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Sissejuhatus 
 
Win Episcope 2.0, Survey Toolbox 1.04 ja FreeCalc 2 on jaosvaraprogrammid. Neid saab tasuta 
alla laadida Win Episcope’i ja EpiVetNet’i kodulehekülgedelt: 
http://www.clive.ed.ac.uk/winepiscope/ ja http://www.vetschools.co.uk/EpiVetNet/. 
 
FreeCalc on osa programmist Survey Toolbox 1.04. FreeCalc on küll täiustatud FreeCalc 2-ks, kuid 
FreeCalc 2 ei ole kahjuks rakendatud programmis Survey Toolbox 1.04. Siinne sissejuhatus 
puudutab uuendatud versiooni, programmi FreeCalc 2. 
 
Win Episcope-i võib kasutada mitmesugusteks epidemioloogilisteks arvutusteks, samas kui 
FreeCalc on loodud konkreetselt valimisuuruste arvutamiseks, et testida mingi kindla haiguse 
puudumist mingis riigis või piirkonnas. Survey Toolbox on loodud spetsiaalselt uuringute 
läbiviimiseks.  
 
See on lühike sissejuhatus lihtsatesse valimisuuruste arvutamistesse, kus rakendavad neid kolme 
jaosvaraprogrammi.  
 
Win Episcope 2.0 
 
Valimite menüü 
Tehke topeltklõps Win Episcope ikoonil: 

   
 
Alguslehel: valige inglise (English) versioon (alternatiivina hispaaniakeelsele) klõpsates 
inglise/hispaania lipul ülal vasemas nurgas. Valige Samples (valimid) menüü (Joonis 1, punane 
ring). 
 

 
 
Joonis 1. Valimite menüü programmis Win Episcope 2.0 
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Valimid: Protsendimäära hinnang (levimus)  
Uuringutes või sõeltestides on tihti oluline saada hinnangut uuritava seisundi levimusele 
populatsioonis. Levimust väljendatakse kõige sagedamini protsendimäärana. Selleks, et saada 
kindlate usalduspiiridega täpset hinnangut on tarvis teada või eeldada järgnevaid infohulkasid: 
Populatsiooni suurus (N), millest juhuslik valim (n) võetakse; soovitav usaldusnivoo levimuse 
hinnangule (nt. 90%, 95% või 99%); hinnangu täpsus või lubatav viga (usaldusvahemiku laius, nt. 
+/- 5%) ning lõpuks kõige tõenäolisem levimus populatsioonis (kui pole teada, kasutage 50%).  
 
Seda saab kirjeldada järgneva näitega. Valige Samples (valimid) menüü. Valige Estimate 
Percentage (protsendimäära hinnang) menüü. Sel juhul, kui Population Size (populatsiooni suurus) 
(N) on 10000; Level of Confidence (usaldusnivoo) on 95%; Accepted error (lubatav viga) on (+/-) 
5% ja Expected prevalence (oodatud (kõige tõenäosem) levimus) on 10%, siis võrdub hinnanguline 
valimisuurus (n) 138,30, mis on korrigeeritult 139 (Joonis 2).  
 

 
 

Joonis 2. Valimi suurus: protsendimäära hinnang (levimus) 
 
Valimi suurust (levimustega 0 ja 100% vahel ja erinevate usaldusnivoodega) saab näidata ka 
graafiku kujul (vajutage Chart (graafik) märki paremal pool Close (sulgemine) märki all vasakul 
nurgas) (Joonis 2, punane ring) (Joonis 3). 
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Joonis 3. Valimi suuruse graafik: protsendimäära hinnang (levimus) 
 
Valimid: Protsendimäärade erinevuse hinnang (haiguse või ekspositsiooni levimused)  
Vaatlusuuringute puhul on tihti vaja võrrelda haiguse levimust või potentsiaalse riskifaktori 
ilmnemist kahes grupis või populatsioonis. Valimisuuruse väljaarvutamiseks on vaja järgnevat 
informatsiooni: haiguse eeldatav levimus kokkupuutunud ja mitte kokkupuutunud gruppides või 
oletatava riskifaktori eeldatav sagedus haigestunud ja mittehaigestunud gruppides; usaldusnivoo 
(esimest liiki viga) ja võimsus (teist liiki viga). 
  
Win Episcope’i rakendamist võib kirjeldada järgmise näitega. Valige Samples (valimid) menüü. 
Valige Estimate Difference between Percentages (protsendimäärade erinevuse hinnang) menüü. 
Eeldatav osakaal (levimus) populatsioonis 1 (nt. kokkupuutunud grupp) on 25% ja populatsioonis 2 
(nt. mitte kokkupuutunud grupp) on 7%; usaldusnivoo on 95% (esimest liiki viga on 5%) ja 
võimsus on 80% (teist liiki viga on 20%). Sel juhul võrduks hinnanguline valimisuurus (n) 
käsitletava grupi kohta (kokkupuutunud ja mitte kokkupuutunud gruppides) 63-ga (kahepoolne 
lahendus) (Joonis 4, punane ring). Juhul kui hüpotees on väga selge – nt. kui ollakse kindel, et 
levimus kokkupuutunud grupis on alati kõrgem kui mitte kokkupuutunud grupis või vastupidi, siis 
võib kasutada ühepoolset lahendust n=50 igas grupis (Joonis 4, punane ring). 
 

 
 

Joonis 4. Valimi suurus: protsendimäärade võrdlemine 
 
 
 
Valimid: Haiguse avastamine (haigusest vabaks tunnistamine) 

 4



Win Episcope programmiga saab välja arvutada ka valimisuurust, mis on vajalik, et kindlates 
usalduspiirides kuulutada mingi piirkond või riik vabaks antud haigusest. Taas eeldatakse teadmisi 
järgnevate näitajate kohta: populatsiooni suurus (N); vähim haigestunud loomade arv (D) või teise 
võimalusena mõjutatud populatsioonis ilmnev minimaalne levimus ning usaldusnivoo. 
 
Seda selgitab järgnev näide. Valige Samples (valimid) menüü. Valige Detection of Diseases 
(haiguste avastamine) menüü. Sisestage Population Size (populatsiooni suurus) =10,000; 
(miinimum) Prevalence (levimus) =5%; Level of Confidence (usaldusnivoo) =95%. Nõutav valimi 
suurus on sel juhul 59. Proovige ka graafiku võimalust. 
 

     
 
Joonis 5. Valimi suurus: haiguse avastamine 

 
Samaväärselt saab välja arvutada positiivsete (D) maksimaalse arvu kui n valimis ei leitud 
nakatunud loomi, või usaldusnivoo juhul kui saab määratleda n suurusega valimi (Joonis 5, punane 
ring).  
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Survey Toolbox 1.04 
 
Peamenüüd 
Tehke topeltklõps Survey Toolbox ikoonil: 

 
 
Peamenüüd ilmuvad ekraani ülaosasse (Joonis 6).  
 

 
 
Joonis 6. Põhimenüüd programmis Survey Toolbox 1.04 
 
Valimivõtt: Juhuslik loom (Random Animal) (juhusliku valimi generaator) 
Programmil Survey Toolbox on juhusliku valimi generaator. Juhuslik valik eeldab, et kõik 
valikuühikud on eraldi märgistatud. Survey Toolbox’is võib kõik valikuühikuid sisestada 
andmefaili ning valikuühikute (sampling frame) populatsioonist saab juhuslikult valida kindla 
protsendi või kindla numbri. 
 
Sisenege valikumenüüsse (Sampling). Sisenege Random Animal (juhuslik loom) menüüsse. 
Klõpsake New (uus) peale. Oletagem, et populatsioon, millest valim võetakse koosneb 6 karjast, 
milles on 10, 1, 13, 11, 2 ja 4 looma. Eeldatakse, et igas karjas on loomad eraldi järjestikuste 
numbritega märgitud. Sisestage need andmed andmesisestuse kasti. Seejärel klõpsake Select (vali) 
ja valige paar korda kindel 10 loomast koosnev valim. Pange tähele erinevusi iga valimise korral. 
 

 
 
 Joonis 7. Juhusliku looma valik (juhusliku numbri generaator) 
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Programmid: Püügi-taaspüügi uuring (populatsiooni arvukuse määramine) 
Seireprogrammides on mõnikord tarvis saada mingi metslooma liigi populatsiooni hinnanguline 
suurus, näiteks metssead või rebased. Seda saab teha kasutades püügi-taaspüügi meetodit. Algsel 
valimivõtul võetakse n1 valim ja kõik loomad märgisatakse. Pärast seda kui loomadel on mõnda 
aega lastud seguneda metsapopulatsioonis võetakse teine valim. Jälgides teises valimis esinevate 
märgistatud loomade osakaalu on võimalik välja arvutada metsiku populatsiooni kogusuurust. 
 
Järgnev näide kirjeldab seda. Sisenege Programs (programmid) menüüsse. Sisenege menüüsse 
Capture-Recapture Analysis (püügi-taaspüügi analüüs). Esimeses valikuvoorus püüti 53 rebast 
(Total in sample 1) ja teises voorus 45 rebast (Total in sample 2). Nendest 7 rebast tabati uuesti 
(Total in both sample 1 and 2). Rebaste populatsiooni hinnanguline kogusuurus on sel juhul 309.5 ~ 
310. 
  

 
 
 Joonis 8. Püük-taaspüük (populatsiooni suuruse määramine) 
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FreeCalc 2 
 
Valimite menüü 
Tehke topeltklõps FreeCalc ikoonil:  

 
 
Nagu selgub Freedom from Disease (haigusest vaba) menüüst on FreeCalc üks osa Survey Toolbox 
tarkvarapaketist. Ometi pole Survey Toolbox programmis olevat FreeCalc programmi täiustatud. 
Seetõttu on soovitatav kasutada FreeCalc uuendatud versiooni – FreeCalc 2.  
 
Võrreldes programmiga Win Episcope on FreeCalc 2 puhul võimalik kaasata diagnostilise testi 
informatsiooni valimisuuruse arvutustesse.  
 
Siin saab kindlate usalduspiiridega välja arvutada vajalikku valimi suurust, et kuulutada mingi 
piirkond või riik vabaks konkreetsest haigusest. Vaja on teada järgmist: populatsiooni suurus (N); 
minimaalne haigestunud isendite arv (D) või teise võimalusena minimaalne eeldatav levimus, mis 
mõjutatud populatsioonis ilmneb, ning rakendatud diagnostilise testi tundlikkus ja spetsiifilisus. 
 
Kasutatud on sama näidet nagu Win Episcope’iga: Populatsiooni suurus (N)=10,000; Minimaalne 
eeldatav levimus=5% ning testi tundlikkus ja spetsiifilisus 100% (Joonis 9).  
 

 
 
Joonis 9. Valimi suuruse menüü (haigusest vaba) 
 

Sellest lähtuv valimi suurus on 59 (Joonis 10).  
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Joonis 10. Valimi suuruse arvutamine (haigusest vaba)   
 
Tuleb silmas pidada, et usaldusnivoo on määratletud kui tõenäosus teha juhuslik 59-ne valik 10000-
st populatsioonist, leides 5% levimusega 0 haigestunut. Sel juhul on see tõenäosus 4.85%, millest 
tulenev usaldusnivoo on 100-4.85=95.15%. Usaldusnivoo määratletakse täpselt ära kasutades 
options (valikud) menüüd – see on esimest liiki vea suurus (Joonis 11. punane ring).   
 

   
 
 Joonis 11. Options (valikud) menüü (usaldusnivoo seadmine) 
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Kui sama arvutust korratakse 85% ja 90% testi tundlikkuse ja spetsiifilisusega, siis osutub 
vajalikuks valimiks 811 (Joonis 12), seega oleks sisse jäänud suhteliselt suur viga, kui oleks eiratud 
testi tundlikkust ja spetsiifilisust. 
 

  
 
Joonis 12. Valimi suuruse arvutamine (haigusest vaba), tundlikkus 85% ja 
spetsiifilisus 90%   

 
Nii nagu programmis Win Episcope, saab ka siin teostada täiendavaid arvutusi. Menüüs Analyze 
Results (analüüsi tulemusi) saab sisestada valimis esinenud positiivsete tegeliku arvu ning arvutada 
tõenäosust, et populatsioonil on alla mingi kindla taseme levimus.  
 
Kui populatsioonist suurusega 10000 võeti 80-ne valim 5% minimaalse eeldatava levimusega ning 
leiti 0 test-positiivset, kasutades 85% tundlikkusega ja 90% spetsiifilisusega testi, siis on 
populatsioon haigusest vaba usaldusnivool 99.99% (Joonis 13, punane ring).    
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 Joonis 13. Tõenäosus olla haigusest vaba 
 
Tänuavaldused 
Win Episcope programmi on kirjutanud de Blas, N., Ortega, C., Frankena, K., Noordhuizen, J. ja 
Thrusfield, M. koostööna Zaragoza (Hispaania) põllumajandusülikooli, Wageningeni ja Utrechti 
(Holland) ülikooli ning Edinburghi (Suurbritannia) ülikooli vahel.    
 
Survey Toolbox ja FreeCalc tarkvara on kirjutanud Angus Cameron. Lisainformatsiooni leiab 
mõlemast autori kirjutisest:   

• Cameron, AR and Baldock, FC (1998). A new probability formula for surveys to 
substantiate freedom from disease. Prev Vet Med 34(1):1-17 

• Cameron, AR and Baldock, FC (1998). Two-stage sampling in surveys to substantiate 
freedom from disease. Prev Vet Med 34(1):19-30 
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