзотичну хворобу, перетворилося на пандемію. Характерною особливістю
її розвитку є непередбачуваність подальшого перебігу (https://www.dw.com/uk/
use-pro-koronavirus/a-529937882-7). Для оцінки перспективи росту кількості випадків захворювання використовують різноманітні методи статистичного аналізу.
Наприклад, у роботі «Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 23 листопада – 7 грудня 2020 року (“Прогноз РГ-29”)» було використано найсучаснішу модель Facebook Prophet, яка демонструє високу ефективність для моделювання
часових рядів, що містять аномальні дати, різні види сезонності та лінійну чи нелінійну динаміку впливу різних складових моделі, але аналіз наведених резуль© Булига К. Б.
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татів прогнозування показав, що жоден статистичний прогноз не дає хоча б приблизного кількісного результату (К. Булига та О. Булига, 2020).
У такій ситуації доцільно на початковому етапі аналізу використовувати візуалізацію будь-якої інформації, дотичної до загальної статистики. Це дає змогу якимось чином знайти складні причинно-наслідкові зв’язки.
Результати дослідження. У роботі створено дашборд для дослідження впливу різноманітних статистичних чинників, які безпосередньо або опосередковано
стосуються пандемії COVID-19, на основі інформації з порталів відкритих даних.
Об’єднання даних з різних інформаційних джерел і створення візуалізації виконано на платформі Microsoft Power BI (https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/).
Для створення використано:
CSV-файл з порталу відкритих даних (https://epistat.wiv-isp.be/covid/), який
містить статистичні дані про кількість випадків захворювання на COVID-19 за регіонами, віковими групами та статтю у Бельгії за період з 16.03.2020 по 16.04.2021,
статистичні дані сайту (https://aqicn.org/map/belgium/ru/) з якості повітря в Бельгії.
Примітка: Бельгію обрали тому, що саме по цій країні на порталі відкритих
даних було знайдено найбільше статистичної інформації, яку можна використати
для ілюстрації етапів підготовки даних для візуалізації.
Загальна технологія візуалізації складається з таких етапів:
1. У середовищі MS Excel за допомогою надбудов MS Power Query та MS
Power Pivot створюється допоміжний запит, який стане джерелом для створення
візуалізації в MS Power BI DeskTop. Для цього із сайту (https://epistat.wiv-isp.be/
covid/) скопійовано посилання на CSV-файл і за допомогою команд Дані => Створити запит => З інших джерел => З інтернету створено запит Випадки (рис. 1).

Рис. 1. Допоміжний запит «Випадки»

2. За допомогою імпорту таблиці MS Excel із сайту (https://aqicn.org/map/
belgium/ru) і подальшого перетворення її на «розумну» створюється допоміжний
запит Чистота повітря (рис. 2).
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Рис. 2. Допоміжний запит «Чистота повітря»

3. Тепер маємо два запити: Випадки і Чистота повітря. На основі запиту
Випадки створюємо такі запити, як Випадки_Групування_Дати, Випадки_Групування_Вік, Випадки_Групування_Стать, Випадки_Групування_Регіон, з метою
групування даних таблиці Випадки за означеними параметрами. Для цього виконуємо команду Перетворення => Групувати дані (рис. 3, 4).
4. Далі об’єднуємо дані з двох запитів: Випадки_Групування_Дати і Чистота
повітря. В результаті зявляється запит Злиття_Дати_Чистота. Виконується команда Дані => Створити запит => Об’єднати => Об’єднання (рис. 5).

Рис. 3. Групування в запитах
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Рис. 4. Запити, що створені групуванням

Рис. 5. Злиття запитів
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Обов’язково потрібно простежити, щоб усі запити були додані до моделі
даних (рис. 6).

Рис. 6. Усі запити були додані до моделі даних

5. Якщо це так, то наступним кроком буде створення схеми даних у середовищі MS Power Pivot. Виконується така команда: Вкладка Power Pivot => Управління => Подання діаграми.
6. На основі цих запитів створюється схема даних (рис. 7).

Рис. 7. Схема даних

7. На останньому етапі створюється візуалізація в середовищі MS Power BI
DeskTop. У результаті маємо інтерактивний дашборд, що наведено на рис. 8.
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Рис. 8. Кінцевий вигляд дашборду

Інтерактивність дашборду можна побачити в онлайн-режимі, якщо перейти
за посиланням (https://app.powerbi.com/view?r) на сайт Power BI. Наприклад,
фрагмент дашборду на рис. 9 показує кореляцію кількості летальних випадків
і чистоти повітря в листопаді 2020 року.

Рис. 9. Фрагмент інтерактивного дашборду

Висновки. Створення дашборду на платформі Power BI дає змогу в інтерактивному режимі візуалізувати вплив різноманітних чинників для якісного аналізу
статистичної ситуації з подальшим виокремленням важливих умов впливу.
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STATISTICAL DATA VISUALIZATION ON THE POWER BI PLATFORM
The purpose of the article is to use the latest information technologies to clearly reflect
the impact of various factors on the spread of the COVID-19 pandemic. The creation of a
dashboard (PoltP, 2017) to visualize the statistics of the COVID-19 epidemic in the spring of
2021 is considered in detail.
The research methodology lies in the use of a systematic analysis of statistical data.
The novelty of the study is the combination of diverse statistical information for preliminary
qualitative analysis of a complex epidemiological situation.
Conclusions. The material presented in the article gives a clear example of the use of
various data to visualize the epidemiological situation. The possibility of loading statistical data
of any format into a common source for the analysis of the influence on the general level of
disease distribution is shown.
Keywords: COVID-19 pandemic; MS Power BI; Power Query; Power Pivot; MS Excel;
visualization; dashboard; qualitative analysis.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
НА ПЛАТФОРМЕ POWER BI
Целью статьи является использование новейших информационных технологий для
наглядного отображения влияния различных факторов на распространение пандемии
COVID-19. Подробно рассмотрено создание дашборда (PoltP, 2017) для визуализации
статистических данных эпидемии COVID-19 весной 2021 года.
Метод исследования – системный анализ статистических данных.
Новизной проведенного исследования является объединение разносторонней статистической информации для предварительного качественного анализа сложной эпидемиологической ситуации.
Выводы. Изложенный в статье материал дает наглядный пример использования различных данных для визуализации эпидемиологической обстановки. Показана возможность загрузки статистических данных любого формата в общий источник для анализа
влияния на общий уровень распространения заболевания.
Ключевые слова: пандемия COVID-19; MS Power BI; Power Query; Power Pivot; MS
Excel; визуализация; дашборд; качественный анализ.
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