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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις κοινωνικές επιστήµες εµφανίζεται ένα σηµαντικό πρόβληµα δεδοµένων. Η ανάλυση και η ερµηνεία 
είναι οι διαδικασίες που ορίζουν τα δεδοµένα, που τα συγκροτούν ως µέρος ενός ευρύτερου θεωρητικού 
εγχειρήµατος. Η ανάλυση και η ερµηνεία προϋποθέτουν ταυτόχρονα τα δεδοµένα. Ανάλυση και 
καταγραφή αποτελούν εποµένως τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Καµιά δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς 
την άλλη. Η αναγνώριση αυτής της πραγµατικότητας οδήγησε σε µια προφανή ερευνητική επιλογή. 
Ανάλυση και καταγραφή να αποτελέσουν τα στάδια µιας ενιαίας ερευνητικής διαδικασίας που 
συγκροτείται σαν ένα ενιαίο έργο µιας συγκεκριµένης ερευνητικής οµάδας. Το προϊόν της καταγραφής 
είναι ένα δοµηµένο  σώµα δεδοµένων που ονοµάζουµε σύνολο δεδοµένων. Η δοµή ενός  συνόλου 
δεδοµένων καθορίζεται µε βάση τις ανάγκες της ανάλυσης και τους περιορισµούς της καταγραφής και 
περιγράφεται από ένα συγκεκριµένο µοντέλο δεδοµένων που προσδιορίζει τις απαιτούµενες µεταβλητές 
καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις. Η ενότητα ανάλυσης και καταγραφής διασφαλίζεται µέσα από το κοινό 
σύνολο δεδοµένων στο οποίο αναφέρονται µε τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η µεθοδολογική προσέγγιση 
υπήρξε αποτελεσµατική και κυριάρχησε στην εµπειρική έρευνα διασφαλίζοντας µάλιστα την πρωταρχική 
συσσώρευση δεδοµένων µε τη µορφή ανεξάρτητων συνόλων δεδοµένων. Η φύση ωστόσο των κοινωνικών 
φαινοµένων έδειξε γρήγορα τα όρια αυτής της διαδικασίας. 
Τα κοινωνικά φαινόµενα είναι πολύπλοκα. Η πολυπλοκότητα αυτή µπορεί σχηµατικά να περιγραφεί από 
τρία χαρακτηριστικά:  α) είναι δυναµικά και εξελίσσονται στο χρόνο, β) είναι στατιστικού χαρακτήρα, 
αναφέρονται δηλαδή σε ένα πληθυσµό και  γ) αλληλεπιδρούν και εµφανίζουν ασυνέχειες µε αποτέλεσµα 
να µην µπορούν να αναπαρασταθούν παρά ως τοπικότητες στο χωροχρόνο πεδίο. 
Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών ο επιχειρησιακός ορίζοντας ενός µόνο έργου αποδεικνύεται ανεπαρκής 
για τη παραγωγή των δεδοµένων  που απαιτούνται  για την ερµηνεία ή ακόµη και για την περιγραφή 
ευρύτερων κοινωνικών φαινοµένων. Η εµπειρική έρευνα περιορίζεται έτσι σε φαινόµενα πολύ πιο 
εντοπισµένα τόσο χωροχρονικά όσο ως προς τον πληθυσµό αναφοράς.  
 
Ακόµη όµως και αν η δειγµατοληψία κατορθώνει να ξεπερνά τα προβλήµατα της αντιπροσωπευτικότητας 
του παρατηρούµενου πληθυσµού, τα προβλήµατα της συγκυρίας παραµένουν ενεργά. Η επανάληψη της 
καταγραφής σε διαφορετικές χωροχρονικές συντεταγµένες εµφανίζεται ως µονόδροµος για την 
αναγνώριση τάσεων σε ευρύτερα κοινωνικά φαινόµενα. Αυτή η προσέγγιση ωστόσο οδηγεί σε µια 
διαφορετική µεθοδολογική αντιµετώπιση: πολλαπλές καταγραφές οργανωµένες µε το ίδιο σχήµα 
δεδοµένων επιτρέπουν την απαιτούµενη συσσώρευση. Παρά τη χρήση ενός σταθερού σχήµατος για όλες 
τις καταγραφές, η συσσώρευση των δεδοµένων που επιτυγχάνεται δηµιουργεί ένα σύνολο δεδοµένων 
ανοικτό σε πολλαπλές αναγνώσεις, που επιτυγχάνονται µέσα από τη δευτερογενή ανάλυση. Η γενικευµένη 
χρήση της δευτερογενούς ανάλυσης οδηγεί ωστόσο σε µια εντελώς νέα πραγµατικότητα: καταγραφή και 
ανάλυση καθίστανται σχετικά αυτόνοµες διαδικασίες που µπορούν να επαναλαµβάνονται ανεξάρτητα. Ο 
τρόπος που επικοινωνούν είναι πλέον η αναφορά σε ένα κοινό σύνολο δεδοµένων. Αυτή η αυτονόµηση 
συνεπάγεται τελικά ένα συγκεκριµένο καταµερισµό εργασίας ανάµεσα στους παραγωγούς και αναλυτές 
δεδοµένων. Αυτή η αυξανόµενη αυτονόµηση ανάλυσης και καταγραφής έχει ωστόσο και µία δεύτερη 
επίπτωση. Το παραγόµενο κατά  την καταγραφή σύνολο δεδοµένων δεν καλύπτει απολύτως τις ανάγκες 
της ανάλυσης. Ο αναλυτής οφείλει πρώτα να το µετασχηµατίσει, ή να το συµπληρώσει µε δεδοµένα από 
άλλα σύνολα δεδοµένων, εφόσον είναι βέβαια δυνατό. Ξεκινά έτσι µία διαδικασία οµογενοποίσης 
δεδοµένων εκ των υστέρων. Ο αναλυτής παράγει στη συγκεκριµένη περίπτωση τα δεδοµένα του 
δευτερογενώς.    
Για όλους τους παραπάνω λόγους φαίνεται ότι το πρόβληµα της συσσώρευσης των δεδοµένων καθίσταται 
κεντρικό για τις κοινωνικές επιστήµες, ιδιαίτερα για την πρακτική αξιοποίηση τους. Η συσσώρευση των 
δεδοµένων δεν είναι φυσικά δυνατόν να επιτευχθεί από µία µόνη ερευνητική οµάδα. Επιπλέον η 
συσσώρευση δεν είναι απλά µια διαδικασία προσθήκης  δεδοµένων σε ένα θησαυρό. Τα δεδοµένα που 
προστίθενται σε ένα σύνολο δεδοµένων πρέπει να είναι συµβατά µε τα προηγούµενα. Αυτή η συµβατότητα 
είναι δυνατή µέσα από µία διαδικασία που ονοµάζουµε οµογενοποίηση. Η οµογενοποίηση µπορεί να 
προκύψει είτε ως αποτέλεσµα καταγραφών που οργανώνονται µε το ίδιο µοντέλο δεδοµένων. Η 
συσσώρευση λοιπόν των δεδοµένων προϋποθέτει την παραγωγή τους σύµφωνα µε ένα ενιαίο µοντέλο. 
Αυτή υπήρξε εξάλλου η αιτία που συνέδεσε την ανάλυση µε την καταγραφή σε µια ενιαία ερευνητική 
διαδικασία. Η ενιαία διαδικασία ανάλυσης και καταγραφής επιβάλει ωστόσο όρια τόσο στην καταγραφή 
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όσο και στην ανάλυση και περιορίζει τις εµπλεκόµενες ερευνητικές οµάδες. Αντίθετα η διάκριση της 
ανάλυσης από την καταγραφή επιτρέπει µεγαλύτερο καταµερισµό εργασίας διαχωρίζοντας σαφέστερα 
τους ρόλους όσων εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. 
 
Όπως και κάθε καταµερισµός εργασίας µια τέτοια οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας απαιτεί 
υποστήριξη από ανάλογη τεχνολογία και υποδοµές ώστε να διασφαλίζεται η ασύγχρονη λειτουργία 
ανάλυσης και καταγραφής από µία µηχανική µνήµη. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να προσδιορίσει τα 
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των απαιτούµενων υποδοµών. 
   

2. ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

Έχουν οι κοινωνικές επιστήµες ερευνητικές υποδοµές;  
Οι κοινωνικές επιστήµες, όπως κάθε επιστήµη, είναι υποχρεωµένες να ελέγχουν τους ισχυρισµούς τους 
µέσα από τις πειραµατικές συναλλαγές που οι ίδιες προσδιορίζουν για τον εαυτό τους (βλέπε Κάλλας σελ. 
30). 
Τα δεδοµένα που απαιτούν οι κοινωνικές επιστήµες καθορίζονται από το αντικείµενο τους.  
Το αντικείµενο τους είναι τα κοινωνικά φαινόµενα 
Τα κοινωνικά φαινόµενα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά.  
• Χαρακτηρίζονται από έντονη χωροχρονική τοπικότητα που απαιτεί συστηµατική καταγραφή 
• Είναι στατιστικού χαρακτήρα. ∆ιαµορφώνονται δηλαδή από την δραστηριότητα πληθυσµών και όχι 

ατόµων. Οι παρατηρήσεις ωστόσο δεν είναι συνήθως δυνατόν να συγκεντρώνονται παρά σε επίπεδο 
ατόµων. Απαιτείται λοιπόν η συσσώρευση µεγάλου πλήθους παρατηρήσεων 

• Ορίζονται σε πολλαπλά επίπεδα γενίκευσης 
• Αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό 
  Απαιτούν εποµένως µία µεγάλη συσσώρευση δεδοµένων, µία δόµηση αυτών των δεδοµένων έτσι ώστε να 
απεικονίζονται και οι σχέσεις ανάµεσα στα µετρούµενα µεγέθη. Αυτοί οι περιορισµοί απαιτούν 
συγκεκριµένη προσέγγιση για τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδοµένων που απαιτούν και ειδικά 
µαθηµατικά (σχεσιακή άλγεβρα). Ακριβώς λόγω του όγκου των δεδοµένων η διαχείριση αυτή είναι 
αδύνατη χωρίς ειδικές τεχνολογικές υποδοµές. 
Οι τεχνολογικές υποδοµές των κοινωνικών επιστηµών απαιτούν δυο βασικούς τύπους εργαλείων : 
α. Μεγάλες και πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων 
β Ένα περιβάλλον διαχείρισης των δεδοµένων 
    

2.1.  Οι µεγάλες και πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων. 

Με τον όρο µεγάλες και πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων εννοούµε µεγάλους όγκους δεδοµένων που 
προσδιορίζονται από ένα µεγάλο πλήθος µεταβλητών δοµηµένων κατά πολύπλοκο τρόπο. 
 

2.2.  Το περιβάλλον διαχείρισης των δεδοµένων. 

Κάθε βάση δεδοµένων απαιτεί εξ ορισµού ένα σύνολο από εργαλεία διαχείρισης. Τα εργαλεία αυτά 
συνήθως οργανώνονται σε ένα σύστηµα που ονοµάζεται Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε αρκετά τέτοια συστήµατα. Η πιο δηµοφιλής κατηγορία τέτοιων 
συστηµάτων υπήρξαν τα σχεσιακά. Ένα Σ∆Β∆ δεν είναι ωστόσο ουδέτερο απέναντι στην οργάνωση µιας 
βάσης δεδοµένων εφόσον διευκολύνει ή παρεµποδίζει συγκεκριµένους τρόπους οργάνωσης καθοδηγώντας 
έτσι ουσιαστικά το αποτέλεσµα. 
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3. ΤΟ ∆ΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συσσώρευσης και την ανάπτυξη των απαιτούµενων 
ερευνητικών υποδοµών προτάθηκε µια νέα µεθοδολογική προσέγγιση της εµπειρικής έρευνας που 
ονοµάσθηκε διφασικό µεθοδολογικό υπόδειγµα (βλέπε Κάλλας[2001]). Σύµφωνα µε την υπόθεση του 
διφασικού µεθοδολογικού υποδείγµατος η διαδικασία παραγωγής δεδοµένων χωρίζεται σε δύο διακριτές 
µεταξύ τους φάσεις: την φάση της καταγραφής και τη φάση της ανάλυσης. Οι δύο αυτές φάσεις δεν 
ορίζουν τόσο δύο διαφορετικά βήµατα σε χρονική αλληλουχία όπου το ένα απλώς προηγείται του άλλου 
σε µία γραµµική παραγωγική διαδικασία που ξεκινά µε τη συγκρότηση ενός συστήµατος µεταβλητών και 
τελειώνει µε την παρουσίαση των επεξεργασµένων αποτελεσµάτων στο πλαίσιο µιας και µόνης έρευνας. 
Αντίθετα υποστηρίζεται ότι η παραγωγή δεδοµένων είναι τελικά µια συλλογική διαδικασία που 
συγκροτείται από ένα σύνολο αυτόνοµων φορέων και επιτυγχάνεται µέσα από ένα σύστηµα αυτόνοµες και 
ασύγχρονες λειτουργίες οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε την βοήθεια σταθερών υποδοµών 
επιστηµονικής επικοινωνίας. Αυτές οι υποδοµές συγκροτούν τα σηµεία συσσώρευσης των δεδοµένων. 
Συσσωρεύουν λοιπόν τα σύνολα δεδοµένων πολλών ανεξάρτητων µεταξύ τους καταγραφών. Όπως 
ωστόσο κάθε συλλογική παραγωγή έτσι και αυτή δεν είναι τελικά τόσο αυτονοµηµένη όσο φαίνεται. Οι 
παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να προσαρµόζονται στις ανάγκες των αναλυτών και οι αναλυτές πρέπει να 
συµβιβάζονται µε αυτό που οι παραγωγοί µπορούν να προσφέρουν. Την ποιότητα της συλλογικής 
παραγωγής διασφαλίζει εποµένως το σύστηµα των διαθέσιµων υποδοµών και η πρόσβαση των παραγωγών 
σε αυτές. Σηµειώνουµε ότι τα ίδια τα παραγόµενα σύνολα δεδοµένων αυτονοµούνται τελικά τόσο από την 
ανάλυση και αποτελούν µέρος της υποδοµής στην οποία συσσωρεύονται. Η διαχείριση αυτών των 
δεδοµένων, η δηµιουργία συστηµάτων ταξινόµηση και τεκµηρίωσης τους συγκροτεί σιγά-σιγά µια 
αυτόνοµη λειτουργία και ένα νέο ρόλο µέσα στο νέο καταµερισµό εργασίας αυτόν του διαθέτη.  
 

3.1.  Η παραγωγικές διαδικασίες  

Σύµφωνα λοιπόν µε την υπόθεση του διφασικού µεθοδολογικού υποδείγµατος η παραγωγή των δεδοµένων 
οργανώνεται συλλογικά µε τη βοήθεια ενός καταµερισµού εργασίας που προβλέπει διαφορετικούς ρόλους 
και παραγωγικές διαδικασίες οργανωµένες σε δύο µεγάλες φάσεις, της καταγραφής και της ανάλυσης που 
αλληλεπιδρούν µε τη βοήθεια συγκεκριµένων υποδοµών.     
Μπορούµε σχηµατικά να περιγράψουµε αυτές τις παραγωγικές διαδικασίες: 
α. Η πρωτογενής καταγραφή 
β. Η δευτερογενής καταγραφή 
γ. Η οµογενοποίηση 
δ. Η αρχική επεξεργασία 
ε. Η κυρίως ανάλυση.     
Θα ονοµάσουµε πρωτογενή καταγραφή τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία παράγονται κοινωνικά 
δεδοµένα από την απευθείας ερώτηση ή παρατήρηση των φορέων της δράσης. 
Θα ονοµάσουµε δευτερογενή καταγραφή τη διαδικασία κατά την οποία παράγονται κοινωνικά δεδοµένα 
από την παρατήρηση των ιχνών που αφήνουν οι φορείς της δράσης 
Θα ονοµάσουµε οµογενοποίηση τη διαδικασία µετασχηµατισµού δεδοµένων µε στόχο τη δηµιουργία 
συνόλων δεδοµένων κατάλληλων για συγκεκριµένου τύπου αναλύσεις σύµφωνα µε ένα συνεκτικό και 
σχετικά σταθεροποιηµένο εννοιολογικό σύστηµα (Οµογενοποίηση, χρονοσειρές, µακροδεδοµένα). 
Θα ονοµάσουµε αρχική επεξεργασία τη διαδικασία µετασχηµατισµού των δεδοµένων µε στόχο τη 
δηµιουργία των κατάλληλων µεταβλητών ενός συγκεκριµένου αναλυτικού κώδικα. 
Θα ονοµάσουµε κυρίως ανάλυση τη διαδικασία µετασχηµατισµού των δεδοµένων µε στόχο την 
τεκµηρίωση συγκεκριµένων υποθέσεων. 
 
Η πρωτογενής και η δευτερογενής καταγραφή αποτελούν διαδικασίες που εντάσσονται σαφώς στην φάση 
της καταγραφής ενώ η αρχική επεξεργασία και η κυρίως ανάλυση σαφώς στη φάση της ανάλυσης. 
 
Όλες οι διαδικασίες που περιγράψαµε είτε ως διαδικασίες που ανήκουν στη φάση  της καταγραφής είτε ως 
διαδικασίες που ανήκουν στη φάση της ανάλυσης µπορούν να αποτελέσουν τις διαδικασίες είτε ενός 
µεµονωµένου έργου είτε περισσότερων διαφορετικών έργων. Παρόλα αυτά η διάκριση ισχύει διότι δεν 
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αναφέρεται απλά σε µία χρονική αλληλουχία  
 
Ένα σύνολο δεδοµένων είναι ένα δοµηµένο σώµα δεδοµένων που µπορεί να εξελίσσεται τόσο ως προς τη 
δοµή όσο και ως προς το περιεχόµενο αλλά που κάθε φορά έχει µία µόνο συγκεκριµένη δοµή. Ένα σύνολο 
δεδοµένων εξελίσσεται διότι: 
α. αλλάζουν οι τιµές ταξινοµητικών µεταβλητών καθώς εξελίσσεται η κοινωνία γεγονός που συνεπάγεται 
την µεταβολή της δοµής του συνόλου. 
β. µε τη συνεχή συσσώρευση δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικές καταγραφές δηµιουργείται η 
ανάγκη προσθήκης νέων στοιχείων δεδοµένων. 
γ. αλλάζει το ίδιο το εννοιολογικό µοντέλο ως αποτέλεσµα των εξελίξεων στη θεωρία 
 
Η οµογενοποίηση είναι λοιπόν µία πρόσθετη ταξινοµητική διαδικασία που προκύπτει  ως αποτέλεσµα της 
ασύγχρονης παραγωγής των επί µέρους στοιχείων που συνθέτουν τελικά ένα σύνολο δεδοµένων. Με αυτή 
την έννοια η οµογενοποίηση είναι µια διαδικασία που πρέπει να ενταχθεί στη φάση της καταγραφής 
παρόλο που είναι µια διαδικασία καθοδηγηµένη εξ ολοκλήρου από τη διαδικασία της ανάλυσης.  
 
Η παραγωγή θεµατικών βάσεων δεδοµένων είναι λοιπόν µια διαδικασία οµογενοποίησης και ως τέτοια 
παρουσιάζει ορισµένα σταθερά χαρακτηριστικά: 
α. Είναι µία διαδικασία ταξινοµητική. 
β. Είναι µία διαδικασία που προϋποθέτει τη γνώση των αναγκών της ανάλυσης 
γ. Είναι µία διαδικασία δευτερογενής, που προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη προηγούµενων καταγραφών 
 
Σύµφωνα µε όσα είπαµε παραπάνω, η διαδικασία παραγωγής δεδοµένων δεν πρέπει να θεωρείται υπόθεση 
µιας µεµονωµένης ερευνητικής οµάδας αλλά µια συλλογική εργασία που αφορά όλους εκείνους που µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο παράγουν, διαχειρίζονται ή χρησιµοποιούν κοινωνικά δεδοµένα και που µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο αλληλεξαρτώνται. Έτσι ακόµη και όταν µια αποµονωµένη ερευνητική οµάδα παράγει από 
την αρχή τα δικά της δεδοµένα για να στηρίξει τη δική της ανάλυση υπόκειται σε περιορισµούς ως προς 
τον ορισµό αυτών των δεδοµένων που επιβάλει µια ευρύτερη κοινότητα. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν 
τον ορισµό των δεδοµένων, τα εργαλεία επεξεργασίας τους, τον τρόπο παρουσίασης και διάχυσης των 
δεδοµένων, τις πιθανές χρήσεις τους κ.λ.π.  
 
Η προσαρµογή της οµάδας σε αυτούς τους περιορισµούς γίνεται µε την αναφορά στο έργο άλλων 
επιστηµόνων αλλά για ορισµένους από αυτούς µε την χρήση κατάλληλων εργαλείων, που ταυτόχρονα 
επιταχύνουν την παραγωγή. 
 
Η εξέλιξη λοιπόν της τεχνολογίας επιτρέπει σήµερα την ανάπτυξη σύνθετων υποδοµών ικανών να 
υποστηρίξουν µε ολοκληρωµένο τρόπο πολύ περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες και να επιτρέψουν 
καλύτερη και ευκολότερη προσαρµογή στους περιορισµούς της επιστήµης. Τέτοιες υποδοµές βρίσκονται 
σήµερα σε εξέλιξη και στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει ορισµένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους. 
 
Εννοιολογική εξάρτηση από ορισµούς και από µοντέλα, αναφορές σε ορισµούς και σε δηµοσιεύσεις, και 
σε κείµενα λόγω της σχετικής σηµασίας.  
 
 

3.2.  Η φάση της καταγραφής 

Σύµφωνα µε το διφασικό µεθοδολογικό υπόδειγµα στόχος της καταγραφής είναι η παραγωγή δεδοµένων 
κατάλληλων να χρησιµοποιηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερες αναλύσεις και ταυτόχρονα 
κατάλληλων να οµογενοποιηθούν κατά το δυνατόν ώστε να καταστεί δυνατή η συσσώρευση δεδοµένων. Η 
καταγραφή είναι λοιπόν µια λειτουργία που δίνει προτεραιότητα στην ταξινόµηση απέναντι στον 
υπολογισµό.  
 
Η ασύγχρονη παραγωγή του καταγραφικού σχήµατος έγινε από την ανάγκη να εκφράσει ως µεταµοντέλο  
τη δοµή του διφασικού της ταυτόχρονης δηλαδή ύπαρξης πολλών σχηµάτων δεδοµένων: ενός του τύπου 
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παρατηρησιακό και πολλά του τύπου αναλυτικό.  
Η δοµή έχει νόηµα διότι επιτρέπει πράξης ανάµεσα στα σύνολα δεδοµένων  (σχεσιακές πράξεις, όχι 
πράξης διοίκησης αλλά πράξης λογικής οργάνωσης όπως πχ τα virtual data sets, semantic dependency,  
ανάµεσα στα data sets που ελέγχεται αντίστοιχα όπως και το referential integrity (είναι λοιπόν ανάγκη να 
αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης τους 
 
 

3.3.  Η φάση της ανάλυσης   

Η φάση της ανάλυσης περιλαµβάνει το σύνολο των αναλύσεων που µπορούν να γίνουν επάνω σε ένα 
συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων. Κάθε διαφορετική ανάλυση βασίζεται σε µια διαφορετική εικόνα του 
συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων που προκύπτει από την ιδιαίτερη οπτική της και περιγράφεται µε τις 
υποθέσεις εργασίας της. Αυτή η διαφορετική εικόνα αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριµένο σχήµα δεδοµένων 
που µετασχηµατίζει µέρος ή το σύνολο των στοιχείων δεδοµένων του αρχικού συνόλου σε µια νέα δοµή 
δεδοµένων που αντιστοιχεί στις µεταβλητές της ανάλυσης. Η µετάβαση από το σχήµα της καταγραφής στο 
σχήµα της ανάλυσης γίνεται µε τη βοήθεια µετασχηµατισµών που βασίζονται κυρίως σε σχεσιακές πράξεις 
και δευτερευόντως σε πράξεις υπολογισµού. 
 
Αντίθετα η κυρίως επεξεργασία, που υπολογίζει από το σύνολο δεδοµένων της ανάλυσης συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα βασίζεται σε υπολογισµούς  
  
Συχνά το σύνολο των δεδοµένων που αντιστοιχεί στο σχήµα της ανάλυσης περιγράφει καλύτερα το ίδιο το 
παρατηρούµενο φαινόµενο και µπορεί να αντικαταστήσει πλήρως ή εν µέρει το σχήµα καταγραφής και να 
αποτελέσει τη βάση για τις µετέπειτα αναλύσεις. Σε αυτή τη περίπτωση έχουµε µία εξέλιξη του σχήµατος 
καταγραφής. 
 
Για να είναι δυνατή η κοινή διαχείριση τόσο των διαφορετικών αναλυτικών σχηµάτων όσο και του 
σχήµατος καταγραφής είναι ανάγκη να περιγράφονται τα σχήµατα αυτά µε ένα ενιαίο µεταµοντέλο. 
 
∆ιάκριση ανάµεσα στη στατιστική επεξεργασία  και την οργάνωση των δεδοµένων 
 

3.4.  Η λειτουργία των υποδοµών   

Σύµφωνα µε όσα είπαµε υποστηρίζοντας το διφασικό µεθοδολογικό υπόδειγµα, η καταγραφή καθίσταται 
συλλογικό ζήτηµα από τη στιγµή που οφείλει να ανοιχθεί σε περισσότερες από µία αναλύσεις. Εφόσον 
λοιπόν τα δεδοµένα της καταγραφής καθίστανται αντικείµενο διαχείρισης και επεξεργασίας πολλών 
ανεξάρτητων µεταξύ τους ερευνητών η οργάνωση και η διαχείριση τους απαιτεί ένα σταθερό σύστηµα 
διαχείρισης βασισµένο σε σταθερές προδιαγραφές. Αυτές οι σταθερές προδιαγραφές καθορίζονται από τη 
διαθέσιµη σήµερα τεχνολογία για τη διαχείριση δεδοµένων που υλοποιείται µε την ανάπτυξη συστηµάτων 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ∆Β∆). Τα Σ∆Β∆ είναι κεντρικά ή κατανεµηµένα συστήµατα λογισµικού 
που παρέχουν εργαλεία για τον ορισµό βάσεων δεδοµένων, για την επιλογή δοµών δεδοµένων κατάλληλων 
για την αποθήκευση και την αναζήτηση των δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται συνεχώς τα 
τελευταία 40 περίπου χρόνια.  
   

3.4.1. Τι είναι ένα Π∆ΕΚ∆  

Το Περιβάλλον ∆ιαχείρισης και Επεξεργασίας Κοινωνικών ∆εδοµένων είναι ένα σύνολο από εργαλεία 
λογισµικού που επιτρέπουν την οργάνωση, την διαχείριση και την επεξεργασία κοινωνικών δεδοµένων. 
Υλοποίηση τέτοιου περιβάλλοντος αποτελεί η Τράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων του ΕΚΚΕ 
 
Ένα Π∆ΕΚ∆ πρέπει λοιπόν να αντιµετωπίζεται ως µια εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας. 
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Μια τέτοια επιλογή διασφαλίζει τα ακόλουθα:  
1. no redundancy 
2. Referential integrity 
3. Entity integrity 
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4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (Π∆ΕΚ∆) 

 

4.1.  Γιατί ένα Περιβάλλον 

Στο βαθµό που η παραγωγή των δεδοµένων καθίσταται µία πολύπλοκη συλλογική διαδικασία που 
στηρίζεται στη συσσώρευση, η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων καθίσταται επίσης ένα 
πολύπλοκο εγχείρηµα. Καθώς ο καταµερισµός της εργασίας επιβάλει το χωρισµό της καταγραφής από την 
ανάλυση, εφόσον ο αναλυτής δεν παράγει τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί αλλά πρέπει ταυτόχρονα να τα 
διαµορφώνει ώστε να καθίστανται κατάλληλα για τις ανάγκες της ανάλυσης του και συγχρόνως ο 
παραγωγός αντιµετωπίζει τις δυσκολίες της καταγραφής µε βάση τις προτεραιότητες της ανάλυσης στην 
οποία ωστόσο δεν συµµετέχει είναι απαραίτητη η συγκρότηση µιας γλώσσας ενός κώδικα παρατήρησης. Ο 
κώδικας αυτός υποστηρίζει όλα τα εργαλεία τόσο της ανάλυσης όσο και της αναγραφής και τα 
ολοκληρώνει από άποψη προδιαγραφών σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και επεξεργασίας.       
 
Το περιβάλλον παρέχει ορισµένα βασικά πλεονεκτήµατα: 

4.1.1. Πλεονεκτήµατα στο σχεδιασµό 

Ο σχεδιασµός πρέπει να διασφαλίζει εννοιολογική αυστηρότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων 
 
Η εννοιολογική αυστηρότητα 
Η εννοιολογική αυστηρότητα δεν είναι µόνο πρόβληµα ορισµού της έννοιας αλλά κυρίως ένταξης της 
έννοιας σε ένα συγκεκριµένο εννοιολογικό πλαίσιο. 
Λόγω του καταµερισµού εργασίας και της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινοµένων οι έννοιες πρέπει 
να ανήκουν σε ένα ευρύτερα αποδεκτό ταξινοµικό σχήµα µέρος µόνο του οποίου µπορεί να κατασκευαστεί 
από µία ερευνητική οµάδα. 
 
Η ακεραιότητα 
Η ακεραιότητα των δεδοµένων περιλαµβάνει την ακεραιότητα των οντοτήτων και την ακεραιότητα των 
αναφορών. 
 
Η χρήση σχεσιακών µοντέλων διασφαλίζει την αυστηρότητα στις σχεσιακές πράξεις που απαιτούνται. 
 

4.1.2. Πλεονεκτήµατα στην αναζήτηση  

Η αναζήτηση είναι µία πράξη που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για ένα περιβάλλον πολλαπλών χρηστών. 
Από τη στιγµή λοιπόν που η ανάγκη για συσσώρευση δεδοµένων και για δευτερογενή, συγκριτική ή 
διαχρονική ανάλυση αποκτά προτεραιότητα γίνεται κρίσιµη για τη διαχείριση των δεδοµένων εφόσον είναι 
αυτή που επιτρέπει την δυνατότητα αξιοποίησης των δεδοµένων από ερευνητές που δεν ανήκουν στην 
ερευνητική οµάδα που τα παρήγε.  
Η αναζήτηση απαιτεί τη διασφάλιση ενιαίου ταξινοµικού συστήµατος ανεξάρτητου από το συγκεκριµένο 
κάθε φορά σύνολο δεδοµένων ώστε να καθίσταται  δυνατή από οποιοδήποτε ερευνητή. 
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4.1.3. Πλεονεκτήµατα στην επεξεργασία  

Η επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για την ανάλυση ενός συνόλου δεδοµένων είναι δύο ειδών: 
α. Επεξεργασίες σχεσιακού τύπου 
β. Επεξεργασίες υπολογιστικού τύπου 
Η ανάπτυξη των συνόλων δεδοµένων σύµφωνα µε το µονοφασικό µεθοδολογικό υπόδειγµα περιόριζε την 
επεξεργασία των δεδοµένων στον στατιστικό υπολογισµό. Εφόσον λοιπόν το σχήµα της ανάλυσης 
ταυτιζόταν µε το σχήµα της µεταγραφής και ο όγκος των δεδοµένων παρέµενε σχετικά περιορισµένος, οι 
ανάγκες για σχεσιακές πράξεις παρέµεναν περιορισµένες. Ιδιαίτερα εφόσον δεν υπήρχε πρόβλεψη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σχεσιακά µοντέλα δεδοµένων στο σωστό σχεδιασµό. 

4.1.4. Πλεονεκτήµατα στην τεκµηρίωση  

Η τεκµηρίωση απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο παραγωγής των δεδοµένων 
(µεταδεδοµένα). Τα µεταδεδοµένα αυτά πρέπει να αποθηκεύονται και να ανασύρονται µαζί µε τα 
δεδοµένα. 
Μεταδεδοµένα που αφορούν στη σχεδίαση (ορισµοί, παραδοχές, ταξινόµηση) 
Μεταδεδοµένα που αφορούν στη συγκυρία 
Μεταδεδοµένα που αφορούν στην εξέλιξη 
 

4.1.5. Πλεονεκτήµατα στην συντήρηση  

Ασύγχρονη συµπλήρωση και διόρθωση των δεδοµένων που επιτρέπει ένα διευρυµένο καταµερισµό 
εργασίας ανάµεσα σε πολλούς παραγωγούς µε σχετικά µειωµένο συντονισµό ο οποίος επιτυγχάνεται µέσω 
των υποδοµών και της γνώσης που ενσωµατώνεται σε αυτές. 
  
∆ιαχείριση διαφορετικών εκδόσεων.  
 
 
 

4.2.  Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ενός Π∆ΕΚ∆  

Ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ως κύριο στόχο να επιτρέψει σε πολλές διαφορετικές ερευνητικές οµάδες να 
επεξεργάζονται και να παράγουν δεδοµένα. Το περιβάλλον αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ακόλουθες 
ανάγκες: 
α) Να είναι ολοκληρωµένο. Να καλύπτει δηλαδή ένα σηµαντικό φάσµα λειτουργιών, κατά τρόπο που να 
επιτρέπει την κοινή χρήση των δεδοµένων,  
β) Να υποστηρίζει την ανάλυση 
γ)Να υποστηρίζει την καταγραφή 
δ) Να παρέχει πληροφόρηση 
ε) Να διασφαλίζει τη διαχείριση των δεδοµένων σύµφωνα µε συγκεκριµένα πρότυπα.  
 
Το Π∆ΕΚ∆ ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές µέσα από τις ακόλουθες υπηρεσίες. 
 

4.2.1. Υπηρεσίες σε επίπεδο H/W και λειτουργικού συστήµατος 

Η λειτουργία του διφασικού µεθοδολογικού υποδείγµατος βασίζεται στη λειτουργία µιας µηχανικής 
µνήµης που διασφαλίζει την ασύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα στις διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες που 
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εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής δεδοµένων. Η λειτουργία αυτής της µηχανικής µνήµης απαιτεί 
υπηρεσίες σε επίπεδο υλικού και λειτουργικού συστήµατος που το περιβάλλον πρέπει να διασφαλίζει.   
 

4.2.2. Υπηρεσίες διαχείρισης δεδοµένων 

Το περιβάλλον πρέπει να διαθέτει στον πυρήνα του ένα σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων που να επιτρέπει 
την κοινή χρήση των δεδοµένων από πολλές διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες. 
 

4.2.3. Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών 

Εκτός ωστόσο από πρόσβαση στα δεδοµένα το περιβάλλον πρέπει να παρέχει την απαιτούµενη 
πληροφόρηση ώστε να καθίσταται η διαχείριση των δεδοµένων αποτελεσµατική. Η πληροφόρηση σε ένα 
τέτοιο σύστηµα ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες απλής τεκµηρίωσης των δεδοµένων αφού απαιτεί και µια 
σειρά πραγµατολογικές πληροφορίες που επιτρέπουν όχι απλά τη χρήση των δεδοµένων αλλά και την 
αξιολόγηση τους και την ένταξη σε µια ευρύτερη συγκυρία.   
 

4.2.4. Υπηρεσίες ελέγχου των παραγωγικών διαδικασιών 

Το περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει την ταυτόχρονη εξέλιξη διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η διαχείριση των συνόλων δεδοµένων. 
Η διφασική φύση της παραγωγικής διαδικασίας επιτρέπει την εξέλιξη των δεδοµένων τόσο ως προς το 
περιεχόµενο όσο και ως προς τη δοµή τους. Βρισκόµαστε λοιπόν αντιµέτωποι µε σχήµατα δεδοµένων που 
µεταβάλλονται είτε για τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης ανάλυσης είτε διότι η αναπαράσταση των 
κοινωνικών φαινοµένων απαιτεί τροποποιηµένα σχήµατα καταγραφής. Το περιβάλλον πρέπει λοιπόν να 
υποστηρίζει υπηρεσίες ελέγχου των εκδόσεων των αυτόνοµων συνόλων δεδοµένων (version control).  
 

4.2.5. Υπηρεσίες µεθοδολογικής υποστήριξης 

Το περιβάλλον πρέπει να διασφαλίζει την υποστήριξη συγκεκριµένων µεθόδων οργάνωσης των 
κοινωνικών δεδοµένων παρέχοντας τα απαιτούµενα εργαλεία για την υλοποίηση τους και επιβάλλοντος 
έτσι συγκεκριµένους περιορισµούς και τυποποιήσεις. Το περιβάλλον επιβάλει λοιπόν µεθοδολογίες που 
ξεπερνούν τον µεµονωµένο χρήστη και διασφαλίζουν τη συλλογικότητα της παραγωγικής διαδικασίας. 
 

4.2.6. Υπηρεσίες υποστήριξης συγκεκριµένων στρατηγικών  

Τα δεδοµένα είναι οργανωµένα σε αυτόνοµα σύνολα δεδοµένων. Η δοµή τους δεν πρέπει να καθορίζεται 
τόσο από αυθαίρετες θεωρητικές υποθέσεις που επιβάλει η οµάδα που τα παράγει. Αντίθετα πρέπει να 
καθορίζεται κυρίως  από τους στρατηγικούς στόχους που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριµένα 
σύνολα δεδοµένων και οι οποίοι µπορεί να ξεπερνούν τους στόχους τους ορίζοντες της οµάδας παραγωγής. 
Έτσι εφόσον τα δεδοµένα αποτελούν προϊόν συλλογικής εργασίας µέσα στο χρόνο αναπτύσσονται και 
εξελίσσονται σύµφωνα µε ένα στρατηγικό άξονα που υπερκαθορίζει τους επί µέρους στόχους των 
µεµονωµένων  επιστηµονικών οµάδων. Ένας τέτοιος άξονας υλοποιείται στο σύστηµα µε τη µορφή 
συγκεκριµένων σχηµάτων δεδοµένων, µεταδεδοµένων και πρόσθετων πληροφοριών που έχουν ως στόχο 
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την οµογενοποίηση περισσότερων συνόλων δεδοµένων σε µια ενιαία συλλογή. Η συλλογή αυτή µπορεί να 
προσδιορίζεται από µία απλή θεµατική ταξινόµηση συγκεκριµένων συνόλων δεδοµένων, µέχρι 
συγκεκριµένες πράξεις και διαδικασίες οµογενοποίησης ή κοινά σχήµατα δεδοµένων. (Η παραγωγή 
θεµατικών βάσεων δεδοµένων όπου ενσωµατώνονται δεδοµένα από διάφορα αυτόνοµα σύνολα δεδοµένων 
µετά από κατάλληλους µετασχηµατισµούς είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. ) 
 
  

4.3.  Η δοµή ενός Π∆ΕΚ∆  

Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος προτείνεται ένα µοντέλο πολλών στρωµάτων που 
αποτελείται από:  
Έναν πυρήνα που διασφαλίζει τη διαχείριση των δεδοµένων 
Ένα στρώµα βασικών εργαλείων 
Ένα στρώµα εργαλείων για την υποστήριξη των χρηστών  
 

4.3.1. Ο πυρήνας διαχείρισης των δεδοµένων. 

Ο πυρήνας του συστήµατος πρέπει να εξασφαλίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
1. Υπηρεσίες σε επίπεδο H/W και λειτουργικού συστήµατος 
2. Υπηρεσίες διαχείρισης δεδοµένων 
3. Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών 
 
Το διφασικό µεθοδολογικό υπόδειγµα προβλέπει λοιπόν δύο εννοιολογικά σχήµατα για την οργάνωση των 
κοινωνικών δεδοµένων. Αυτό της ανάλυσης και αυτό της καταγραφής. Τα εννοιολογικά σχήµατα 
υλοποιούνται µε τη βοήθεια εργαλείων που επιτρέπουν την ακεραιότητα τους.  
 
Το µεταµοντέλο για την περιγραφή όλων των δεδοµένων µπορεί να περιγραφεί από ένα σχεσιακό µοντέλο 
δεδοµένων µε τρεις βασικές οντότητες: την οντότητα σύνολο δεδοµένων, την οντότητα πίνακας, και την 
οντότητα πεδίο. 
 
 

4.3.2. Το στρώµα των βασικών εργαλείων 

πρέπει να διασφαλίζει τις ελάχιστες λειτουργίες ώστε όλοι οι χρήστες να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του βασικού µοντέλου δεδοµένων µε βάση το οποίο συγκροτείται ο πυρήνας. 
 
Εργαλεία οργάνωσης των δεδοµένων 
 
 
Εργαλεία για τη συντήρηση των διαθέσιµων δεδοµένων 
 
 
Εργαλεία για την αναζήτηση και την διάχυση των διαθέσιµων δεδοµένων 
 
 
Εργαλεία για το σχεδιασµό νέων συνόλων δεδοµένων 
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4.3.3. Το στρώµα των εργαλείων για την υποστήριξη των χρηστών 

 
1. Υπηρεσίες ελέγχου των παραγωγικών διαδικασιών 
2. Υπηρεσίες µεθοδολογικής υποστήριξης 
3. Υπηρεσίες υποστήριξης συγκεκριµένων στρατηγικών  
 
Εργαλεία στατιστικής ανάλυσης 
 
 
Γεωγραφικά συστήµατα δεδοµένων 
 
 
Εργαλεία σύνδεσης των εργαλείων υποστήριξης των χρηστών µε τα βασικά εργαλεία 
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4.4.  Η ανάπτυξη του Π∆ΕΚ∆ µε τη βοήθεια ενός ΣΣ∆Β∆ 

4.4.1. Οι ιδιαιτερότητες του Π∆ΕΚ∆  

   
Βάση ∆εδοµένων για εµπορικές εφαρµογές Βάση δεδοµένων για υποστήριξη ενός Αρχείου 

κοινωνικών δεδοµένων 
Η πληροφορία που περιέχεται είναι στατική και 
Περιγράφεται a priori. Εποµένως και το σχήµα της 
βάσης είναι στατικό 

Συνεχής εξέλιξη των πληροφοριών, ∆εδοµένα που 
αναφέρονται στο Περιβάλλον (εργαλεία, µέθοδοι) 
και τα προϊόντα που παράγονται 

Μεταβολές στο σχήµα είναι σπάνιες και ελέγχονται 
από τους διαχειριστές της βάσης 

Οι αλλαγές του σχήµατος αναµένονται και είναι 
σχετικά συχνές. Αρκετοί χρήστες χρειάζεται να 
κάνουν αλλαγές στο σχήµα 

Τα δεδοµένα είναι ατοµικά και σταθερού µήκους 
(π.χ προτάσεις και αριθµοί) 

Τα ∆εδοµένα είναι ατοµικά αλλά ταυτόχρονα και 
δοµηµένα.  Επίσης τα Πεδία µπορεί να είναι µεγάλα 
σύνθετα και µεταβλητού µήκους 

Μικρός αριθµός τύπων οντοτήτων και µεγάλος 
αριθµός από εγγραφές ίδιου τύπου 

Μεγάλος αριθµός οντοτήτων µε λίγες σχετικά 
εγγραφές για κάθε τύπο. Συχνά υπάρχουν σύνθετες 
σχέσεις ανάµεσα στις οντότητες και 
δηµιουργούνται νέες 

Αρκετά δεδοµένα εισάγονται αρχικά και 
αυξάνονται σταδιακά 

Λίγα δεδοµένα εισάγονται αρχικά και αυξάνονται 
γρήγορα  

Πεδία µε µία τιµή που ενηµερώνεται επί τόπου Οι διαφορετικές εκδόσεις των πεδίων είναι ζωτικής 
σηµασίας 

Οι διαντιδράσεις είναι µικρές, ατοµικές, και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για την 
ταυτόχρονη πρόσβαση 

Οι διαντιδράσεις είναι µακράς διάρκειας, και 
µπορούν να αφήσουν τη βάση για µεγάλο διάστηµα 
σε µεταβατική κατάσταση 

 
 

4.4.2. Η υλοποίηση του Π.∆.Ε.Κ.∆. σε ένα Σ.Σ.∆.Β.∆. 

Το σχεσιακό µοντέλο οργάνωσης των δεδοµένων 
 
 
Το αντικειµενοστραφές µοντέλο οργάνωσης των δεδοµένων 
 
 
Ένα επιχειρησιακό µοντέλο για τη διαχείριση των κοινωνικών δεδοµένων 
 
Ένα αυτόνοµο σύνολο δεδοµένων είναι ένα σύνθετο αντικείµενο που περιλαµβάνει συγκεκριµένες 
οντότητες και σχέσεις. Οι οντότητες και οι σχέσεις ενός αυτόνοµου συνόλου δεδοµένων µπορούν να 
αναπαρασταθούν από ένα σχήµα σχέσεων οντοτήτων που περιγράφει το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων. 
Κάθε σύνολο δεδοµένων µπορεί λοιπόν να περιγραφεί µε ένα µοντέλο που συσχετίζει την οντότητα 
σύνολο δεδοµένων µε την οντότητα πίνακας.  
 
Υπάρχουν δύο βασικά αντικείµενα 
α. Το σύνολο δεδοµένων 
β. Ο πίνακας 
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Το προτεινόµενο περιβάλλον πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται ικανοποιητικά και τα δύο αντικείµενα. 
Το σύνολο δεδοµένων µπορεί να αντιµετωπισθεί ως ένα σύνθετο αντικείµενο αποτελούµενο από πίνακες. 
Αυτοί οι πίνακες είναι δύο ειδών: Απλοί πίνακες δεδοµένων που ποικίλουν σε κάθε διαφορετικό σύνολο 
δεδοµένων και πίνακες πληροφοριών που παραµένουν σταθεροί και ανεξάρτητοι από το συγκεκριµένο 
σύνολο δεδοµένων.  
 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αντιµετώπιση των ιστορικών φαινοµένων απαιτεί συσσώρευση δεδοµένων. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων αυτών απαιτεί ένα σύνθετο περιβάλλον επεξεργασίας που διασφαλίζει τόσο την σχεσιακή όσο 
και την υπολογιστική επεξεργασία και διαθέτει τα απαιτούµενα εργαλεία για αυτές τις πράξεις. 
Ταυτόχρονα ωστόσο ακριβώς λόγω τις τοπικότητας που παρουσιάζει το χωροχρονικό πεδίο των ιστορικών 
φαινοµένων, τοπικότητες που περιγράφονται µε την έννοια της συγκυρίας η επεξεργασία απαιτεί 
ταυτόχρονα πρόσθετη πληροφορία που προσδιορίζει κατά το δυνατόν αυτή την τοπικότητα. Έτσι τα 
δεδοµένα απαιτούν πρόσθετη πληροφορία που τα τοποθετεί µέσα στο χωροχρονικό πεδίο και η οποία 
αποτυπώνεται σε πολύπλοκα συστήµατα ταξινόµησης. Η διαµόρφωση τέτοιων ταξινοµικών συστηµάτων 
προϋποθέτει την συσσώρευση.   
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