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1. Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής 
τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες.  

 
 

Η πληροφορία που παρέχεται για µεταβλητές ερευνών δεν είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη, αν δε συνοδεύεται από συµπληρωµατική τεκµηρίωση, µε την οποία να 
περιγράφεται ο πληθυσµός, το δείγµα και η µέθοδος δειγµατοληψίας της έρευνας. 
Πολλές έρευνες χρησιµοποιούν σύνθετους σχεδιασµούς δείγµατος ενώ άλλες 
χρησιµοποιούν βάρη που πρέπει να τεκµηριωθούν. Μερικά δεδοµένα, όπως αυτά που 
προκύπτουν από έρευνες γνώµης, µπορεί να είναι εξαρτηµένα από τον χρόνο και αυτό 
απαιτεί να ξέρουµε πότε συλλέχθηκαν. Οι διαχρονικές έρευνες πολλές φορές 
απαιτούν πολλά αρχεία των οποίων θα πρέπει να τεκµηριώνεται ο τρόπος σύνδεσης. 
Τα δεδοµένα µπορεί να αλλοιώνονται κατά την αποθήκευση ή την µεταφορά · για 
αυτόν τον λόγο η καλή και αυστηρή τεκµηρίωση απαιτεί συχνότητες και περιγραφικά 
στατιστικά για όλες τις µεταβλητές. Η αυστηρή και καλής ποιότητας τεκµηρίωση 
απαιτείται γενικά για τους εξής λόγους: 
 

• Για να καταλάβουν και για να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα άλλοι ερευνητές. 
• Για να µπορεί ο αρχικός ερευνητής να επιστρέψει στα δεδοµένα, από τη 

στιγµή που όλες οι λεπτοµέρειες έχουν σβηστεί από τη µνήµη του. 
• Για να παρέχει τη βάση για συστηµατικό αθροιστικό χτίσιµο της 

προηγούµενης γνώσης. 
• Για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων οµογενοποίηση όπου µπορεί να 

εφαρµοστεί. 
 
Ο βασικός λόγος είναι ότι δεδοµένα χωρίς τεκµηρίωση καθίστανται ευτελή µε την 
πάροδο του χρόνου. (Grant Blank, Karsten Boye Rasmussen 2004)  
 

2. Τα Αρχεία ∆εδοµένων (Α∆). 
 
 Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί οργανισµοί στην Ευρώπη και στην 
Αµερική, οι οποίοι ασχολούνται µε τη συσσώρευση, τεκµηρίωση και διάχυση των 
δεδοµένων.  Αυτοί οι οργανισµοί ονοµάζονται Αρχεία ∆εδοµένων (Data Archives – 
θα αναφερόµαστε πλέον σε αυτούς τους οργανισµούς µε τη συντοµογραφία Α∆, ώστε  
να αποφεύγεται η σύγχυση µε τα αρχεία δεδοµένων ενός υπολογιστή).  
 Τα Α∆ υποστηρίζουν συνήθως την ποσοτική έρευνα και τη δευτερογενή 
ανάλυση. ∆ιατηρούν συλλογές από αρχεία δεδοµένων και από αρχεία τεκµηρίωσης 
που µπορούν να διαβάζονται από υπολογιστές, συντονίζουν την απόκτηση πρόσθετων 
δεδοµένων από µία πληθώρα πηγών και παρέχουν πρόσβαση σε δηµόσια διαθέσιµα 
δεδοµένα. Τα Α∆ αποτελούν κόµβους εθνικών δικτύων και διεθνών οργανισµών και 
διατηρούν επαφές µε ερευνητές και προµηθευτές δεδοµένων έτσι, ώστε αυτοί να είναι 
ενήµεροι των νέων συλλογών δεδοµένων, τεχνικών διαχείρισης της πληροφορίας και 
νέων τεχνικών υπολογισµών. Χρησιµοποιούνται κυρίως από καθηγητές, φοιτητές, 
ερευνητές, ιδιώτες. 
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 Ένας ευρωπαϊκός οργανισµός αρχείων είναι η CESSDA(Council of European 
Social Science Data Archives). Η CESSDA προωθεί την απόκτηση, αρχειοθέτηση και 
διάθεση ηλεκτρονικών δεδοµένων για τη διδασκαλία και την έρευνα των κοινωνικών 
επιστηµών στην Ευρώπη. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή δεδοµένων και τεχνολογίας και 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οργανισµών, οι οποίοι συµπλέουν µε τους στόχους 
του συµβουλίου. Το συµβούλιο αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται µε διεθνείς 
οργανισµούς, οι οποίοι υιοθετούν παρόµοιους στόχους. Κάποια από τα Ευρωπαϊκά 
Α∆ της CESSDA είναι τα εξής: 
 
Α/
Α 

Χώρα Λογότυπο 
Α∆ 

Πλήρες Όνοµα URL 

1 Αυστρία WISDOM Wiener Institut fόr Sozialwissen-
schaftliche Dokumentation und 
Methodik 

http://www.wisdom.at  

2 Βέλγιο  BASS Belgian Archives for the Social 
Sciences 

http://logi.rspo.ucl.ac.be/  

3 Γαλλία   Rιseau Quetelet http://www.centre.quetelet.
cnrs.fr/  

4 Γερµανία ZA Zentralarchiv fόr Empirische 
Sozialforschung 

http://www.gesis.org/ZA/  

5 ∆ανία  DDA Danish Data Archives http://www.dda.dk/  
6 Ελβετία SIDOS Swiss Information and Data 

Archive Service for the Social 
Sciences  

http://www.sidos.ch/  

7 Ελλάδα GSDB Greek Social Data Bank http://www.gsdb.gr  
8 Εσθονία ESSDA Estonian Social Science Data 

Archives 
http://psych.ut.ee/esta/  

9 Ηνωµένο 
Βασίλειο 

UKDA UK Data Archive  http://www.data-
archive.ac.uk/  

10 Ιρλανδία ISSDA Irish Social Science Data 
Archive 

http://www.ucd.ie/issda/  

11 Ισπανία CIS Centro de Investigaciones 
Sociolσgicas  

http://www.cis.es/cis/openc
ms/ES/index.html  

12 Ιταλία ADPSS Archivio Dati e Programmi per 
le Scienze Sociali  

http://www.sociologia.unim
ib.it/sociodata/  

13 Λουξεµβούργο CEPS International Networks for 
Studies in Technology, 
Environment, Alternatives, 
Development 

http://www.ceps.lu/  

14 Νορβηγία NSD Norwegian Social Science Data 
Services 

http://www.nsd.uib.no/  

15 Ολλανδία DANS Data Archiving and Networked 
Services  

http://www.niwi.knaw.nl/nl
/  

16 Ουγγαρία TARKI Social Research Informatics 
Center 

http://www.tarki.hu/index-
e.html  

17 Ρουµανία RODA Romanian Social Data Archive http://www.roda.ro/  
18 Σλοβενία ADP Social Science Data Archives http://www.adp.fdv.uni-

lj.si/  
19 Σουηδία SSD Swedish Social Science Data 

Services  
http://www.ssd.gu.se/engho
me.html  

20 Τσεχία SDA Sociological Data Archive http://archiv.soc.cas.cz/  
21 Φιλανδία FSD Finnish Social Science Data 

Archive 
http://www.fsd.uta.fi/  
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Επίσης ένα ιδιαίτερα αξιόλογο Α∆ στην Αµερική είναι το Inter-university 
Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Αυτό είναι ένα διεθνές Α∆ 
ποσοτικών δεδοµένων που εδρεύει στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας στο 
Πανεπιστήµιο του Michigan. 

Τα καινούργια Α∆, όπως η GSDB (Greek Social Data Bank) θα πρέπει να 
υιοθετήσουν τεχνογνωσία από τα ήδη υπάρχοντα καθώς και τρόπους επικοινωνίας 
µεταξύ τους. Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί περιλαµβάνει τις εξής 
αρχές: α) την αξιολόγηση πρώτα των προσπαθειών οι οποίες έχουν ήδη γίνει από τους 
προγενέστερους του χώρου και την απόφαση του Α∆ για το τι θα υιοθετήσει και τι θα 
δηµιουργήσει εξ’ αρχής, ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί και τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
και β) την αρχή DRY (Don’t Repeat Yourself) όπως αρθρώθηκε από τον Andrew 
Hunt και David Thomas (Hunt and Thomas 2000, σελ. 26-28), δηλ. να µην 
«ανακαλύψουµε τον τροχό από την αρχή».  

Tα Α∆ οφείλουν να διατηρούν τα δεδοµένα αυστηρά και καλώς 
τεκµηριωµένα µε βάση διεθνή πρότυπα, στοχεύοντας σε µια συγκριτική οπτική και 
παρέχοντας κατόπιν τη δυνατότητα να τα διαχέουν σε τρίτους. Ένα από τα πρότυπα 
που έχει επικρατήσει και που θα πρέπει να υιοθετηθεί από ένα Α∆, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των Α∆, είναι το Data 
Documentation Initiative (DDI).  

 

3. Το πρότυπο DDI. 
 

3.1. Εισαγωγή. 
 
 Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ επιστηµόνων είναι µία από τις βασικές 
απαιτήσεις της επιστηµονικής προόδου. Το κρίσιµο σε µία αποτελεσµατική 
ανταλλαγή δεδοµένων είναι η ύπαρξη τεκµηρίωσης και η πλήρης κατανόηση των 
δεδοµένων χωρίς τη συµβολή του δηµιουργού τους. Στις κοινωνικές επιστήµες ήταν 
ευρέως γνωστό ότι η τεκµηρίωση που συνόδευε τα σύνολα δεδοµένων ήταν συνήθως 
ανεπαρκής. 
 Επιπροσθέτως η αδόµητη και µη συµβατή µε υπολογιστές τεκµηρίωση ήταν 
αδύνατο να διαβαστεί από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για να µοιραστεί και να 
ξαναχρησιµοποιηθεί η τεκµηρίωση των κοινωνικών δεδοµένων από λογισµικό και 
οργανισµούς – και να γίνει µέρος του σηµασιολογικού ιστού – πρέπει να 
χρησιµοποιεί µία τυποποιηµένη γλώσσα και η πληροφορία θα πρέπει να είναι καλώς 
ορισµένη και δοµηµένη. 
 Παραδοσιακά οι αρχειοθέτες δεδοµένων ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να 
λύσουν τα προβλήµατα επικοινωνίας που περιβάλλουν τη δευτερογενή ανάλυση. Ενώ 
οι δηµιουργοί και οι πρώτοι χρήστες των στατιστικών έχουν άµεση γνώση των 
δεδοµένων, οι δευτερογενείς χρήστες πρέπει να βασίζονται στην παρεχόµενη 
τεκµηρίωση. Τα µεταδεδοµένα παρέχουν τον ουσιαστικό σύνδεσµο µεταξύ του 
πρωτογενούς υλικού και της δευτερογενούς χρήσης. 
 Τα Α∆ εκτελούν επίσης συχνά «µεταφορά δεδοµένων» και είναι σύνηθες το 
γεγονός τα δεδοµένα να µη µεταφέρονται σωστά κατά τη διάδοση. Γι’ αυτό τον λόγο 
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η τεκµηρίωση θα πρέπει να περιέχει αθροίσµατα ελέγχου, συχνότητες των 
µεταβλητών και περιγραφικά στατιστικά για επιβεβαίωση της ακεραιότητας των 
δεδοµένων. 
 Εντός της κοινότητας των κοινωνικών επιστηµών υπάρχει ανάγκη για υψηλής 
ποιότητας τεκµηρίωσης, διότι: 

• Οι δευτερογενείς ερευνητές πρέπει να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν 
τα δεδοµένα. 

• Τα δεδοµένα θα πρέπει να διατηρούνται και να µεταφέρονται µε ακρίβεια. 
• Τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα. 
• Οι κοινωνικές επιστήµες είναι αναγκαίο να γίνουν κοµµάτι του 

σηµασιολογικού ιστού . 
 

3.2. Η δοµή του DDI. 
 
Το DDI είναι ένα διεθνές πρότυπο - βασισµένο σε XML -  για  την  

τεκµηρίωση συνόλων δεδοµένων των κοινωνικών επιστηµών. Είναι ένα καλά 
δοµηµένο πρότυπο για ηλεκτρονική τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση µε µεταδεδοµένα, 
δεδοµένα για τα δεδοµένα, αποτελεί την πληροφορία, ώστε να καθίσταται 
αποτελεσµατική, επαρκής και ακριβής η χρήση αυτών των συνόλων δεδοµένων. 

Το DDI εκτός από την τεκµηρίωση των µετρήσεων σε ένα σύνολο από 
δεδοµένα, όπως ονόµατα και ετικέτες µεταβλητών και τιµές µεταβλητών, παρέχει 
πληροφορία για τη µεθοδολογία της έρευνας και πληροφορία για τον προσδιορισµό 
της ακριβούς θέσης αποθήκευσης ενός συνόλου δεδοµένων. Ειδικότερα καλύπτοντας 
πληροφορίες όπως: α) ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, β) οι µέθοδοι 
δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν, γ) ο πληθυσµός και οι µονάδες, δ) η 
γεωγραφική και χρονική έκταση της µελέτης, ε) οι θεµατικές ταξινοµήσεις και οι 
λέξεις κλειδιά, στ) οι οργανισµοί και τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 
του τελικού συνόλου δεδοµένων, ζ) η έκδοση του συνόλου δεδοµένων που 
αποθηκεύεται και η) οι συνθήκες πρόσβασης για τη χρήση του συνόλου δεδοµένων.  

Η γλώσσα στην οποία το DDI εκφράζει την πληροφορία είναι η XML. Ο 
έλεγχος ορθής εισαγωγής γίνεται βάσει ενός αρχείου DTD (Document Type 
Definition) που ορίζει όλα τα στοιχεία και τις ιδιότητες της τεχνικής τεκµηρίωσης και 
τις σχέσεις µεταξύ τους (http://www.icpsr.umich.edu/DDI/Version2-1.dtd). 
Συνοδεύεται επίσης από ένα αρχείο που δείχνει το δενδρικό σχήµα του DDI 
(http://www.icpsr.umich.edu/DDI/Version2-1.xsd). To πρότυπο DDI απαρτίζεται από 
πέντε βασικά µέρη: 

 
• docDscr (περιγραφή του ίδιου του XML εγγράφου). 
• stdyDscr (Αναφορές στην έρευνα). 
• fileDscr (Αναφορές στα φυσικά αρχεία δεδοµένων). 
• dataDscr (Μεταβλητές). 
• othMat (Πρόσθετο υλικό για την τεκµηρίωση της έρευνας και των 

µεταβλητών). 
 
Ας θεωρήσουµε το επόµενο παράδειγµα και να δούµε πως αυτό 

τεκµηριώνεται µέσω του προτύπου DDI σε επίπεδο µεταβλητής: 
 

Έστω η ερώτηση ενός ερωτηµατολογίου: Ποια η εργασιακή σας κατάσταση;  
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1.Εργάζεστε τώρα  
2.Εργαστήκατε στο παρελθόν  
3.∆εν εργαστήκατε ποτέ. 

Από την ερώτηση προκύπτει η µεταβλητή µε όνοµα: job_status µε ετικέτα (label): 
“Εργασιακή κατάσταση” και συχνότητες: 
 

Τιµές Συχνότητα 
1 Εργάζεστε τώρα 680 
2 Εργαστήκατε στο 

παρελθόν 851 

3 ∆εν εργάστηκατε ποτέ 393 
 Total 1924 

 
Η απεικόνιση της παραπάνω πληροφορίας µέσω του προτύπου DDI είναι η εξής: 
 
    <var ID="V1" name="job_status" dcml="0" intrvl="discrete"> 
      <labl> 
         Εργασιακή κατάσταση 
      </labl> 
      <qstn> 
        <qstnLit> 
           Ποια η εργασιακή σας κατάσταση; 
        </qstnLit> 
      </qstn> 
      <sumStat type="vald"> 
         1924 
      </sumStat> 
      <sumStat type="invd"> 
         0 
      </sumStat> 
      <sumStat type="min"> 
        1 
      </sumStat> 
      <sumStat type="max"> 
         3 
      </sumStat> 
      <catgry><catValu>1</catValu> <labl>Εργάζεστε τώρα </labl> 
        <catStat type="freq"> 680</catStat> 
      </catgry> 
      <catgry><catValu>2</catValu><labl>Εργάστηκατε στο παρελθόν</labl> 
        <catStat type="freq"> 851</catStat> 
      </catgry> 
      <catgry> <catValu>3</catValu><labl>∆εν εργάστηκατε ποτέ</labl> 
        <catStat type="freq">393</catStat> 
      </catgry> 
      <varFormat type="numeric" schema="other"/> 
    </var> 
 
Κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία µιας µεταβλητής έχει το δικό του ξεχωριστό tag. 
Τα ορισµένα tags που χρησιµοποιεί το DDI καθώς και η δοµή τους καθορίζονται από 
τo αρχείο DTD (Document Type Definition). ∆εν πρέπει κάποιος να συµβουλεύεται 
συνεχώς το DTD, ώστε να δηµιουργήσει το DDI XML codebook.  Υπάρχουν ειδικοί 
XML συντάκτες (XML editors) που βοηθούν στη δηµιουργία ενός έγκυρου και 
καλοσχεδιασµένου XML αρχείου και που παρέχουν στον χρήστη τα κατάλληλα 
στοιχεία, ανάλογα µε το DTD, καθώς ο χρήστης συντάσσει το codebook.  



 

 9

 
Το πρότυπο επιτρέπει  επίσης: 
 

• Αναφορές σε συνοδευτικά τεκµήρια , όπως : δηµοσιεύσεις, ερωτηµατολόγια, 
ταξινοµικές λίστες, αποτελέσµατα, αρχεία syntax. 

 
• Συνδέσµους και αναφορές εντός και εκτός αρχείου µε τη χρήση των ιδιοτήτων 

(attributes) ID, IDRefs και URI. 
 
Κάποια ενδεικτικά tags σε επίπεδο έρευνας είναι τα εξής: 
 

• Κυριότερος ερευνητής ή οργανισµός. 
• Επίσηµος τίτλος του συνόλου δεδοµένων. 
• Πηγές χρηµατοδότησης. 
• Άτοµα ή οργανισµοί υπεύθυνα για τη συλλογή των δεδοµένων. 
• ∆είγµα και µέθοδοι δειγµατοληψίας. 
• Τεκµηρίωση βαρών. 
• Βαθµός απόκρισης. 
• Ηµεροµηνία και τόπος συλλογής των δεδοµένων. 
• Χρονική περίοδος συλλογής δεδοµένων. 
• Μονάδες ανάλυσης. 
• Περιορισµοί στη χρήση των δεδοµένων. 
• Βιβλιογραφικές αναφορές . 

 
 
Κάποια ενδεικτικά tags σε επίπεδο µεταβλητής είναι τα εξής: 
 

• Ακριβές λεκτικό της ερώτησης. 
• Αριθµός ερώτησης. 
• Όνοµα µεταβλητής που προκύπτει από την ερώτηση. 
• Missing values. 
• Πληροφορία για τους λόγους που δεν εισήχθησαν δεδοµένα για κάθε 

µεταβλητή. 
• Λεπτοµέρειες για τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν νέες τεχνητές µεταβλητές. 
• Ακριβές λεκτικό όλων των πιθανών απαντήσεων. 
• Κατανοµές και περιγραφικά στατιστικά των µεταβλητών (µην υπολογίζοντας 

τα βάρη τους) . 
 
Είναι προφανές ότι για κάποιες έρευνες θα υπάρχουν tags τα οποία θα είναι κενά, 
διότι το πρότυπο έχει δηµιουργηθεί, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των ερευνών. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει µία λίστα (DDI – Lite) µε τα υποχρεωτικά καθώς και µε τα 
συστηνόµενα πεδία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
  
http://www.icpsr.umich.edu/DDI/dtd/lite/ddi-lite.html  
 
Αναλυτική πληροφορία για τα DDI tags καθώς και για την ερµηνεία τους υπάρχει 
στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
http://webapp.icpsr.umich.edu/cocoon/DDI-LIBRARY/Version2-1.xsd?section=all  
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3.3. Το ιστορικό του DDI και των προτύπων 
τεκµηρίωσης. 

 
Το χρονικό του DDI καθώς και των γνωστών προτύπων τεκµηρίωσης που 
χρησιµοποιήθηκαν από τα Α∆ συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Χρόνος Όνοµα πρότυπου 

τεκµηρίωσης 
Οργανισµός Παρατηρήσεις 

1970 OSIRIS Inter-university 
Consortium for Political 
and Social Research 
(ICPSR) and other 
archives. 

Τεκµηρίωση σε επίπεδο 
µεταβλητής (όνοµα, ετικέτα, 
πεδίο τιµών, missing 
values). Περιορισµένη 
τεκµηρίωση για την έρευνα. 
 

Μάρτιος 2000 DDI 
Έκδοση 1.0 

The International 
Association for Social 
Science Information 
Service and Technology 
(IASSIST) Codebook 
Action Group 

Πλήρης τεκµηρίωση µιας 
έρευνας. 

Ιούλιος 2003 DDI 
Έκδοση 2.0 

The IASSIST Codebook 
Action Group 

Καλύτερη έκδοση του DTD. 

Μάρτιος 2007  DDI 
Έκδοση 3.0 

DDI Alliance To DDI 3.0 φιλοδοξεί να 
τεκµηριώνει µία  έρευνα 
από το στάδιο της 
σχεδίασης και να µην 
εστιάζεται µόνο στο τελικό 
σύνολο δεδοµένων της 
έρευνας. 
 

 
Τώρα πλέον η εξέλιξη του DDI είναι θέµα µιας συµµαχίας που δηµιουργήθηκε από 
27 οργανισµούς στη Βόρεια Αµερική και Ευρώπη, την DDI Alliance. Η νέα έκδοση 
του DDI 3.0 υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιµη τον Μάρτιο του 2007. 

 

3.4. Πλεονεκτήµατα της έκδοσης DDI 2.0. 
 
 Οι παρατηρήσεις που λαµβάνονται από µία εµπειρική έρευνα µπορεί να 

αποτελούνται από µία µέτρηση σε κάποιο συγκεκριµένο χρονικό και χωρικό σηµείο ή  
από επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στον χώρο και στον χρόνο. Το DDI  έχει 
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να περιλαµβάνει όλα αυτά τα είδη των δεδοµένων και να 
παρέχει στον αναλυτή όλη τη σχετική πληροφορία. Γενικά τα πλεονεκτήµατα της 
έκδοσης 2.0 του DDI είναι τα παρακάτω: 

 
• Η δοµή µε tags ενός DDI XML αρχείου είναι διαχειρίσιµη από 

υπολογιστή και µπορεί να παρουσιαστεί µε διάφορα style sheets. 
• Η εκτέλεση αναζητήσεων είναι µεγάλης ακρίβειας. 
• Η λειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων και οργανισµών γίνεται πιο 

εύκολη. Τα codebooks που παράγονται από το DDI µπορεί να 
ανταλλάσσονται και να µεταφέρονται . 
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• Η παροχή πληρέστερης εικόνας των δεδοµένων στον αναλυτή. 
• Τα αρχεία DDI που παράγονται εισάγονται ευκολότερα σε συστήµατα on 

line ανάλυσης. 
• Η συγκριτική ανάλυση γίνεται πολύ πιο εφικτή λόγω της ενσωµάτωσης 

συνδέσµων στο DDI XML. 
• Η προοπτική της δηµιουργίας open source λογισµικού λόγω της διάδοσης 

του DDI ως ενός ευρέως αποδεχόµενου προτύπου. Αυτό µπορεί επίσης να 
βοηθήσει στη µείωση του κόστους για την παραγωγή τεκµηρίωσης καλής 
ποιότητας. 

 

3.5. Μειονεκτήµατα της έκδοσης DDI 2.0. 
 
 Τα µειονεκτήµατα της έκδοσης 2.0 του DDI - κάποια από τα οποία θα 
προσπαθήσει να λύσει η καινούργια έκδοση 3.0 – είναι τα εξής: 
 
 

• ∆εν υπάρχει µοντέλο που να περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ των 
οντοτήτων. 

• Η προσέγγιση της τεκµηρίωσης µέσω ενός codebook υποφέρει από 
την έλλειψη µιας ξεκάθαρης ιδέας για το τι περιλαµβάνει ένα 
codebook. 

• ∆εν υπάρχει τεκµηρίωση στο στάδιο της σχεδίασης µιας έρευνας αλλά 
εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένών της. 

• Η οντότητα της έρευνας (study) περιλαµβάνει πληροφορία που λογικά 
αρµόζει σε άλλες οντότητες που θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
[στιγµιότυπο έρευνας, έργο (η επιχειρησιακή πληροφορία µιας 
έρευνας)]. 

• ∆εν υποστηρίζει τεκµηρίωση µιας έρευνας που γίνεται µε τη µέθοδο 
της εκ των υστέρων οµογενοποίησης. 

• Οι τοπικές ανάγκες δεν προσαρµόζονται σε ένα γενικό πρότυπο. 
• Η  εφευρετική πρωτοβουλία πρέπει να καθυστερείται έτσι ώστε να 

προωθείται η πληροφορία που είναι αποθηκευµένη στην υπάρχουσα 
δοµή. Οι αναθεωρήσεις ενός προτύπου πρέπει να είναι αργές και 
συµφωνηµένες από το σύνολο των χρηστών και επίσης να έχουµε στο 
µυαλό τη συµβατότητα µε τις προηγούµενες εκδόσεις.  Αυτός είναι ο 
λόγος που πολλά Α∆ έχουν δικά τους συστήµατα τεκµηρίωσης και 
εισάγουν ή εξάγουν τις έρευνές τους στο πρότυπο DDI, ώστε να είναι 
συµβατά µε τα υπόλοιπα Α∆.  

 

3.6. Η νέα έκδοση DDI 3.0. 
 
 Μέχρι τώρα το DDI 2.0 είχε εστιαστεί στις ανάγκες αρχειοθέτησης των 
συνόλων δεδοµένων. To DDI 3.0 φιλοδοξεί να τεκµηριώνει µία έρευνα από το στάδιο 
της σχεδίασης και να µην εστιάζεται µόνο στο τελικό σύνολο δεδοµένων της έρευνας, 
δηλ. από την ιδέα της έρευνας µέχρι την ανάλυση και την επαναχρησιµοποίηση των 
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δεδοµένων για δευτερογενή ανάλυση ή επαναστόχευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατό να καταγραφεί πληροφορία για όλες τις φάσεις της έρευνας. Η καινούργια 
έκδοση του DDI έχει υιοθετήσει πολλές από τις ιδέες του έργου Metadater. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνεται όλος ο κύκλος ζωής ενός συνόλου δεδοµένων που 
καλείται να τεκµηριώσει η νέα έκδοση του DDI: 
 
 

Ιδέα
Έρευνας

Συλλογή
∆εδοµένων

Επεξεργασία
∆εδοµένων

∆ιανοµή
∆εδοµένων

Ανακάλυψη
∆εδοµένων

Ανάλυση
∆εδοµένων

Αρχειοθέτηση
∆εδοµένων

Επαναστόχευση

 
Εικόνα 1: Κύκλος ζωής δεδοµένων έρευνας σύµφωνα µε το πρότυπο DDI 3.0 
 

 

4. Λογισµικό που χρησιµοποιεί το πρότυπο DDI. 
 

Το λογισµικό που δηµιουργήθηκε  για να υποστηρίζει το πρότυπο DDI είναι το 
Nesstar. Προφανώς ένα έγγραφο DDI µπορεί να δηµιουργηθεί και µέσω ενός XML 
συντάκτη δίχως όµως τις ευκολίες που παρέχει το Nesstar. Το Nesstar έκδοσης 3.0.1 
λογισµικό αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 
 

• Nesstar Server ( Nesstar WebView και User Management Tool) 
• Nesstar Publisher  
• Nesstar Hierarchy Builder 
• Nesstar Cube Builder 

 
To Nesstar λογισµικό είναι διαθέσιµο χωρίς χρέωση µόνο προς τα Α∆ που είναι µέλη 
της CESSDA. Εκτός από το Nesstar, δηµιουργήθηκε και το MADDIE λογισµικό 
ώστε να υποστηρίζει το πρότυπο DDI, χωρίς όµως ιδιαίτερη επιτυχία. Πάντως, η 
καινούργια τάση η οποία κατευθύνεται από το DDI Alliance – το συµβούλιο που 
καθορίζει την εξέλιξη του DDI – είναι το DDI να υποστηρίζεται από open source 
εργαλεία ώστε να µειώνεται το κόστος.  

4.1. Nesstar Server 
 

O Nesstar Server δηµιουργήθηκε σαν επέκταση ενός κανονικού web server. 
Παρέχει όλες τις συνηθισµένες ευκολίες για δηµοσιοποίηση web περιεχοµένου και 
επιπροσθέτως είναι δυνατό για κάποιον να δηµοσιεύσει στατιστική πληροφορία που 
µπορεί να αναλυθεί, να αναζητηθεί και να γίνει download από χρήστες. Αυτό γίνεται 
χρησιµοποιώντας έναν από τους γνωστούς browser καθώς και το Nesstar Webview.  

Επίσης, το περιβάλλον του λογισµικού Nesstar παρέχει έναν τρόπο, ώστε να 
κάνει τα στατιστικά δεδοµένα εύκολα στη δηµοσιοποίηση στο web, προσβάσιµα και 
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προστατευµένα από χρήστες µε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Αυτό ρυθµίζεται από 
το περιβάλλον «User Management Tool» του Nesstar Server.  

Το προϊόν Nesstar αναπαριστά ένα σύστηµα αρχιτεκτονικής λογισµικού που κάνει 
εύκολη τη δηµιουργία, αποθήκευση και πρόσβαση σε µεταδεδοµένα και δεδοµένα 
που βρίσκονται σε αποµακρυσµένα συστήµατα.  

Εικόνα 2: Nesstar Server (WebView) 

 

4.2. Nesstar Publisher  
 

Το Nesstar Publisher χρησιµοποιείται για να φορτώσει δεδοµένα και 
µεταδεδοµένα στον Nesstar server. Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές µπορεί κατόπιν να 
είναι ελεύθερη σε όλον τον κόσµο ή µπορεί να περιορίζεται για συγκεκριµένους 
χρήστες και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του παροχέα των δεδοµένων. Τότε όλα τα 
υλικά είναι έτοιµα να χρησιµοποιηθούν και να αναζητηθούν χρησιµοποιώντας το 
Nesstar WebView. 

Ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά του Nesstar Publisher είναι ότι µπορεί να 
εισάγει αυτόµατα µεταδεδοµένα και απλά στατιστικά από αρχεία δεδοµένων 
στατιστικών πακέτων ή βάσεων δεδοµένων όπως: SPSS (sav, por, sps), SAS (sp1), 
STATA (dta – STATA 7 και STATA 8), Statistica (Sta), dBase (dbf), Text αρχεία 
(txt, csv). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο χρήστης αποφορτίζεται από µεγάλο όγκο εργασίας. 
(Τα µεταδεδοµένα της παραγράφου 3.2 παράχθηκαν όλα αυτόµατα από το Nesstar 
Publisher, αφότου έγινε εισαγωγή αρχείου SPSS, πλην του λεκτικού της ερώτησης). 
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Εικόνα 3: Nesstar Publisher 
 

Το Nesstar Publisher είναι ένα εργαλείο συγγραφής δεδοµένων – 
µεταδεδοµένων που προετοιµάζει και δηµοσιεύει έρευνες και κύβους. Ο χρήστης δεν 
απαιτείται να έχει ιδιαίτερη εξοικείωση µε τη γλώσσα XML ώστε να εξάγει µία 
έρευνα στο πρότυπο DDI. Το  Nesstar Publisher χρησιµοποιείται ώστε: 

 
• Να εξάγει την τεκµηρίωση µιας έρευνας σε πρότυπο DDI. 
• Να προσθέσει µεταδεδοµένα σε µία έρευνα ή κύβο. 
• Να δηµιουργήσει κύβους. 
• Να φορτώσει ένα σύνολο δεδοµένων σε έναν κατάλογο του Nesstar Server. 
• Να δηµοσιεύσει ένα σύνολο δεδοµένων σε έναν Nesstar WebView client. 

 

4.3. Nesstar Hierarchy Builder 
 

To Nesstar Hierarchy Builder µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το 
Nesstar Publisher έτσι, ώστε να προσδιορίσει µία ιεραρχική σχέση µεταξύ των 
αρχείων δεδοµένων µιας έρευνας. Τα αρχεία δεδοµένων µπορεί να σχετίζονται 
µεταξύ τους όπως π.χ. σε µεγάλες έρευνες νοικοκυριού, όπου οι ερωτήσεις δεν 
ερωτώνται µόνο σε επίπεδο νοικοκυριού αλλά και σε επίπεδο ατόµου.  

Το Nesstar Hierarchy Builder επιτρέπει να προστεθούν αρχεία σε διαφορετικά 
επίπεδα και να οριστούν οι σχέσεις µεταξύ τους. Τα αρχεία δεδοµένων µπορεί να 
συγχωνευτούν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεταβλητές που είναι ορισµένες ως 
κλειδιά. Πρέπει πρώτα να οριστεί η ιεραρχία µεταξύ των αρχείων δεδοµένων (π.χ. το 
αρχείο νοικοκυριού είναι σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας από το αρχείο των 
ατόµων) και κατόπιν να δηµιουργηθεί ο σύνδεσµος. Ο σύνδεσµος µεταξύ των 
αρχείων γίνεται µε τις βασικές και εξωτερικές µεταβλητές κλειδιά. Βασικές 
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µεταβλητές κλειδιά ονοµάζουµε τις µεταβλητές που προσδιορίζουν µοναδικά µία 
περίπτωση σε ένα αρχείο δεδοµένων. Οι εξωτερικές µεταβλητές κλειδιά είναι οι 
µεταβλητές εκείνες που είναι βασικά κλειδιά σε αρχείο δεδοµένων υψηλότερου 
επιπέδου αλλά όχι βασικό κλειδί στο τρέχον αρχείο δεδοµένων.  
 

 
Εικόνα 4: Nesstar Hierarchy Builder 
 
 

4.4. Nesstar Cube Builder 
 

Ένας κύβος είναι ένας πολυδιάστατος πίνακας που περιέχει αθροιστικά δεδοµένα. 
Τα δεδοµένα ορίζονται από τις «διαστάσεις» και τις «µετρήσεις». Οι µεταβλητές που 
εκφράζουν διαστάσεις περιγράφουν τα δεδοµένα και αποτελούνται από κατηγορίες 
π.χ. φύλο (άντρας-γυναίκα). Οι µεταβλητές που εκφράζουν «µετρήσεις» 
αναπαριστούν τα δεδοµένα ή τις τιµές που υπάρχουν στα κελιά του πίνακα. Θα 
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο µία µεταβλητή µέτρησης, ώστε να δηµιουργηθεί ένας 
κύβος.  Κάθε διάσταση µπορεί να οριστεί και ιεραρχικά. Γεωγραφικές διαστάσεις 
µπορεί να συνδεθούν µε χάρτες.  

Τα µεταδεδοµένα ενός κύβου αρχικά εισάγονται στο Nesstar Publisher. Μέσω του 
Nesstar Publisher  πρέπει να οριστούν  «ονόµατα επιπέδων» (level names) για όλες 
τις διαστάσεις, διότι διαφορετικά δε θα µπορεί να δηµιουργηθεί ο κύβος στο Nesstar 
Cube Builder. Τα δύο περιβάλλοντα συνδέονται άµεσα µεταξύ τους και ο χρήστης 
µπορεί εύκολα να µεταβαίνει από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Στην εικόνα 5 
φαίνεται το περιβάλλον Cube Builder όπου ορίζεται ο κύβος και η όψη του. Στην 
εικόνα 6 φαίνεται ο κύβος µετά την εισαγωγή του στον Nesstar Server. 
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Εικόνα 5: Nesstar Cube Builder 
 

 
Εικόνα 6: Kύβος µέσα από το περιβάλλον Nesstar Webview 
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5. Συµπεράσµατα 
 

Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκµηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες 
κρίνεται επιτακτική, καθώς τα δεδοµένα καθίστανται ευτελή µε την πάροδο του 
χρόνου. Τα Α∆, προσπαθώντας να βρουν τρόπους για την εύκολη διάχυση και 
αυστηρή τεκµηρίωση των δεδοµένων, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα πρότυπο 
τεκµηρίωσης των κοινωνικών ερευνών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στάθηκε αρωγός 
σε αυτήν την προσπάθεια. Το πιο αξιόλογο πρότυπο τεκµηρίωσης που 
δηµιουργήθηκε είναι το DDI βασισµένο στην γλώσσα XML. Το DDI παρουσιάζει 
αρκετά πλεονεκτήµατα αλλά και κάποια µειονεκτήµατα. Ένα από τα σοβαρά 
µειονεκτήµατα της τρέχουσας έκδοση 2.0 του προτύπου είναι ότι τεκµηριώνει µία 
έρευνα µόνο κατά το τελικό στάδιό της.  Η έκδοση  DDI 3.0 φιλοδοξεί να 
τεκµηριώνει µία  έρευνα από το στάδιο της σχεδίασης και να µην εστιάζεται µόνο στο 
τελικό σύνολο δεδοµένων της έρευνας. 

Το λογισµικό που είναι ευρέως διαδεδοµένο για την υποστήριξη του DDI είναι το 
λογισµικό Nesstar.  Το λογισµικό Nesstar διατίθεται προς το παρόν ελεύθερα στα Α∆ 
που είναι µέλη της CESSDA.  Πάντως, η καινούργια τάση η οποία κατευθύνεται από 
το DDI Alliance – το συµβούλιο που καθορίζει την εξέλιξη του DDI – είναι το DDI 
να υποστηρίζεται από open source εργαλεία, ώστε να µειώνεται το κόστος.  
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