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Εισαγωγή: Η ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη συνέντευξη προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα, όπως την απλοποίηση των συνεντεύξεων, αυτόματους έλεγχους 
εγκυρότητας, άμεση διαθεσιμότητα δεδομένων, έλλειψη σφαλμάτων περιήγησης, 
έλεγχος συνεντευκτών, μείωση ποσοστών μη απόκρισης. Μέσω ενός συστήματος 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα, τηρώντας συγχρόνως τις αρχές της ακεραιότητας, συνέπειας, 
αποκατάστασης, ασφάλειας και αποδοτικότητας. Η προοπτική μελέτη μητέρας- 
παιδιού Ρέα προϋποθέτει 7 τουλάχιστον επαφές τόσο με τις ίδιες όσο και με τα 
παιδιά τους και την συλλογή εκτεταμένων ερωτηματολογίων και βιολογικών 
δειγμάτων, Aπό τον Φεβρουάριο του 2007, έχουν συμπεριληφθεί περίπου 1500 
έγκυες γυναίκες. 
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των μεθόδων για 
την κατασκευή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, την διαχείριση των δεδομένων 
και την οργάνωση των βάσεων δεδομένων της μελέτης Ρέας. 
Μέθοδος: Για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και την οργάνωση 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Microsoft Access 2003. Τυποποίηση 
απαντήσεων έλαβε χώρα στις κλειστού τύπου ερωτήσεις, τέθηκαν έλεγχοι 
επικύρωσης δεδομένων, και έγινε ευρεία χρήση skip patterns για την ευκολότερη και 
γρηγορότερη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα ανασύρονται με 
αυτόματο τρόπο από το στατιστικό πακέτο Spps 15.0, όπως και το Stata 10 se. 
Αποτελέσματα: Οι περιοδικές αναλύσεις μείωσαν το ποσοστό των κενών 
απαντήσεων σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι, σε περίπου 2500 μεταβλητές το 
ποσοστό απόκρισης ανέρχεται στο 98% περίπου. Εξαλείφθηκε το κόστος 
εκτύπωσης. Αναπτύχθηκαν ρουτίνες αυτοματοποίησης ελέγχου των δεδομένων και 
ανάσυρσης  αυτών από την βάση δεδομένων.  
Συμπεράσματα: Η ύπαρξη ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και συστηματικής 
οργάνωσης βάσεων δεδομένων είναι απαραίτητη σε προοπτικές μελέτες με 
εκτεταμένη συλλογή στοιχείων. Εκτός των πλεονεκτημάτων κατά την διάρκεια της 
μελέτης, η τεχνογνωσία που αποκτάται μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και σε 
μελλοντικές μελέτες. 
 
Λέξεις κλειδιά:    Electronic Questionnaires, database construction,  bioinformatics, 

Graphical user interface guidelines, Computer Aided Personal 
Interviewing,  
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Abstract 
 
 
Title: Design, implementation and management of mother’s- child 

cohort Rhea electronic questionnaires. Methodological approach 

By:  Karamanolis Costas, Statistician A.U.E.B. 

Supervisors: 1. Manolis Kogevinas, Professor of Public Health- Environmental 

Epidemiology 

2. Leda Chatzi, MD, PhD University of Crete, Department of 

Social Medicine 

Date:  March, 2008 

 
Introduction: The Computer Aided Personal Interview offers important 
advantages, such as simplifying interviews, automatic validity checks, 
automatic data cleansing, no routing errors, automatic interviewer control, less 
missing data etc. Through the implementation of a Database Management 
System the preceeding advantages can be well developed, concurrently 
adhering to the principals of integrity, consistency, recovery, security and 
efficiency. The prospective mother- child cohort Rhea presupposes a follow 
up period with at least 7 contacts with the study participants. As of February 
2007 approximately 1500 pregnant women have been included in this study. 
Aim: The aim of this study was to record the methods used for: the 
construction of the electronic questionnaires, the data management and the 
way the Rhea’s database were organized. 
Method: The electronic questionnaires were designed and data were 
organized through Microsoft Access 2003. The answers were predefined in 
closed type questions, validity checks were installed and skip patterns were 
broadly used for the easier and faster completion of the questionnaires. The 
data can be retrieved automatically using the statistical software Spss 15.0 
and Stata 10 se. 
Results: Periodical analyses greatly diminished the existence of missing 
data.. Thus, the response rate of about 2500 variables  was approximately 
98%. The print cost was also eliminated and automatic routines of data 
checking and retrieval were also developed. 
Conclusions: Electronic questionnaires and systematic structure of 
Databases are a necessity in prospective studies with extensive data 
collection. Except from the advantages during the survey, the knowledge and 
the ‘’know how’’ obtained can be extremely useful in surveys to come.   
 
Key words: Electronic Questionnaires, database construction, bioinformatics,  

Graphical user interface guidelines, Computer Aided Personal 

Interviewing 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η μελέτη Μητέρας-Παιδιού στην Κρήτη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2007 και 

έχει στόχο να μελετήσει προοπτικά ένα δείγμα πληθυσμού περίπου 1500 

εγκύων γυναικών (Ελληνίδων και αλλοδαπών) και των παιδιών τους στο νομό 

Ηρακλείου.  Προσεγγίζονται όλες οι έγκυες γυναίκες κάτοικοι του νομού 

Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ενός έτους ξεκινώντας τον Φεβρουάριο του 2007. 

Η μελέτη συμπεριλαμβάνει ζεύγη μητέρας-παιδιού για τα οποία ο τοκετός θα 

πραγματοποιηθεί στο νομό Ηρακλείου, σε ένα από τα δημόσια νοσοκομεία 

(ΠΑΓΝΗ- ΒΓΝΗ) και στις 2 μεγαλύτερες ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές (Μητέρα-

Ασκληπιείο). Το πλάνο συνάντησης με τις εγκυμονούσες περιλαμβάνει το 

πρώτο τρίμηνο της  κύησης (10-14η εβδομάδα κύησης), το τρίτο τρίμηνο (28-

32η εβδομάδα κύησης) και τον τοκετό. Για την παρακολούθηση των παιδιών 

θα ακολουθήσει μια επαφή με αυτά στους δώδεκα μήνες ζωής τους και 

τηλεφωνική συνέντευξη στους 6 μήνες ( πίνακας 1, Γράφημα 1). 
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Πίνακας 1 Πλάνο πράξεων ανά Νοσοκομείο  

                  ΠΛΑΝΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 ΒΓΝΗ  ΠΑΓΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
10-14 
εβδομάδα 
κύησης 

1) Πρώτη επαφή-

ενημέρωση 

2) Συγκατάθεση-

Ερωτηματολόγιο 

1) Πρώτη επαφή-

Eενημέρωση 

2) Συγκατάθεση-

Ερωτηματολόγιο 

 

1) Πρώτη επαφή-

ενημέρωση 

2) Συγκατάθεση-

Ερωτηματολόγιο 

1) Πρώτη επαφή-

ενημέρωση 

2) Συγκατάθεση-

Ερωτηματολόγιο 

17-20 
εβδομάδα 
κύησης 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο έκθεσης US 

Αιμοληψία 

Ερωτηματολόγιο 

Διατροφής 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο έκθεσης US 

Αιμοληψία 

Ερωτηματολόγιο Διατροφής 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο έκθεσης US 

Αιμοληψία 

Ερωτηματολόγιο Διατροφής 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο έκθεσης US 

Αιμοληψία 

Ερωτηματολόγιο Διατροφής 

28-32 
εβδομάδα 
κύησης 

Ερωτηματολόγιο 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο  έκθεσης US 

 

Ερωτηματολόγιο 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο  έκθεσης US 

 

Ερωτηματολόγιο 

Προγραμματισμένο US 

Αντίγραφο έκθεσης US 

 

Αντίγραφο  έκθεσης US 

 

Τοκετός Αιμοληψία μητέρας- 

Ομφάλιος λώρος- 

Πλακούντας 

Αιμοληψία μητέρας- 

Ομφάλιος λώρος- 

Πλακούντας 

Αιμοληψία μητέρας- 

Ομφάλιος λώρος- 

Πλακούντας Πλακούντας 

Ερωτηματολόγιο 

Προγραμματισμένο US 

Αιμοληψία μητέρας- 

Ομφάλιος λώρος- 

Publi
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Γράφημα 1. Συλλογή Δεδομένων στην μητέρα και παιδί (Protocol Rea, 2007) 

 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Η πραγματοποίηση μίας επιδημιολογικής προοπτικής έρευνας αποτελεί μία 

πολύπλοκη, διαδικασία  που διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει υψηλό 

χρηματικό κόστος. Ένα από τα προβλήματα είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα 

που συλλέγονται μέσω γραπτών μέσων συνήθως περιέχουν λάθη. 

Εκτεταμένη επεξεργασία δεδομένων, είναι απαραίτητη προκειμένου να 

καταλήξει κανείς σε αποδεκτή ποιότητα. Κάτι τέτοιο απορροφά σημαντικό 

κομμάτι των πόρων του προϋπολογισμού της μελέτης. Ραγδαίες εξελίξεις της 

τεχνολογίας της πληροφορικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έκαναν δυνατή 

την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για υποβοηθούμενη από υπολογιστές 

συνέντευξη (computer- assisted personal interviewing CAPI). Μία 

υπολογιστική εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που πρόκειται 

να ερωτηθούν, αντικαθιστά το ερωτηματολόγιο σε χαρτί. Ο υπολογιστής 

παίρνει τον έλεγχο της διαδικασίας της συνέντευξης, και επιπλέον ελέγχει τις 

απαντήσεις κατευθείαν. Η εφαρμογή της CAI έχει τρία κύρια πλεονεκτήματα:  

• Απλοποιεί την εργασία των συνεντευκτών. Εκείνοι δεν χρειάζεται να 

προσέχουν προκειμένου να επιλέξουν την σωστή πορεία στο 

ερωτηματολόγιο. Οπότε, μπορούν να επικεντρωθούν στις 
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ερωτήσεις και να βοηθήσουν τους ερωτώμενους στο να δώσουν 

απαντήσεις. 

• Βελτιώνει την ποιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων, καθώς οι 

απαντήσεις μπορούν να ελεγχθούν και να διορθωθούν κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης. 

• Τα δεδομένα καταχωρούνται στον υπολογιστή κατά την συνέντευξη, 

με αποτέλεσμα ατόφιες εγγραφές, αποφεύγοντας μετέπειτα 

καταχώριση και επεξεργασία. Έτσι, μειώνεται σημαντικά ο 

απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων της μελέτης και 

βελτιώνεται η χρονική ανταπόκριση των αποτελεσμάτων της 

μελέτης. 

 

Η ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη συνέντευξη έχει τρεις εκδοχές. Η πρώτη η 

οποία εφαρμόστηκε ήταν η υποβοηθούμενη υπολογιστικά συνέντευξη μέσω 

τηλεφώνου (CATI). Κατά την δεκαετία του 1980 εμφανίστηκαν οι φορητοί 

υπολογιστές, κάνοντας δυνατή την εφαρμογή της ΗΛεκτρονικά 

Υποβοηθούμενης Προσωπικής Συνέντευξης (ΗΛ.ΥΠ.Σ./ CAPI). Πρόκειται για 

την ηλεκτρονική μορφή της κατά πρόσωπο συνέντευξης. Ακόμα μία νεότερη 

εκδοχή είναι η ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη αυτό- συνέντευξη (CASI 

Computer Assisted Self Interviewing ). Είναι αντίστοιχη με την δια 

αλληλογραφίας συνέντευξη. 

 

Οι αυξανόμενες δυνατότητες του υπολογιστικού υλικού και λογισμικού, 

έδωσαν την δυνατότητα ανάπτυξης αρκετά μεγάλων και πολύπλοκων 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Δεν είναι ασύνηθες τα ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια να περιέχουν χιλιάδες ερωτήσεις. για την προστασία των 

ερωτώμενων από την απάντηση όλων αυτών των ερωτήσεων, διαδικασίες και 

ερωτήσεις ΄΄φίλτρα΄΄ συμβάλουν ώστε μόνο οι σχετικές ερωτήσεις θα 

αναφερθούν και οι άσχετες να παραληφθούν. Λόγω του αυξανόμενου 

μεγέθους και πολυπλοκότητας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, έχει γίνει 

ακόμα πιο δύσκολο από τους σχεδιαστές, χρήστες και διαχειριστές να 

ελέγξουν το περιεχόμενο και την δομή των ερωτηματολογίων. Η κατανόηση 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων στην ολότητά τους γίνεται όλο και πιο 
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δύσκολη, όπως επίσης και η διαδικασία που οδηγεί στις απαντήσεις σε κάθε 

ερώτηση όπως τελικά εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων. 

Τα στοιχεία των γραπτών ερωτηματολογίων είναι περισσότερο άμεσα: 

ερωτήσεις για ερωτώμενους και οδηγίες προς τους συνεντευκτές  για την 

παραπομπή σε άλλα ερωτηματολόγια ή στο τέλος του ερωτηματολογίου. Τα 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια παρέχουν επιπλέον στοιχεία όπως ελέγχους και 

υπολογισμούς. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή ενός εργαλείου το 

οποίο μπορεί να κατανοήσει όλες τις εκφάνσεις ενός ερωτηματολογίου μία 

τυπική προσέγγιση απαιτείται. Η “αντικείμενο- στραφής” προσέγγιση είναι 

κατάλληλη για την περιγραφή ερωτηματολογίων. 

 

Κατά αυτήν την προσέγγιση, ένα ερωτηματολόγιο αποτελείται από αντικείμενα 

και σχέσεις μεταξύ αντικειμένων. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντικειμένων, 

και κάθε τύπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά ( ιδιότητες). Παραδείγματα 

τύπων αντικειμένων είναι: 

• Ερώτηση. Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει ένα αναγνωριστικό              

(αριθμό ή όνομα), ένα κείμενο, προδιαγραφή του είδους της 

απάντησης που αναμένεται (κείμενο, αριθμός, επιλογή από λίστα 

κα.), και ένα πεδίο όπου αποθηκεύεται η απάντηση. 

• Έλεγχος. Κάθε έλεγχος μπορεί να έχει αναγνωριστικό, μία λογική 

έκφραση η οποία θα περιγράφει την συνθήκη που πρέπει να 

πληρούται, και ένα μήνυμα λάθους ( το οποίο θα εμφανίζεται όταν 

παραβιάζεται η συνθήκη). 

• Υπολογισμούς. Κάθε υπολογισμός μπορεί να έχει αναγνωριστικό, 

μία αριθμητική έκφραση και ένα πεδίο στο οποίο το αποτέλεσμα θα 

αποθηκεύεται. 

 

Αρκετά συστήματα CAI προσφέρουν ένα τυποποιημένο τρόπο 

προσδιορισμού ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Αυτό σημαίνει ότι το 

ερωτηματολόγιο διαιρείται σε ένα πλήθος υπό ερωτηματολογίων, καθένα από 

τα οποία με τις δικές του προδιαγραφές ερωτήσεων και διαδικασίες. Τα υπό- 

ερωτηματολόγια μπορούν να αναπτυχθούν και να ελεγχθούν ξεχωριστά. Είναι 

δυνατό να ενσωματώσει κανείς τέτοιες διαδικασίες σαν πάγιες σε πολλές 
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μελέτες, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανάπτυξης και την αύξηση 

της συνέπειας μεταξύ των μελετών. 

Κατά αντιστοιχία με τα υπό- ερωτηματολόγια μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες 

οδηγιών. Απαντήσεις σε ερωτήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο, μπορεί να 

καθορίζουν αν θα εκτελείται ή όχι ένα άλλο υπό- ερωτηματολόγιο. 

Επιπροσθέτως, υπό-ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ενσωμάτωση ιεραρχικών ερωτήσεων. Τέτοια ερωτηματολόγια επιτρέπουν σε 

ένα υπό ερωτηματολόγιο να εκτελεστεί αρκετές φορές [Bethlehem, J.  & 

Hundepool,  An. 2002]. 

 

Πλεονεκτήματα της ΗΛ.ΥΠ.Σ  
Πλεονεκτήματα σε σχέση με την συνέντευξη σε χαρτί. 

a. Έλλειψη σφαλμάτων περιήγησης 

Εφόσον το σύστημα είναι σωστά προγραμματισμένο, τα σφάλματα 

περιήγησης, δηλαδή τα σφάλματα στην ακολουθία των ερωτήσεων, 

παράκαμψη ή διακλάδωση αυτών, δεν θα λάβουν χώρα. 

b. Αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας 

Τα δεδομένα μπορούν να ελέγχονται άμεσα καθώς το πρόγραμμα 

θα προχωρήσει σε εσωτερικούς ελέγχους επικύρωσης. Οι έλεγχοι 

οι οποίοι μπορούν να διεξαχθούν, για παράδειγμα είναι έλεγχοι 

εύρους και συνέπειας. Όταν εντοπιστούν τα σφάλματα, υπάρχει η 

δυνατότητα να διορθωθεί το εύρος και η συνέπεια, οπότε η 

ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη Προσωπική Συνέντευξη πρέπει να 

οδηγεί σε λιγότερα σφάλματα καταχώρισης  και ελλιπείς τιμές 

(missing data). 

c. Μορφοποίηση ερωτήσεων. 

Ο υπολογιστής προσφέρει νέες δυνατότητες στην μορφοποίηση 

ερωτήσεων. Παράδειγμα αποτελεί η παροχή σε κάθε 

συνεντευξιαζόμενο μοναδικής ακολουθίας ερωτήσεων 

τυχαιοποιώντας την σειρά σε μία κλίμακα. Κάτι τέτοιο αποκλείει 

συστηματικές επιδράσεις της σειράς των ερωτήσεων. 

d. Αυτόματα επεξεργάσιμα δεδομένα. 

Δεν υφίσταται ξεχωριστή φάση καταχώρισης δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι σύντομα διαθέσιμα κατόπιν της 
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φάσης συλλογής δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Ηλεκτρονικά  Υποβοηθούμενη Συνέντευξη (ΗΛ.ΥΠ.Σ) προσφέρει 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς τα αποτελέσματα θα είναι 

διαθέσιμα το νωρίτερο δυνατόν. 

e. Αυτοματοποιημένος έλεγχος συνεντευκτών 

Η γνώση ότι το σύστημα καταγράφει επακριβώς πληροφορία για 

καθεαυτή την συνέντευξη ( πχ χρόνο και διάρκεια της συνέντευξης, 

την εσωτερική σχέση μεταξύ συνεντεύξεων και την σειρά με την 

οποία διεξάγονται ) αποτρέπει τους συνεντευκτές να ΄΄κλέψουν΄΄. Η 

ΗΛ.ΥΠ.Σ  προσφέρει σε έναν ερευνητικό οργανισμό, μεγαλύτερο 

έλεγχο στις συνεντεύξεις και προσφέρει προστασία απέναντι σε 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά των συνεντευκτών. 

f. Καλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων 

Χρησιμοποιώντας κανείς έναν υπολογιστή μπορεί επίσης να 

οδηγηθεί σε προσδοκία καλύτερης διαφύλαξης των προσωπικών 

δεδομένων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα καθώς οι 

απαντήσεις καταχωρούνται κατευθείαν στον υπολογιστή και δεν 

μπορούν να διαβαστούν από τον καθένα οποίος θα τύχαινε να δει 

το ερωτηματολόγιο. 

g. Περισσότερη αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό στη συνέντευξη 

Εκπαιδευμένοι συνεντευκτές μπορεί να νιώσουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση  χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή και να 

συμπεριφερθούν πιο επαγγελματικά. Η θεωρία της κοινωνικής 

ανταλλαγής (Social exchange), όπως εφαρμόζεται στην έρευνα, 

προβλέπει ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

προθυμοποίηση για την αποδοχή των απαιτήσεων της 

συνέντευξης. 

 

Μειονεκτήματα της ΗΛ.ΥΠ.Σ 
a. Η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός ερωτηματολογίου για 

ΗΛ.ΥΠ.Σ  απαιτεί αρκετό χρόνο. 

b. Σε περίπτωση που ο ερωτώμενος δεν είναι καθόλου εξοικειωμένος 

με τους υπολογιστές, τότε ίσως να αρνηθεί την συνέντευξη ή να 
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παράσχει ανεπιθύμητες απαντήσεις ιδιαίτερα στις ευαίσθητες 

ερωτήσεις. 

c. Άπειροι συνεντευκτές πιθανόν να αφιερώσουν αρκετή από την 

προσοχή τους στην λειτουργία του υπολογιστή. Αν οι συνεντευκτές 

δεν γνωρίζουν τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης, η πληκτρολόγηση 

μεγάλων απαντήσεων μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη επαφή ΄΄με 

τα μάτια΄΄ μεταξύ συνεντευκτών και συνεντευξιαζόμενων, με 

αποτέλεσμα να μην γίνουν αντιληπτές μη λεκτικές αντιδράσεις των 

συνεντευξιαζόμενων. Ιδιαίτερα όταν ο υπολογιστής τοποθετείται 

ανάμεσα στους 2. Η μεθοδολογική βιβλιογραφία έρευνας τονίζει την 

σημασία της καλής ΄΄ μη λεκτικής΄΄ επικοινωνίας και της αρμονίας 

μεταξύ συνεντευκτών και συνεντευξιαζόμενων. Εφόσον, η χρήση 

υπολογιστή αποδυναμώνει την σχέση μεταξύ των δύο η συνέντευξη 

δεν θα διεξαχθεί βέλτιστα, με συνέπεια την ενδεχόμενη υποβάθμιση 

της ποιότητας των δεδομένων) [UN ESCAP, 2001]. 

 

Η ομάδα Drummond HE et al το 1995 διεξήγαγε μία τυχαιοποιημένη 

συγχρονική μελέτη προκειμένου να συγκριθεί η χρήση χειρόγραφου και 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Σαράντα- έξι ασθενείς, ηλικίας 17- 81 ετών, οι 

οποίοι υπέφεραν από γαστρεντερικές διαταραχές, αρχικά συμπλήρωσαν σε 

χαρτί ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποκτήσουν οικειότητα με αυτό. 

Έπειτα σε 2 διαδοχικές επισκέψεις συμπλήρωσαν ηλεκτρονικό και 

χειρόγραφο με τυχαιοποιημένη σειρά. Στην τελευταία επίσκεψη έγινε έρευνα 

προτιμήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερο βαθμό αποδοχής των 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, με το 57% των ασθενών να προτιμούν το 

ηλεκτρονικό, και το 13% το χειρόγραφο, ενώ το υπόλοιπο 30% δεν εξέφρασε 

κάποια προτίμηση. Ούτε η ηλικία, ούτε το φύλο ή η οικειότητα με την 

τεχνολογία δεν φάνηκε να έχει σημαντική συσχέτιση με τις προτιμήσεις των 

ασθενών. Τα δεδομένα ήταν πληρέστερα στο ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο(100%) σε σχέση με το χειρόγραφο ( 99,1%). Η διαδικασίες 

επεξεργασίας των δεδομένων απλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Από τα 

αποτελέσματα αυτά φάνηκε ότι χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μπορεί 

να προσφέρει ισχυρά οφέλη στην πληρότητα των δεδομένων, ταχύτητα στην 

ροή των δεδομένων, και στον φόρτο εργασίας διαχείρισης αυτών.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Drummond%20HE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Ο Mukoma W και η ομάδα του το 2004 μελέτησαν την εφαρμοσιμότητα, 

αποδοχή και την αξιοπιστία (test retest reliability) της χρήσης ηλεκτρονικών 

συσκευών παλάμης προκειμένου να εκτιμήσουν τα συμπεριφορικά 

αποτελέσματα ενός προγράμματος πρόληψης μεταξύ 14χρονων μαθητών 

λυκείου στο Cape Town. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν 

τέτοιου είδους συσκευές στην νότια Αφρική για την περιγραφή της εφηβικής 

σεξουαλικής συμπεριφοράς και σχετιζόμενων ψυχοκοινωνικών δομών. Η 

μελέτη έγινε μεταξύ των μαθητών της 8ης τάξης (n=200, μέση ηλικία= 14 έτη) 

σε ένα λύκειο του Cape Town. Στους μισούς μαθητές δόθηκε να 

συμπληρώσουν την ηλεκτρονική εκδοχή του ερωτηματολογίου. Οι υπόλοιποι 

έλαβαν την χειρόγραφη εκδοχή του ερωτηματολογίου. Σε σχέση με τα 

χειρόγραφα, οι μαθητές με τα ηλεκτρονικά  ερωτηματολόγια έκαναν λιγότερα 

σφάλματα στην καταχώριση της ταυτότητάς τους και των δημογραφικών  

στοιχείων. Υπήρχαν επίσης λιγότερες κενές απαντήσεις στα ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια για τις περισσότερες μεταβλητές (μ.ο. 8,5 και 29,3 

αντίστοιχα). Το 73% που χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό και το 49% που 

συμπλήρωσαν το χειρόγραφο έδειξαν προτίμηση στο ηλεκτρονικό. Οι 

περισσότεροι μαθητές θεώρησαν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο να είναι πιο 

εμπιστευτική μέθοδος απάντησης ερωτήσεων για τις σεξουαλικές 

συμπεριφορές  (77% και 51% αντίστοιχα). 78% εκείνων που έκαναν χρήση 

των συσκευών παλάμης δήλωσαν ότι ήταν πιο εύκολο να δώσουν αληθείς 

απαντήσεις, σε σχέση με το 30% των χειρογράφων. Συγκεντρωτικά η μελέτη 

αυτή έδειξε ότι τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια πέτυχαν υψηλότερα 

αποτελέσματα σε όρους αποδοχής και αξιοπιστίας. Πιο μακροπρόθεσμα, 

είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: το κόστος εκτύπωσης εξαλείφθηκε, η 

χειροκίνητη φάση καταχώρισης  δεδομένων απαλείφθηκε, και μπορεί να γίνει 

ξανά χρήση σε μελλοντικές μελέτες. Το ερευνητικό προσωπικό βρήκε 

ευκολότερη την διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών στους μαθητές καθώς 

την θεώρησαν μία διασκεδαστική διαδικασία. 
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ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η βάση δεδομένων είναι μία αυστηρά τυποποιημένη συλλογή από 

σχετικά μεταξύ τους δεδομένα που παρέχει ένα αυτόματο, κεντρικό και κοινό 

τρόπο χειρισμό τους. 

 Ως δεδομένα ορίζονται στοιχεία, έννοιες και οδηγίες τυποποιημένα σε 

καθορισμένη μορφή, κατάλληλα για επεξεργασία από ανθρώπους ή μηχανές. 

 Η εξέλιξη των βάσεων Δεδομένων και οι ανάγκες για δημιουργία όλο 

και περισσότερων βάσεων Δεδομένων, οδήγησαν στην δημιουργία των 

Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, τα οποία είναι εργαλεία 

διευκόλυνσης των χρηστών που εργάζονται με Βάσεις Δεδομένων.  

 

Τί παρέχει όμως ένα σύστημα Βάσεων Δεδομένων. 

• Ο χρήστης μίας Βάσης Δεδομένων χρειάζεται αρχικά να σχεδιάσει 

την Βάση και να ορίσει τους τύπους δεδομένων που θα 

χρησιμοποιεί, μετά να δημιουργήσει την Βάση Δεδομένων και στην 

συνέχεια να χρησιμοποιεί την Βάση Δεδομένων ή να επιτρέπει σε 

άλλους χρήστες να τη χρησιμοποιούν ταυτόχρονα με αυτόν. 

• Επειδή μία Βάση δεδομένων επιτρέπει να τη χρησιμοποιούν πολλοί 

χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και γνώσεις, το σύστημα 

Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων παρέχει την δυνατότητα ορισμού 

διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Κάποιοι χρήστες για 

παράδειγμα θα μπορούν μόνο να  διαβάζουν δεδομένα, ενώ άλλοι 

θα μπορούν να εισάγουν ή να κάνουν αλλαγές στα δεδομένα. 

• Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχει δυνατότητες 

για τήρηση αντιγράφων ασφαλείας καθώς και δυνατότητες 

ανάκαμψης  της Βάσης Δεδομένων μετά από βλάβες. Έτσι 

εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των δεδομένων.  

• Μπορούν να τεθούν περιορισμοί ορθότητας. Τέτοιοι περιορισμοί 

σχετίζονται με την οργάνωση των δεδομένων στη Βάση, ή τις τιμές 

που μπορούν να λάβουν  κάποια δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο το 

σύστημα υλοποιεί ελέγχους και προστατεύει την βάση δεδομένων 

από λαθεμένες εισαγωγές δεδομένων. 

• Πραγματοποίηση ελέγχων για πλεονασμό δεδομένων. 
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Η χρήση Βάσεων δεδομένων για μοντελοποίηση ενός προβλήματος του 

πραγματικού κόσμου παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 

1. Δυνατότητα ταυτόχρονης προσπέλασης πολλών χρηστών στα 

δεδομένα και έλεγχο της προσπέλασης. 

Ένα βασικό κέρδος από τη χρήση Βάσης Δεδομένων είναι η 

δυνατότητα που παρέχει σε πολλούς χρήστες να έχουν ταυτόχρονη 

προσπέλαση στα δεδομένα, αλλά και η αυτοματοποίηση των ελέγχων 

που συνεπάγεται αυτή η ταυτόχρονη προσπέλαση. 

2. Δυνατότητα ταχύτατης εξαγωγής απαντήσεων σε απλές ερωτήσεις. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα της οργάνωσης ενός μοντέλου του 

πραγματικού κόσμου χωρίς τη χρήση Βάσης Δεδομένων είναι η 

αδυναμία εξαγωγής απαντήσεων σε απλές ερωτήσεις χωρίς να 

χρειάζεται αρκετή εργασία για να αντληθεί η απαιτούμενη πληροφορία. 

3. Ευελιξία σε τυχών αλλαγές και γενικότερα ευκολία παρακολούθησης 

των αλλαγών του μοντέλου του πραγματικού κόσμου. 

Πολλές φορές το μοντέλο του πραγματικού κόσμου αλλάζει. Αυτό κατά 

κανόνα απαιτεί αλλαγές που τις περισσότερες φορές είναι πολύ 

δύσκολο να υλοποιηθούν σε ένα παραδοσιακό μοντέλο. 

4. Υψηλή ποιότητα δεδομένων. 

Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το 

σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και ελέγχει για πλεονασμό 

και παραβιάσεις της ορθότητας των δεδομένων, καθώς και για 

ταυτόχρονες προσπελάσεις και μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές. Με 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων, δηλαδή ο 

χρήστης έχει μεγαλύτερη ασφάλεια ότι τα δεδομένα που παίρνει στις 

απαντήσεις του είναι σωστά [Ξένος, M. Χριστοδουλάκης, Δ. 2002 pp 

14-26]. 

 

Η αξιοπιστία των δεδομένων αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιτυχία των 

εφαρμογών που υποστηρίζει μία βάση. Όταν χάνονται στοιχεία από την βάση, 

όταν δεν συνδέονται οι πληροφορίες που συγγενεύουν και τις οποίες αναμένει 

ο χρήστης, όταν οι αναφορές περιλαμβάνουν αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία 
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κτλ, ο χρήστης πολύ σύντομα χάνει την εμπιστοσύνη του στο λογισμικό της 

βάσης, αλλά και στο περιβάλλον της βάσης γενικά. Ο σχεδιαστής λοιπόν, 

πέραν των τεχνικών ανάλυσης οντοτήτων και λογικών τύπων εγγραφών, 

πρέπει να ερευνήσει διάφορα άλλα θέματα που αφορούν στο σύνολο της 

βάσης, ιδιαίτερα στη χρήση αυτής από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 

 

Τα κύρια σημεία προς μελέτη, που είναι και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διακρίνουν την βάση είναι:  

α) ακεραιότητα 

β) συνέπεια 

γ) αποκατάσταση 

δ) ασφάλεια και  

ε) αποδοτικότητα. 

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Μία βάση είναι ακέραια εφόσον η δομή και τα στοιχεία αυτής συμμορφώνονται 

με συγκεκριμένους κανόνες κάτω από όλες τις συνθήκες ενημέρωσης των 

καταχωρημένων δεδομένων.  

Το σχεσιακό περιβάλλον ανάπτυξης βάσεων δεδομένων είναι ιδιαίτερα 

ευέλικτο στην εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
Μία βάση έχει συνέπεια όταν κατά την ταυτόχρονη χρήση αυτής από 

διαφορετικούς χρήστες που υποβάλλουν την ίδια επερώτηση, τα 

αποτελέσματα που παράγονται είναι τα ίδια για όλους τους χρήστες. Η 

συνέπεια της βάσης επιτυγχάνεται με την τεχνική του κλειδώματος, όπου το 

αρχείο που ενημερώνει κάποιος χρήστης κλειδώνεται και, κατά συνέπεια, δεν 

είναι διαθέσιμο σε άλλους χρήστες για ταυτόχρονη επεξεργασία. Ο χρήστης 

που ζητά την χρήση κλειδωμένου αρχείου παίρνει συνήθως κάποιο 

επεξηγηματικό μήνυμα, ενώ το πρόγραμμα μίας εφαρμογής που προσπαθεί 

να ανοίξει ένα κλειδωμένο αρχείο παίρνει ως μήνυμα ένα αντίστοιχο κωδικό 

με τον οποίο ελέγχεται η παραπέρα ροή του προγράμματος. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Λέγοντας αποκατάσταση εννοούμε τη δυνατότητα που παρέχει το περιβάλλον 

της βάσης και το σχετικό λογισμικό αυτής, να επαναφέρεται η βάση σε 

κατάσταση ακεραιότητας ύστερα από κάποιο σφάλμα, απροσδόκητη διακοπή 

ή γενικά κάποια λειτουργία που παραβιάζει την ακεραιότητα ή την συνέπεια 

των δεδομένων. Για να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε την βάση στην 

προηγούμενη κατάστασή της, χωρίς φυσικά να έχουμε απώλεια δεδομένων ή/ 

και συναλλαγών που έχουν γίνει, DBMS πρέπει να διεξάγει διάφορους 

ελέγχους και καταγράφει διάφορες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

καταγράφονται σε κατάλληλα ημερολογιακά αρχεία (log files). 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μία βάση παρέχει ασφάλεια όταν προστατεύει τόσο τα αποθηκευμένα 

στοιχεία τόσο και τη δομή της από εκούσια ή ακούσια αλλά μη αποδεκτή 

τροποποίηση, απώλεια ή ανάκτηση των δεδομένων. Βασικός σκοπός της 

σχεδίασης εδώ είναι η προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους 

χρήστες με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα 

μεταφέρεται στην υλοποίηση κατάλληλων μηχανισμών πρόσβασης στις 

εγγραφές της βάσης- ένα πρόβλημα που γίνεται ιδιαίτερα έκδηλο σε 

περιβάλλοντα πολλών χρηστών, πολλαπλής επεξεργασίας, ταυτόχρονων 

περιβαλλόντων και παράλληλης επεξεργασίας. 

Ένα μέσο επιβολής ασφάλειας είναι το λεγόμενο υπόσχημα, το οποίο είναι 

ένα υποσύνολο της βάσης με τα δικά του δομικά χαρακτηριστικά, στο οποίο 

έχει πρόσβαση μία κατηγορία χρηστών, συνήθως για μία συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Η όψη είναι ένα άλλο μέσο επιβολής ασφάλειας, ενώ παράλληλα 

παρέχει στον χρήστη μόνο εκείνο το μέρος της βάσης που χρειάζεται κάθε 

φορά. Επιπλέον, κάθε όψη μπορεί να έχει το δικό της επίπεδο πρόσβασης 

(πχ SELECT, INSERT, UPDATE Ή DELETE ή συνδυασμό αυτών) καθώς και 

τη δική της ομάδα χρηστών. 

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η αποδοτικότητα μίας βάσης αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα των 

στοιχείων που καταχωρίζονται και των συσχετίσεων μεταξύ αυτών, όσο και 

στο χρόνο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών που 
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υποστηρίζονται από το σχήμα της βάσης. Κατά συνέπεια, η αποδοτικότητα 

μίας βάσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

1) το λογικό σχήμα και την πληρότητα καθώς επίσης και τη λειτουργικότητα 

που αυτό παρέχει στην εξυπηρέτηση των εφαρμογών. 

2) το φυσικό σχήμα και τις δομές που παρέχει για βέλτιστη δυνατή 

καταχώριση των δεδομένων, δηλαδή τη βέλτιστη φυσική δόμηση των 

εγγραφών του λογικού σχήματος. 

3) τον αποθηκευτικό χώρο που απαιτείται- που πρέπει να είναι ο ελάχιστος 

δυνατός- για την καταχώριση των στοιχείων του υπό διαπραγμάτευση 

οργανισμού. 

4) τον χρόνο απόκρισης του συστήματος, όπου κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει 

διαφορετικές απαιτήσεις. 

Σκοπός του σχεδιαστή, είναι να βελτιστοποιήσει το λογικό και το φυσικό 

σχήμα, έχοντας υπόψιν του πάντοτε τις τέσσερις βασικές αρχές σχεδιασμού 

(Εννοιολογική αρχή, αρχή της Αυτάρκειας, Λογική και φυσική ανεξαρτησία) και 

να μειώσει τόσο τον αποθηκευτικό χώρο όσο και το μέσο χρόνο απόκρισης. 

Αυτά πρέπει να τα επιτυγχάνει, χωρίς να παραβιάζεται ή να παρεμποδίζεται η 

ακεραιότητα, η συνέπεια, η δυνατότητα αποκατάστασης και η ασφάλεια των 

δεδομένων. 

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι μία καλοσχεδιασμένη βάση δεδομένων απαιτεί και 

ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη σχετική 

απόδοση, ιδιαίτερα σε χρόνους μεταφοράς δεδομένων από και προς τους 

δίσκους και την κεντρική μνήμη [Γιαννακουδάκης, Εμ. 1999 pp 49-54]. 

 

Είδη βάσεων δεδομένων 
Οι δομές βάσεων δεδομένων διακρίνονται στις ιεραρχικές, δικτυακές, 

σχεσιακές και αντικειμενοστραφείς. 

Μία βάση δεδομένων αποτελείται από αρχεία, κάθε αρχείο αποτελείται από 

εγγραφές με την ίδια δομή, η κάθε εγγραφή περιέχει πεδία που κρατούν τον 

ίδιο τύπο πληροφορίας και το πεδίο αποτελείται από ένα σύνολο 

χαρακτήρων. Το κλειδί- πεδίο είναι ένα πεδίο που με μοναδικό τρόπο 

αντιπροσωπεύει κάθε εγγραφή. 

Ο πιο  κοινός τύπος βάσεων δεδομένων είναι η σχεσιακή βάση δεδομένων 

στην οποία τα πεδία- κλειδιά των εγγραφών σε διαφορετικά αρχεία μπορούν 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

 15

να συνδεθούν για τη δημιουργία ενός πίνακα που συσχετίζει τα αρχεία. Το 

σχεσιακό μοντέλο χρησιμοποιεί απλούς πίνακες για τον ορισμό ομάδων, 

ορισμάτων, ή σχέσεων. Τα γνωρίσματα που είναι κοινά στους πίνακες 

προσφέρουν προϋποθέσεις για την σύνδεση των πινάκων. Οι στήλες ενός 

σχεσιακού πίνακα αντιστοιχούν στα γνωρίσματα, ενώ οι γραμμές αντιστοιχούν 

σε εγγραφές, που είναι γνωστές και ως ΄΄πλειάδες΄΄ . Οι σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων είναι περισσότερο ευέλικτες από τις αντίστοιχες ιεραρχικές ή 

δικτυακές [Λυπιτάκης, Ηλ. 1997. pp 137- 138]. 

 

ACCESS 
Σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως η 

Microsoft Access, χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή για την πρόσβαση της 

πληροφορίας των δεδομένων αποθηκευμένων σε πίνακες, καταχώριση των 

δεδομένων σε πίνακες μέσω φορμών καταχώρισης  δεδομένων και 

ανάκλησής τους μέσω ερωτημάτων. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει 

ερωτήματα προκειμένου να αποκτήσει συγκεκριμένο κομμάτι δεδομένων από 

ένα πίνακα. Έπειτα μία αναφορά εξάγει τα δεδομένα στην οθόνη ή στον 

εκτυπωτή. Μακροεντολές και ρουτίνες σου επιτρέπουν να αυτοματοποιήσεις 

αυτήν την διαδικασία και την δημιουργία νέων καταλόγων και κουτιά 

διαλόγων. 

Σε σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως την Access, τα 

δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλούς σχετιζόμενους πίνακες. 

Χρησιμοποιώντας ερωτήματα είναι δυνατή η χρήση σύνθετων ερωτημάτων 

από ένα ή περισσότερους από τους σχετιζόμενους πίνακες, με τις απαντήσεις 

να αποτελούνται από φόρμες και αναφορές. 

Στην Access, μία βάση δεδομένων αποτελεί συγκεντρωτικό περιέκτη των 

δεδομένων και των σχετιζόμενων αντικειμένων. Είναι όμως κάτι περισσότερο 

από μία συλλογή πινάκων. Μία βάση περιέχει όλα τα αντικείμενα. Αντικείμενα 

της βάσης είναι οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι αναφορές, σελίδες 

προσπέλασης δεδομένων, μακροεντολές και ρουτίνες. 

Ένας πίνακας αποτελεί απλά μία αποθήκη για πρωταρχικά δεδομένα. Όταν 

καταχωρεί κανείς δεδομένα στην Access, ο πίνακας τα καταχωρεί σε λογικές 

ομάδες παρόμοιων δεδομένων, και η σχεδίαση του πίνακα οργανώνει την 

πληροφορία σε γραμμές και στήλες.  
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Πίνακας. Περιέχει τα καθεαυτά δεδομένα (χρησιμοποιεί ένα φύλλο δεδομένων 

για την προβολή των δεδομένων) 

Ερώτημα. Επιτρέπει την εύρεση, ταξινόμηση, και ανάκτηση συγκεκριμένων 

δεδομένων 

Φόρμα. Επιτρέπει την καταχώριση και προβολή δεδομένων σε μία 

τροποποιήσιμη μορφή. 

Αναφορά. Επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση μορφοποιημένων 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών και συνόλων. 

Σελίδες. Επιτρέπει την δημοσίευση ζωντανών  φορμών σε εταιρικό δίκτυο 

(intranet). 

Μακροεντολή. Διαθέτει εύκολες στην χρήση εντολές για αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες χωρίς προγραμματισμό 

Ρουτίνες. Επιτρέπει την δημιουργία προγραμμάτων γραμμένα στην VBA 

(Visual Basic for Applications) [Prague, C. Irwin, M. Reardon, J. 2003 pp 4- 9] 

 

Εικόνα 2. Τα επτά στάδια σχεδιασμού βάσης δεδομένων (Prague, C. Irwin, M. Reardon, J. 

2003) 

 
Οι πίνακες αποτελούν τα θεμέλια μίας σχεσιακής βάσης και η ανάπτυξη μίας 

βάσης ξεκινά χτίζοντας τους πίνακες για την αποθήκευση των κατανεμημένων 

δεδομένων. Προσεκτικά σχεδιασμένες δομές πινάκων μπορούν να κάνουν την 

διαφορά μεταξύ της ομαλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας και της 

απόλυτης καταστροφής. 
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H Access παρέχει πολλά χρήσιμα εργαλεία για την δημιουργία και την 

παραμετροποίηση πινάκων τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν ακριβή 

καταχώριση δεδομένων και να ενισχύσουν την επιλογή πληροφορίας και 

ανάκτησης αυτής. [Andersen, V. σελ 57] 

 

Το παράθυρο σχεδιασμού πίνακα διαιρείται οριζόντια σε δύο επίπεδα. Το 

επάνω επίπεδο αποτελεί την περιοχή καταχώρισης του ονόματος του πεδίου, 

του τύπου του πεδίου και προαιρετική περιγραφή. Επίσης, μπορείς να 

προσδιορίσεις το πεδίο να αποτελεί το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. 

Το κατώτερο επίπεδο αναλώνεται στον προσδιορισμό το ιδιοτήτων για κάθε 

πεδίο, όπως αυτό επιλέγεται στο ανώτερο επίπεδο, όπως το μέγεθος, την 

εμφάνιση στην οθόνη, κανόνες επικύρωσης και πολλά ακόμα. Η λίστα των 

ιδιοτήτων εξαρτάται από τον τύπο του πεδίου που καταχωρείς. 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις ιδιότητες ενός πεδίου κειμένου, οι περισσότερες 

από τις οποίες είναι διαθέσιμες και για άλλους τύπους πεδίων. 
 

Πίνακας 2 Ιδιότητες πεδίων κειμένου στην Microsoft Access 2003

Ιδιότητα Αποτέλεσμα 

Μέγεθος πεδίου Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων χαρακτήρων στο 

πεδίο. Προεπιλογή είναι 50. Το μέγιστο 255. 

Μορφή  Καθορίζει την μορφή εμφάνισης, όπως των εξαναγκασμό σε 

κεφαλαία ή μικρά γράμματα. Σε πεδία κείμενο δεν υπάρχει 

προεπιλεγμένη τιμή. 

Μάσκα εισαγωγής Δίδει ένα πρότυπο προκειμένου τα δεδομένα να συμφωνούν με ένα 

σχέδιο, όπως οι τηλεφωνικοί αριθμοί ή τα μητρώα κοινωνικής 

ασφάλισης, και προσθέτει χαρακτήρες στο πεδίο εφόσον είναι 

επιθυμητό. Καμία προεπιλογή. 

Λεζάντα Προβάλλει ένα όνομα διαφορετικό από το όνομα του πεδίου στα 

φύλλα δεδομένων, φόρμες και αναφορές. Καμία προεπιλογή. 

Προεπιλεγμένη τιμή Αυτόματα καταχωρεί την καθορισμένη τιμή στο πεδίο. Καμία 

προεπιλογή. 

Κανόνας επικύρωσης Καθορίζει μία έκφραση η οποία ελέγχει για ακατάλληλα δεδομένα. 

Καμία προεπιλογή. 

Κείμενο επικύρωσης Προβάλλει το μήνυμα αν τα καταχωρούμενα δεδομένα 

παραβιάσουν τον κανόνα επικύρωσης. Καμία προεπιλογή. 

Απαιτείται Δείχνει αν το πεδίο μπορεί να αφεθεί κενό. Καμία προεπιλογή. 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

 18

Μηδενικό μήκος Διαφοροποιείται στα κενά πεδία και σε πεδία που περιέχουν ένα 

κενό string κειμένου. Χρήσιμο όταν μία τιμή είναι γνωστό να μην 

υπάρχει ( όπως ένας αριθμός fax). Προεπιλογή το Ναι. 

Ευρετήριο Δείχνει αν ο πίνακας είναι ευρετηριασμένος σε αυτό το πεδίο. 

Προεπιλογή το Όχι. 

Συμπίεση Unicode Επιτρέπει τα αποθηκευμένα δεδομένα κειμένου σε συμπίεση 

Unicode προκείμενου να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο 

αποθήκευσης. Προεπιλογή το Ναι. 

 [Andersen, V. pp 68 ] 

 

Σχεδιάζοντας κανόνες καταχώρισης δεδομένων 
Ένα  μείζονος σημασίας ζήτημα αποτελεί η επικύρωση δεδομένων, η οποία 

γίνεται σημαντική κατά την καταχώριση δεδομένων. Επιθυμείς να είσαι 

σίγουρος ότι μόνο σωστά δεδομένα (δεδομένα τα οποία περνούν 

συγκεκριμένους ελέγχους) θα αποθηκευτούν στο σύστημα μας. Πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε διάφορους τύπους επικύρωσης. Μπορούμε να ελέγξουμε 

για συγκεκριμένα δεδομένα, όπως το γεγονός ότι το πεδίο ΄΄φύλο΄΄ μπορεί να 

δεχθεί μόνο τις τιμές Άρρεν, Θήλυ, ή άγνωστο για παράδειγμα. Διαφορετικά 

μπορούμε να ελέγξουμε για εύρος τιμών, καθορίζοντας ότι η τιμή του Βάρους 

πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 1500.  

 

Σχεδιασμός Πινάκων ανεύρεσης 
Ορισμένες φορές χρειάζεται να σχεδιάσεις ολόκληρους πίνακες για την 

διεξαγωγή επικύρωσης δεδομένων, ή απλά για να απλοποιήσεις την 

δημιουργία του συστήματος. Αυτοί αποκαλούνται πίνακες ανεύρεσης.  

 

Σχεδιάζοντας Οθόνες καταχώρισης δεδομένων 
Όταν σχεδιάζεις φόρμες, χρειάζεται να τοποθετήσεις τρεις τύπους 

αντικειμένων στην οθόνη: 

Ετικέτες και κουτιά κειμένου πεδίων καταχώρισης  δεδομένων. 

Ειδικά control όπως κουτιά επιλογών, κουτιά λίστας, κουτιά check, γραφήματα 

και εικόνες. 

Γραφικά αντικείμενα με οπτική ενίσχυση αυτών (χρώματα, γραμμές, 

παραλληλόγραμμα και τρισδιάστατα εφέ). 
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Όταν σχεδιάζεις μία φόρμα, τοποθέτησε τα πεδία (κουτιά κειμένου, 

τσεκαρίσματος, λίστα και πλαίσια επιλογών) ακριβώς εκεί που τα  θέλεις στην 

φόρμα. Ιδανικά, αν η φόρμα εξελίσσεται από μία υπάρχουσα εκτυπωμένη 

φόρμα, τότε η φόρμα καταχώρισης  της Access πρέπει να αναπαριστά την 

εκτυπωμένη φόρμα. Τα πεδία πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σχετική σχέση 

στην οθόνη όπως αντίστοιχα εκτυπώνονται. 

Αφού έχουν τοποθετηθεί τα πεδία στην φόρμα, μπορείς να ελέγξεις την σειρά 

των πεδίων. Με άλλα λόγια, αφού συμπληρώσεις ένα πεδίο και προχωρήσεις  

στο επόμενο με το πλήκτρο Tab, ποιό πεδίο είναι αυτό στο οποίο θα 

προχωρήσεις; Η σειρά Tab για καταχώριση δεδομένων κανονικά ξεκινάει από 

την κορυφή μέχρι το τέλος της σελίδας και από αριστερά προς τα δεξιά καθώς 

συμπληρώνεις τα πεδία ( κουτιά κειμένου και  ειδικά κοντρόλ). 

Εκφράσεις μπορούν να εισαχθούν στον σχεδιασμό του πίνακα ή στις ιδιότητες 

των αντικειμένων μίας φόρμας προκειμένου να περιορίσουν την εισαγωγή σε 

συγκεκριμένες τιμές ή διαστήματα τιμών. Τα όρια είναι αποτελεσματικά όταν 

ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή φόρμα χρησιμοποιείται. 

Επιπλέον, ένα μήνυμα κατάστασης μπορεί να εμφανίζεται το οποίο να 

συμβουλεύει τους χρήστες πως να καταχωρούν σωστά τα δεδομένα όταν 

μετακινούν τον κέρσορα σε συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί- επίσης να ορίζεται 

στην φόρμα να εμφανίζει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος όταν ο 

χρήστης εισάγει λάθος δεδομένα. Εκφράσεις οι οποίες καταχωρούνται στην 

σχεδίαση ενός πίνακα αυτόματα κληροδοτούνται ή χρησιμοποιούνται από 

κάθε φόρμα που χρησιμοποιεί τον πίνακα. Αν η έκφραση καταχωρείται μόνο 

στην φόρμα, μονάχα η συγκεκριμένη φόρμα θα προχωρήσει στον έλεγχο 

εγκυρότητας. 

Μερικές φορές δεν θέλουμε ο χρήστης να δακτυλογραφεί τίποτα απολύτως. 

Επιθυμούμε τον χρήστη να επιλέγει μία αποδεκτή τιμή από μία λίστα. Ένας 

από τους διαθέσιμους τρόπους όταν θέλουμε να επιτρέψουμε  μία μοναδική 

επιλογή από μία μικρή ομάδα επιλογών είναι η ομάδα επιλογών (option 

group). Η ομάδα επιλογών είναι ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει άλλα 

αντικείμενα. Μπορούμε  να περιορίσουμε την καταχώριση στην φόρμα  κατά 

αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιώντας ένα πλήκτρο επιλογών μέσα στην ομάδα 

επιλογών. Πλήκτρα επιλογών είναι επίσης γνωστά και ως πλήκτρα 

ραδιοφώνου( radio buttons) [Prague, C. Irwin, M. Reardon, J. 2003 pp395]. 
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Η καταχώριση δεδομένων είναι μία φυσική χρονοβόρα διαδικασία. Η Access 

προσφέρει πολλά εργαλεία για την βελτίωση της επάρκειά της, μερικά από τα 

οποία ελαχιστοποιούν την διαδικασία καταχώρισης  δεδομένων, ενώ άλλα 

συνδράμουν στην πλοήγηση σε ένα φύλλο δεδομένων ή προσφέρουν 

πρόσβαση σε ειδικά σύμβολα. Ο βασικός κανόνας είναι ΄΄ όσο περισσότερη 

βοήθεια μπορείς να προσφερθεί, τόσο το καλύτερο ΄΄ . 

 

Προσθέτοντας τροποποιημένες μάσκες καταχώρισης  
Μία μάσκα καταχώρισης  είναι μία ιδιότητα πεδίου παρόμοια με την μορφή 

του πεδίου. Η μάσκα καταχώρισης  προβάλλει ένα κενό προς καταχώριση 

πεδίο, ενώ η μορφή πεδίου χρησιμοποιείται για την προβολή των δεδομένων 

με ομοιόμορφο τρόπο. Οι μάσκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πεδία 

κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνία/ ώρα και πεδία νομίσματος.  

Προκειμένου να επιλέξουμε  μεταξύ μάσκας εισαγωγής και μορφής, 

χρησιμοποιούμε τις παρακάτω οδηγίες: 

Αν επιθυμούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι τιμές των πεδίων θα εμφανίζονται με 

τον ίδιο τρόπο, τότε επιλέγουμε την μορφή προκειμένου να προσδιορίσουμε 

την επιθυμητή εμφάνιση. 

Αν ο έλεγχος κατά την καταχώριση των δεδομένων είναι επιθυμητός, τότε 

γίνεται χρήση μάσκας εισαγωγής, για να καθοδηγηθεί η καταχώριση, και να 

είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει σωστά (Andersen, V. pp 125) 

 

Ενίσχυση της καταχώρισης δεδομένων και αντικείμενα επικύρωσης 
δεδομένων σε φόρμες και αναφορές Access. 
 

Ομάδα επιλογών. Τέτοιες ομάδες περιέχουν πολλαπλά πλήκτρα επιλογών, 

κουτιά τσεκαρίσματος ή κουτιά εναλλαγής. 

Τα κουτιά εναλλαγής είναι πλήκτρα δύο επιλογών, πάνω ή κάτω, το οποίο 

συνήθως χρησιμοποιεί εικόνες αντί κειμένου για να καταδείξουν διαφορετικές 

καταστάσεις. 

Τα πλήκτρα επιλογών, επίσης γνωστά και ως πλήκτρα ραδιοφώνου, 

αναπαριστώνται ως ένας κύκλος με μία κουκκίδα στο μέσο όταν είναι 

επιλεγμένα. 
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Κουτιά τσεκαρίσματος. Είναι επίσης πλήκτρα δύο καταστάσεων, εμφανιζόμενα 

σαν ένα τετράγωνο το οποίο περιέχει το σημάδι τσεκ όταν έχει επιλεγεί και 

κενό τετράγωνο σε αντίθετη περίπτωση. 

Σύνθετο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο είναι μία αναπτυσσόμενη λίστα τιμών η 

οποία επιτρέπει καταχωρήσεις εκτός λίστας. 

Λίστα. Είναι μία λίστα τιμών η οποία εμφανίζεται πάντοτε στην φόρμα ή στην 

αναφορά. 

Πλήκτρο εντολής επίσης γνωστό και ως push Button. Χρησιμοποιείται για να 

καλέσει μία μακροεντολή ή να τρέξει ένα βασικό πρόγραμμα για την έναρξη 

κάποιας ενέργειας. 

Υποφόρμα/ Υποαναφορά. Αυτό το αντικείμενο προβάλλει άλλη μία φόρμα ή 

αναφορά μέσα στην αρχική φόρμα ή αναφορά. 

Καρτέλες. Αυτό το αντικείμενο μπορεί να προβάλλει πολλές σελίδες σε ένα 

περιβάλλον(interface) τύπου φακέλων αρχείων [Prague, C. Irwin, M. Reardon, 

J. 2003 pp 311]. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η Access χειρίζεται δεδομένα. Για 

απλότητα θα δείτε τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε τοπικούς πίνακες. Ένας 

πίνακας είναι αποθηκευμένος στο αρχείο .MDB της Access. Ενώ μπορούμε 

αρχικά να αναπτύξουμε την εφαρμογή με τους πίνακες μέσα στην βάση 

.MDB, αργότερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Database splitter 

wizard προκειμένου να μετακινηθούν οι πίνακες σε ένα διαφορετικό αρχείο και 

κατόπιν να προσκολληθούν. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να προσκολληθούν 

οι πίνακες αυτοί στην Microsoft Database Engine ή τον μεγαλύτερο SQL 

εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων. Επίσης, σε εξυπηρετητές εκτός Microsoft 

όπως , Oracle, Informix, ή Sybase [Prague, C. Irwin, M. Reardon, J. 2003 pp 

40]. 

 

Microsoft Visual Basic για Εφαρμογές 
Microsoft Visual Basic για Εφαρμογές (VBA)  είναι μία υψηλού επιπέδου 

γλώσσα προγραμματισμού ανεπτυγμένη για την δημιουργία εφαρμογών των 

Windows. Μία κοινή ομάδα εντολών VBA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα 

προϊόντα του Microsoft Office, και κάθε προϊόν έχει επίσης τη δική του ομάδα. 
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Η VBA περιλαμβάνει εκατοντάδες εντολών και μπορεί να αναπτυχθεί 

ατέρμονα με εξωτερικά αντικείμενα και ρουτίνες που συντάσσεις ο ίδιος. 

Η VBA μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενσωματωθούν 

χαρακτηριστικά του Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, και 

άλλων εφαρμογών όπως την  Access. 

 

Η έκφραση If. . .Then. . .Else. . .End If  
H έκφραση If. . .Then. . .Else. . .End If (Εάν... τότε... διαφορετικά... τέλος Εάν) 

επιτρέπει να ελέγξουμε μία συνθήκη, και ανάλογα με το αποτέλεσμα, να 

προχωρήσουμε σε μία ενέργεια. Η συνθήκη πρέπει να αξιολογείται ως 

΄΄Αληθής΄΄ ή ΄΄Μη αληθής΄΄. Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε το πρόγραμμα 

προχωράει στην επόμενη δήλωση της διαδικασίας. Εάν η συνθήκη είναι μη 

αληθής, το πρόγραμμα προχωράει στην δήλωση  που ακολουθεί την έκφραση 

‘’Διαφορετικά΄΄ αν υφίσταται, ή το τέλος αν δεν υπάρχει έκφραση 

΄΄Διαφορετικά΄΄ [Prague, C. Irwin, M. Reardon, J. 2003 p. 703]. 

 

DATA RETRIEVING 
Εξάγοντας Πληροφορία σε άλλες εφαρμογές 
Μπορείς να εξαγάγουμε αντικείμενα μίας βάσης Access σε μία ποικιλία 

προγραμμάτων. Οι συγκεκριμένες μορφές που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται 

από το αντικείμενο που επιθυμούμε να εξάγουμε. Οι πίνακες για παράδειγμα, 

μπορούν να εξαχθούν περίπου στις ίδιες μορφές με τις οποίες μπορούν να 

εισαχθούν. Οι μακροεντολές, από την άλλη μπορούν να εξαχθούν μόνο σε μία 

άλλη βάση Access. 

Ο ακόλουθος πίνακας (πίνακας 3) καταγράφει τις μορφές εξαγωγής για κάθε 

αντικείμενο : 
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Πίνακας 3. Διαθέσιμες μορφές εξαγωγής αντικειμένων από Microsoft Access 2003

 
 

Συμβατότητα MS Access 2003 με το στατιστικό πακέτο Spss 15.0 
Επιπρόσθετα από αρχεία αποθηκευμένα σε μορφή Spss, μπορείς κανείς να 

ανοίξει Excel, SAS, STATΑ και άλλους τύπους αρχείων χωρίς να μετατρέψει 

τα αρχεία σε ενδιάμεση μορφή ή την καταχώριση στοιχείων ορισμού. 

 

Εικόνα 3 Διάλογος του Spss 15.0 για εισαγωγή δεδομένων από Βάσεις Δεδομένων 

 
Μπορείς κανείς να διαβάσει δεδομένα από κάθε μορφή βάσης δεδομένων για 

την οποία έχει εγκατασταθεί αντίστοιχος οδηγός. 

 
ODBC Data Sources 
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Μία πηγή δεδομένων ODBC αποτελείται από 2 απαραίτητα στοιχεία 

πληροφορίας: τον οδηγό που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στα 

δεδομένα και την τοποθεσία της βάσης δεδομένων που θέλουμε να έχουμε 

πρόσβαση. Προκειμένου, να προσδιορίσουμε πηγές δεδομένων, πρέπει να 

έχουμε τους απαραίτητους οδηγούς εγκατεστημένους. Για τοπική ανάλυση, 

μπορεί κανείς να εγκαταστήσει οδηγούς από το CD- ROM  του SPSS για τα 

ακόλουθα προϊόντα: 

 
Microsoft Data Access Pack. Εγκαθιστά οδηγούς για προϊόντα της 

Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Access. . 

 
Ιδιότητες σχέσεων μεταξύ πινάκων (Relationship Properties) 
Με αυτόν τον διάλογο (εικόνα 4) επιτρέπεται να προσδιορίσουμε με ποιόν 

τύπο σχέσεων θα ενώσουμε τους πίνακες 

 

 
Εικόνα 4. Καθορισμός σχέσεων μεταξύ πινάκων βάσεων δεδομένων στο Spss 15.0 
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. 

Εσωτερική ένωση. Μία εσωτερική ένωση περιλαμβάνει μόνο γραμμές όπου τα 

σχετιζόμενα πεδία είναι ίσα. Στην παραπάνω οθόνη, όλες οι γραμμές με ίσο 

ID στους δύο πίνακες θα συμπεριληφθούν. 

Εξωτερικές ενώσεις. Επιπρόσθετα με τις μία προς μία ενώσεις με τις 

εσωτερικές ενώσεις, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές 

ενώσεις, για την συγχώνευση πινάκων με ένα προς πολλά ενώσεις. Για 

παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα ένωσης ενός πίνακα στον οποίο 

υπάρχουν μόνο μερικές εγγραφές που να αντιπροσωπεύουν δεδομένα και 

σχετιζόμενες περιγραφικές ετικέτες με τιμές ενός πίνακα που περιέχει 

εκατοντάδες ή χιλιάδες εγγραφών αντιπροσωπεύοντας υποκείμενα έρευνας. 

Η αριστερά εξωτερική ένωση περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα 

στα αριστερά, και από τον δεξιό πίνακα μόνο τις εγγραφές στις οποίες τα 

σχετιζόμενα πεδία είναι ίσα. Σε μία δεξιά εξωτερική ένωση, η ένωση εισάγει 

όλες τις εγγραφές από τον πίνακα στα δεξιά και από τον πίνακα στα αριστερά, 

εισάγει μόνο τις εγγραφές όπου τα σχετιζόμενα πεδία είναι ίσα [Spss Inc, 

2006]. 

 
Συμβατότητα MS Access 2003 με το στατιστικό πακέτο STATA 10 se 
Με την ρουτίνα ODBC επιτρέπεται το άνοιγμα, η εγγραφή και η προβολή 

δεδομένων από πηγές ODBC στο STATA. Το ακρωνύμιο ODBC αντιστοιχεί 

σε Συνδεσιμότητα Ανοικτών Βάσεων Δεδομένων (Open DataBase 

Connectivity), αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο λειτουργιών για την 

πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα τόσο σε σχεσιακά όσο και σε μη 

σχεσιακά συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

 

Λίστα . odbc για Stata 10 se 
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι πηγές δεδομένων και οι αντίστοιχοι οδηγοί 

συμβατοί με το Stata 10 se. 
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Πίνακας 4 Πηγές δεδομένων και αντίστοιχοι οδηγοί για το Stata 10 se 

    Πηγή Δεδομένων                             Οδηγός 

    Visual FoxPro Database                    Microsoft Visual FoxPro Driver 

    Visual FoxPro Tables                Microsoft Visual FoxPro Driver 

    dBase Files - Word                  Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf) 

    FoxPro Files - Word                 Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf) 

    MS Access Database                  Microsoft Access Driver (*.mdb) 

    Excel Files                         Microsoft Excel Driver (*.xls) 

    Northwind                           Microsoft Access Driver (*.mdb) 

    dBASE Files                         Microsoft dBase Driver (*.dbf) 

    DeluxeCD                            Microsoft Access Driver (*.mdb) 

    ECDCMusic                           Microsoft Access Driver (*.mdb) 

 [Statacorp 2007] 
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ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
ΥΛΙΚΟ 
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Microsoft Office 2003 και το 

στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 for Windows 2006 SPSS Inc. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 Το εγχείρημα με το οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι ήταν πώς θα 

μετατρέψουμε κάτι το οποίο ήδη υπήρχε σε έγγραφη φόρμα, σε ηλεκτρονική 

μορφή. Συγχρόνως, θα έπρεπε το αποτέλεσμα εκτός των άλλων να ήταν 

εύχρηστο, να παρήγαγε τα επιθυμητά αποτελέσματα, να ήταν ασφαλές και 

γενικότερα να ανταποκρινόταν στις αρχές που περιγράφηκαν στην εισαγωγή. 

 

Πάντα όμως θα έπρεπε να έχουμε κατά νου, διάφορα αναφαίρετα στοιχεία της 

συγκεκριμένης μελέτης. Τα κυριότερα είναι: 

a) Η έλλειψη διασύνδεσης των υπολογιστών σε κάποιο δίκτυο 

b) Η διαφορετική και αβέβαιη εξειδίκευση των συνεντευκτριών στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

c) Η φύση της συνέντευξης, η οποία πάντα ενδέχεται να διακοπεί και να 

συνεχιστεί σε διαφορετικό χρόνο 

d) Η φύση της μελέτης  ως μελέτη κοόρτης με απαραίτητο follow up. 

e) Η μεταβλητότητα στην λειτουργία μεταξύ των τοπικών νοσοκομείων και 

του συστήματος με το οποίο λειτουργούν. Μπορεί για παράδειγμα μία 

γυναίκα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης να αλλάξει το νοσοκομείο 

στο οποίο παρακολουθείται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η μελέτη 

πρέπει να ακολουθεί την έγκυο. 

f) Η φύση της Microsoft Access 2003 ως Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων το οποίο επιλέχθηκε. 

 

Έτσι έχουμε τους πίνακες όπου θα αποθηκεύονταν τα δεδομένα, τις φόρμες 

με τις οποίες θα γινόταν η καταχώριση, τα ερωτήματα με τα οποία θα 

πραγματοποιούνταν διάφορες ενέργειες (συγκέντρωση δεδομένων, ανάκληση 

δεδομένων,  έλεγχος δεδομένων κα) όπως και διάφορα στοιχεία απαραίτητα 

για την σωστή λειτουργία της βάσης, τα οποία ωστόσο δεν προσφέρονται από 
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το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής, οπότε αναγκαία στάθηκε η συγγραφή 

κώδικα σε Visual Basic for Applications. 

 

Ερωτηματολόγια 
 Στα ερωτηματολόγια της μελέτης είχαμε τόσο κλειστού τύπου ερωτήσεις, όσο 

και ανοιχτού τύπου.  

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις άλλες φορές έπρεπε να συμπληρωθεί κείμενο, 

ενώ άλλες αριθμός, είτε συνεχής είτε διακριτός.  

Επιπλέον, σε ένα τόσο σύνθετο ερωτηματολόγιο συχνές είναι και οι 

παρακάμψεις ερωτήσεων (skip patterns).  Έτσι, πολλές ερωτήσεις δεν έπρεπε 

καν να διατυπωθούν εφόσον δεν ικανοποιούνταν συγκεκριμένη συνθήκη. 

 

Πίνακες 
Κατά την σχεδίαση είχαμε στην διάθεσή μας δύο είδη πινάκων. Τους 

λεγόμενους πίνακες ανεύρεσης και τους πίνακες όπου θα καταχωρούνταν 

δεδομένα. 

Ο πρώτος τύπος πινάκων είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος στις κλειστές ερωτήσεις, 

στις οποίες οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

δημιουργούνται πίνακες με 2 συνήθως στήλες όπου στην μία είναι οι 

διαθέσιμες απαντήσεις, ενώ στην άλλη είναι η τιμή η οποία αντιστοιχεί στην 

κάθε απάντηση. Την τιμή αυτή αποθηκεύουμε κατόπιν στον πίνακα 

δεδομένων στην αντίστοιχη μεταβλητή. 

Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε μόνο επιθυμητές τιμές 

στους πίνακες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στις ερωτήσεις που 

αφορούν επωνυμίες προϊόντων δίνεται η δυνατότητα στην συνεντεύκτρια να 

συμπληρώσει και τιμές εκτός λίστας. 

Όπως, ήδη φάνηκε ο άλλος τύπος πινάκων, είναι πίνακες στους οποίους 

αποθηκεύονται τα δεδομένα. Ένα από τα αρχικά βήματα αποτέλεσε ο ορισμός 

των μεταβλητών. Για να δώσουμε μία εικόνα του πλήθους των μεταβλητών 

στα ερωτηματολόγια έως και την γέννηση του παιδιού έχουμε τον πίνακα 5. 
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Πίνακας 5. Πλήθος μεταβλητών ανά ερωτηματολόγιο

 12W FFQ 30W Τοκετού EPDS 

Πλήθος 

μεταβλητών 1125 979 220 77 23 

Σύνολο μεταβλητών 2424 

 

Για κάθε μεταβλητή έπρεπε να οριστούν: 

• Το όνομα ( Υποχρεωτικό ) 

• Το είδος ( Υποχρεωτικό ) 

• Το μέγεθος ( Υποχρεωτικό ) 

• Η μάσκα καταχώρισης  ( Προαιρετικό ) 

• Προεπιλεγμένη τιμή ( Προαιρετικό ) 

• Κανόνας επικύρωσης ( Προαιρετικό ) 

• Κείμενο επικύρωσης ( Προαιρετικό ) 

• Κανόνες όπως αν απαιτείται, αν ευρετηριάζεται κλπ. 

 

Το κλειδί αποτελεί το πεδίο εκείνο, σε κάθε εγγραφή με το οποίο 

εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα των δεδομένων ( αποφυγή διπλοεγγραφών). 

Ως κλειδί ορίστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ο αναγνωριστικός αριθμός 

κάθε γυναίκας, μοναδικός για κάθε συμμετέχουσα στην μελέτη και ο οποίος 

προκύπτει ως εξής: 

Αρχικά, 6 ψηφία: 

a) Το πρώτο αντιστοιχεί στο νοσοκομείο.  

b) Το δεύτερο στον κωδικό συνεντεύκτριας 

c) το τρίτο στο αν πρόκειται για μητέρα ή για παιδί( και για ποιό παιδί, 

πρώτο/ δεύτερο/ τρίτο)  

d) και τα επόμενα τρία αύξοντας αριθμός για κάθε συνεντεύκτρια. 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο για την διασφάλιση της ακεραιότητας των 

δεδομένων, αποδόθηκε και παραπάνω αριθμός κλειδιών, αναφερόμενα 

κυρίως στο ερωτηματολόγιο, την συνεντεύκτρια, την ερώτηση. Παραπάνω 

αναφορά σε αυτά νομίζουμε ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας. 
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Σε περίπτωση εισόδου στην μελέτη γυναίκας κατά τον τοκετό τα ψηφία του ID 

γίνονται 7 καθώς προστίθεται μπροστά το 5. Τα υπόλοιπα ψηφία 

συμπληρώνονται κατά τον προαναφερθέν τρόπο. 

 

Η απόδοση αναγνωριστικού αριθμού στις γυναίκες γίνεται κατά την πρώτη 

επαφή και τις συνοδεύει καθ΄ όλη την διάρκεια της μελέτης. Ως αποτέλεσμα 

στο πρώτο ερωτηματολόγιο καταχωρείται από την ίδια την συνεντεύκτρια ενώ 

στα επόμενα το ID καλείται από έναν συγκεκριμένο πίνακα ο οποίος περιέχει 

όλες τις συμμετέχουσες στην μελέτη. Το ID αυτόματα πλέον συμπληρώνεται 

σε όλους τους πίνακες δεδομένων. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αντιστοιχήθηκαν σε μεταβλητές οι οποίες 

αποτέλεσαν τα γνωρίσματα των πινάκων. Έτσι, είχαμε: 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις αντιμετωπίστηκαν είτε με πίνακες ανεύρεσης 

είτε με πλαίσια επιλογών. Οι δυνατές απαντήσεις ήταν συγκεκριμένες και δεν 

υπήρχε ανάγκη ορισμών κανόνων επικύρωσης. 

Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αντιστοιχήθηκαν με μεταβλητές τύπου string- 

κειμένου και αυτό που έπρεπε να καθοριστεί ήταν το μέγεθος τους.  

Στις περιπτώσεις όπου έπρεπε να καταχωρηθεί ημερομηνία καθοριζόταν 

επιπλέον ενιαία μάσκα εισαγωγής . Επιλέξαμε την σύντομη ημερομηνία πχ 

14/06/2007 και αντίστοιχη μάσκα είναι η εξής ΄΄99/99/0000;0;_΄΄. 

Για τα πεδία, όπου καταχωρούνται συνεχείς μεταβλητές όπως ID, ηλικία, 

εβδομάδες κύησης, αρτηριακή πίεση, ύψος κα είναι απαραίτητος ο 

καθορισμός κανόνα επικύρωσης. Έτσι για παράδειγμα, για την εβδομάδα 

κύησης έχει τεθεί όριο να είναι μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη από 41. Σε 

περίπτωση όπου γινόταν καταχώριση τιμής εκτός αυτού του διαστήματος 

παράγεται μήνυμα με το οποίο καλείται ο χρήστης να καταχωρίσει σωστή τιμή 

(εικόνα 5) 
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Εικόνα 5 Μήνυμα καταχώρισης εκτός ορίων 

 
 

Σχεδιασμός στις φόρμες 
Η φόρμα αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο η συνεντεύκτρια καταχωρεί τα 

δεδομένα. Όπως είδαμε ο καλύτερος τρόπος σχεδιασμού όταν υπάρχει ήδη 

ερωτηματολόγιο, είναι η αναπαράσταση του εκτυπωμένου κειμένου. Σύμφωνα 

με αυτήν την αρχή τοποθετήθηκαν τα διάφορα στοιχεία στις φόρμες. 

 

Σημαντικοί παράγοντες στις φόρμες αποτελούν οι παρακάτω: 

a) Απλότητα 

b) Συνέπεια με το υπάρχον ερωτηματολόγιο 

c) Παραπομπές ερωτήσεων( skip patterns) 

d) Σειρά Tab 

 

Τα περισσότερα στοιχεία ορίζονται από τις ιδιότητες των φορμών. 

 

Προκειμένου να έχουμε την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και την λιγότερη δυνατή 

επιβάρυνση στους χρήστες επιλέξαμε το φόντο και γενικότερα ο σχεδιασμός 

στις φόρμες να είναι ενιαίος και απλός. 

 

Για τους ίδιους λόγους, όπου ήταν δυνατόν έγινε προσπάθεια να μην υπάρχει 

διαφορά στην εμφάνιση μεταξύ του γραπτού ερωτηματολογίου και του 

ηλεκτρονικού. Με αυτόν τον τρόπο σε περιπτώσεις χρήσης των δύο 

διαφορετικών τύπων δεν θα υπήρχε ανάγκη χρόνου εξοικείωσης. 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Κλειστού τύπου ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις τέτοιου τύπου αντιμετωπίστηκαν είτε με την χρήση πινάκων 

ανεύρεσης είτε με πλαίσια επιλογών. 

Για παράδειγμα στο ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών, στις τροφές 

όπου υπήρχε αντιστοιχία γραμμαρίων με την μονάδα, έγινε χρήση πλαισίων 

επιλογών, στα οποία σε κάθε επιλογή αντιστοιχήθηκε συγκεκριμένη ποσότητα 

γραμμαρίων για κάθε τρόφιμο( εικόνα 10) 

 

Παραπομπές ερωτήσεων 
Παραπομπές ερωτήσεων (skip patterns) είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η 

ακολουθία των ερωτήσεων εξαρτάται από τις απαντήσεις σε ορισμένες από 

αυτές. Η ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολογίου προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα καθώς μπορεί να κερδίσει κανείς πολύτιμο χρόνο και 

επιπλέον να εκμηδενίσει την πιθανότητα να συμπληρώσει περιττές ερωτήσεις 

ή τουναντίον να παρακάμψει σημαντικές.  

Η διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε σε 2 στάδια. Αρχικά, οι ερωτήσεις οι οποίες 

εξαρτώνται από συγκεκριμένη απάντηση είχαν οριστεί ως 

απενεργοποιημένες. Σε δεύτερο στάδιο, με την επιλογή της επιθυμητής 

απάντησης και με την χρήση της εντολής If…then…Else, ενεργοποιούνταν 

άμεσα, οπότε και η συνεντεύκτρια  μετέβαινε σε αυτήν για την συμπλήρωση 

της απάντησης, εκμεταλλευόμενη και την σειρά των tab που αναφέρεται 

αμέσως παρακάτω. 

 

Σειρά tab 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή δίνεται στην συνεντεύκτρια η δυνατότητα 

με το πάτημα του πλήκτρου Tab και μόνο να μεταβαίνει από την μία ερώτηση 

στην επόμενη με την επιθυμητή σειρά. Έτσι, στις φόρμες ορίστηκε η λογική 

σειρά, βάσει του ερωτηματολογίου για κάθε ερώτηση. 

 

Άλλες ιδιότητες φορμών 
Στις φόρμες αποδόθηκαν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες εκτός από τις 

παραπάνω. Οι: 
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a) Καταχώριση Δεδομένων. Εμφανίζεται κενή φόρμα έτοιμη για 

καταχώριση μίας νέας εγγραφής. Δεν μπορεί να εμφανιστεί μία 

παλιότερη με διαφορετικό πεδίο κλειδί και να γραφτούν τα δεδομένα 

πάνω από τα άλλα. 

b) Δεν επιτρέπονται διαγραφές. Από την στιγμή που θα προστεθεί μία 

έγκυος δεν μπορεί να διαγραφεί σε επίπεδο απλού χρήστη. 

c) Δεν είναι διαθέσιμα τα πλήκτρα πλοήγησης στις εγγραφές. 

Εξασφαλίζουμε ότι δεν πρόκειται να μεταβεί  σε άλλη εγγραφή εκ 

παραδρομής. 

 

ΡΟΥΤΙΝΕΣ 
Ένα άλλο στοιχείο που προστέθηκε κατά τον σχεδιασμό αφορά μία αδυναμία 

της Microsoft Access. Δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί η ροδέλα του 

ποντικιού. Αυτό κανονικά δεν αποτελεί πρόβλημα. Όμως, κατά την 

καταχώριση δεδομένων από την συνεντεύκτρια, αν περιστραφεί η ροδέλα, 

τότε δεν θα έχουμε ως αποτέλεσμα την κύλιση σε άλλο σημείο της οθόνης, 

αλλά είτε την μετάβαση σε άλλη εγγραφή, είτε να χάσουμε τις τελευταίες 

απαντήσεις από την οθόνη. Αυτό αντιμετωπίστηκε με την ρουτίνα 

``Mousehook.dll΄΄ η οποία καλείται για την απενεργοποίηση της ροδέλας του 

ποντικιού. Μοναδική προϋπόθεση να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο 

της Access που επεξεργαζόμαστε. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
Τα ερωτηματολόγια από την στιγμή που δημιουργούνται, εγκαθίστανται στους 

φορητούς υπολογιστές των συνεντευκτριών. Έτσι, είχαμε μέχρι και εννέα 

υπολογιστές με εγκατεστημένα τα ερωτηματολόγια 12ης εβδομάδας, 

Διατροφικών συνηθειών, 30ης εβδομάδας κύησης, τοκετού, EPDS σε 

κάποιους από αυτούς και έπονται τα 6ου μήνα ζωής και 1ου έτους ζωής του 

παιδιού. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί ένα αρχείο τύπου Microsoft Excel, η 

λεγόμενη Βάση 3, το οποίο αποτελεί το μητρώο της μελέτης (εικόνα 6). 
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Εικόνα 6 Αναπαράσταση εισαγωγής δεδομένων στους φορητούς υπολογιστές και 

ενσωμάτωσης των δεδομένων σε κεντρικές βάσεις

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

φάνηκαν από την πρώτη στιγμή, ωστόσο έπρεπε να αντιμετωπίζονται 

προβλήματα που εμφανίζονταν καθημερινά.  

Αρχικά, οι γυναίκες που συμμετέχουν στην μελέτη προσεγγίζονται σε ένα 

συγκεκριμένο νοσοκομείο, λαμβάνουν ID αντιπροσωπευτικό του νοσοκομείου 

αυτού και της συνεντεύκτριας που διεξάγει το ερωτηματολόγιο της 12ης 

εβδομάδας, σύμφωνα με τους κανόνες που προαναφέρθηκαν. 

Αρκετές όμως, είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η έγκυος αλλάζει το 

νοσοκομείο στο οποίο παρακολουθείται. Λόγω της φύσης της μελέτης ως 

κοόρτης, πρέπει να συνεχίσει η παρακολούθηση με το ίδιο ID.  

Δεδομένης της έλλειψης δικτύου διασύνδεσης των υπολογιστών, το γεγονός 

αυτό αντιμετωπίστηκε με την προσθήκη μίας επιπλέον φόρμας αναζήτησης 

γυναικών στην Access κατά την έναρξη των ερωτηματολογίων, εκτός του 

ερωτηματολογίου 12ης εβδομάδας κύησης όπου γίνεται η αντιστοίχιση  ID με 

όνομα για πρώτη φορά. Η αρχή λειτουργίας αυτής της φόρμας είναι ότι όλες οι 
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έγκυες που συμμετέχουν στην μελέτη υπάρχουν ήδη σε ένα πίνακα από τον 

οποίο γίνεται εύρεση (εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7  Φόρμα Αναζήτησης γυναικών 

 
 

Εξηγώντας την φόρμα αναζήτησης έχουμε τα ακόλουθα: 

a. Στο πεδίο συνεντεύκτρια είναι υποχρεωτική η καταχώριση του 

ονόματος της συνεντεύκτριας που διεξάγει την συνέντευξη. 

b. Στο πεδίο νοσοκομείο γίνεται επιλογή του νοσοκομείου συνέντευξης 

c. Ημερομηνία προεπιλεγμένη η σημερινή, προς αποφυγή 

λανθασμένων καταχωρίσεων. 

d. Στο πεδίο επίθετο συμπληρώνεται το επίθετο της εγκύου που 

αναζητούμε. Δεν υπάρχει ο περιορισμός κεφαλαία πεζά και δεν 

είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί όλο το επίθετο, ώστε να 

περιοριστεί η αναζήτηση. 

e. Πλήκτρα εντολών ΄΄ < >΄΄ Με τα συγκεκριμένα πλήκτρα μπορεί η 

συνεντεύκτρια να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα της αναζήτησης. 

f. Πλήκτρο εντολών ΄΄Νέα Μητέρα ΄΄. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το 

ID, δίδεται η δυνατότητα προσθήκης της εγκύου εκείνη την στιγμή. 

g. Πλήκτρο εντολών ΄΄Μητέρα ΄΄. Με αυτό το πλήκτρο εμφανίζονται τα 

δημογραφικά στοιχεία της εγκύου, όπως επίσης και στοιχεία 

επικοινωνίας, για επαλήθευση ή και αλλαγή. 
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h. Λίστα επιλογών  ΄΄Υπό- ερωτηματολόγιο΄΄. Δίδεται η δυνατότητα 

στην συνεντεύκτρια να μεταβεί σε συγκεκριμένη ενότητα για 

συνέχιση ή διόρθωση απαντήσεων. 

i. Πλήκτρο εντολών ΄΄Εκκίνηση΄΄ . Πατώντας το συγκεκριμένο 

πλήκτρο ξεκινά το ερωτηματολόγιο. Το ID καταγράφεται αυτόματα 

σε κάθε πίνακα κατά την προσπέλαση της αντίστοιχης φόρμας. 

 

Πατώντας το πλήκτρο εκκίνηση βρισκόμαστε στην πρώτη φόρμα (εικόνα 8). 

Όπως βλέπουμε τα στοιχεία της εγκύου ήδη εμφανίζονται ήδη στην φόρμα 

αυτή. Με το πλήκτρο ΄΄Επόμενο΄΄ μεταβαίνουμε στην επόμενη φόρμα. 

 

 Εικόνα 8 Πρώτη φόρμα στοιχείων του ερωτηματολογίου Διατροφικών Συνηθειών 

Στην φόρμα που ακολουθεί (εικόνα 9) μπορούμε να παρατηρήσουμε αρχικά 

ότι το ID έχει κληροδοτηθεί κατευθείαν. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται από 

την συνεντεύκτρια η συμπλήρωσή του, με πιθανό σφάλμα. Οι δύο ερωτήσεις 

που ακολουθούν είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου. Όπως είναι φανερό, 

αντιμετωπίστηκαν με σύνθετα πλαίσια επιλογών. Στην φόρμα αυτή διακρίνεται 

και το λεγόμενο skip pattern. Οι υπό- ερωτήσεις της 2 ερώτησης δεν είναι 

ενεργοποιημένες. Θα ενεργοποιηθούν μόνο στην περίπτωση ανάλογης 
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απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση. Με απενεργοποιημένες τις 

ερωτήσεις αυτές, πατώντας το πλήκτρο tab ο χρήστης θα βρεθεί στο πλήκτρο 

εντολής ΄΄προηγούμενο΄΄ και με διπλό πάτημα στο πλήκτρο ΄΄επόμενο΄΄ . 

πρόκειται για 2 πλήκτρα, τα οποία επαναλαμβάνονται σε κάθε φόρμα για 

πλοήγηση μέσα στο ερωτηματολόγιο. 

Πιο συγκεκριμένα, με απλά λόγια, επιλέγοντας το ΄΄Επόμενο΄΄  καλείται η 

επόμενη φόρμα, ελέγχεται αν υπάρχουν δεδομένα για το συγκεκριμένο ID 

στην φόρμα που καλείται, ώστε να εμφανιστούν, εμφανίζεται η επόμενη 

φόρμα και κλείνει η προηγούμενη φόρμα, προκειμένου να μην απασχολεί 

πόρους του συστήματος. 

 

Εικόνα 9 Δεύτερη φόρμα Ερωτηματολογίου Διατροφικών Συνηθειών 

 
 

Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα πλήκτρων επιλογών, και 

σχεδίου παράκαμψης (skip pattern), ( έχει ενεργοποιηθεί η ερώτηση 9.1 με 

θετική απάντηση στην 9). Στην 9.1 ερώτηση  παρουσιάζονται στην έγκυο 

φωτογραφίες με διαφορετικές ποσότητες τροφίμου. Κάθε φωτογραφία 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα γραμμάρια για το τρόφιμο αυτό. Έτσι σε αυτήν 
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την περίπτωση έχουμε μπροστά μας μία έγκυο η οποία καταναλώνει 1 φορά 

την ημέρα από 30 γραμμάρια, all bran. Ταυτόχρονα με την επιλογή του Β στην 

ποσότητα έχει αντιστοιχηθεί στον αντίστοιχο πίνακα η τιμή 30 στην μεταβλητή 

που αφορά στα γραμμάρια All bran. Η αντιστοίχιση αυτή έχει γίνει για όλες τις 

τροφές του διατροφικού ερωτηματολογίου, που απαιτούνταν γραμμάρια. 

Όσον αφορά το σχέδιο παράκαμψης οι ερωτήσεις 9.1 και 10.1 

ενεργοποιούνται μόνο με θετική απάντηση στην ερώτηση 9.  

 

Εικόνα 10 Πλαίσια επιλογών και σχέδια παράκαμψης σε φόρμα 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Όπως είδαμε ένα από τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

είναι τα άμεσα διαθέσιμα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό μας έδωσε την 

δυνατότητα παραγωγής σε εβδομαδιαίο επίπεδο αναφορών στις οποίες 

παρουσιάζονταν τα ποσοστά απόκρισης τόσο ανά ερώτηση, όσο και σαν 

μελέτη (Item non- response, Response rate). Επιπλέον, γινόταν και ποιοτικός 

έλεγχος των καταχωρίσεων, για ακραίες τιμές κα. Οι αναλύσεις 

παρουσιάζονταν τόσο ανά συνεντεύκτρια, όσο και συνολικά. Στον πίνακα 6  

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάποιες από τις μεταβλητές που 

ελέχθησαν σύμφωνα με την διαδικασία αυτή. 

 

Πίνακας 6. Item non- response rate  για επιλεγμένες μεταβλητές.

 Ερώτηση

 
Εθνική Καταγωγή 
Μητέρας

Σακχαρώδης Διαβήτης 
Πατέρα

t Item non- response
έως 3/4/07 25/194=12,9% 23/188= 12,2%
έως 23/5/07 6/323= 1,6% 2/382= 0,5%
Μεταβολή -87,6% -95,9%
. 

 

Οι μεταβλητές στον πίνακα 6 αποτελούν μόνο ένα μικρό υποσύνολο όλων 

των μεταβλητών που ελέχθησαν. Είναι φανερή η μείωση της μη απόκρισης 

στις ερωτήσεις. Παρόμοια, αποτελέσματα είχαμε σε όλες τις μεταβλητές που 

ελέγχονταν. 

Οι αναφορές αυτές είχαν δύο αποτελέσματα. Αφενός, έκανε σαφές στις 

συνεντεύκτριες ότι ελεγχόταν η εργασία τους τόσο ποσοτικά , όσο και ποιοτικά 

σε συστηματική βάση. Αφετέρου, έβλεπαν και οι ίδιες τα αποτελέσματα της 

εργασίας τους και κατ΄ επέκταση τη σημασία της έρευνας. Αυτό προήγαγε τον 

επαγγελματισμό τους και βελτίωνε τη συνοχή τους ως ομάδα. 

 

Συγχρόνως με τον έλεγχο των απαντήσεων γινόταν και έλεγχος σωστής 

απόδοσης των αναγνωριστικών αριθμών μητρώων (ΙDs) των εγκύων στην 

μελέτη. Ο έλεγχος αυτός γίνεται και με τη χρήση του αρχείου ΄΄Βάση 3΄΄. Στο 

αρχείο αυτό περιέχονται τα στοιχεία των γυναικών που συμμετέχουν στην 
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μελέτη. Επιπλέον, καταγράφεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων, όπως και η ημερομηνία λήψης δείγματος αίματος ή και 

ούρων για κάθε γυναίκα, σύμφωνα με γραπτές φόρμες που συμπληρώνονται 

από τις συνεντευκτριες ανά νοσοκομείο. Σκοπός είναι η διασταύρωση ανά 

πάσα στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε από την Microsoft Access. Από τον 

έλεγχο αυτόν μπορεί να προκύψουν διάφορα συμπεράσματα.  

Η απόδοση των αριθμών μητρώων γίνεται μη αυτόματα. Πρόκειται για προ-

εκτυπωμένους αριθμούς, την εκτύπωση των οποίων αναλαμβάνει η 

συνεντεύκτρια. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου η ίδια συνεντεύκτρια 

απέδωσε εκ παραδρομής τον ίδιο αριθμό μητρώου σε 2 διαφορετικές 

συμμετέχουσες στην μελέτη. Αυτό επετράπη από την εφαρμογή λόγω 

έλλειψης εικόνας των πρωταρχικών βάσεων στα κεντρικά δεδομένα εξαιτίας 

της απουσίας δικτύου.  

Αφού εντοπιστεί το σφάλμα, διορθώνεται σε όλα τα σημεία αποθήκευσης 

δεδομένων. Δυστυχώς λόγω της απουσίας δικτύου, από την στιγμή που μία 

βάση έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα. 

Έτσι μία αλλαγή στα κεντρικά δεδομένα δεν συνεπάγεται αλλαγή στοιχείων 

και στην πρωταρχική βάση καταχώρισης. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Όπως δείξαμε παραπάνω, τα δεδομένα από τις ατομικές βάσεις 

συγκεντρώνονται ένα επίπεδο πάνω, σε κεντρικές ανά ερωτηματολόγιο 

βάσεις. Η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων έχει αυτοματοποιηθεί και 

παράλληλα παράγεται ημερολογιακό αρχείο (log file) το οποίο έχει την 

δυνατότητα να αναφέρει αναλυτικά τα δεδομένα που προστέθηκαν κατά την 

τελευταία εισαγωγή. Επίσης, παράγεται μήνυμα, είτε ότι η εισαγωγή ήταν 

επιτυχής, είτε ότι ήταν ανεπιτυχής και πρέπει να συμβουλευτούμε το 

παραγόμενο αρχείο για λεπτομέρειες 

Στην εικόνα 11 παρουσιάζεται το χαρακτηριστικό παράθυρο διαλόγου για την 

εισαγωγή δεδομένων σε κεντρική βάση ερωτηματολόγιου. Αφού επιλέξουμε 

την βάση την οποία επιθυμούμε να ενσωματώσουμε, αυτόματα επιλέγεται η 

τοποθεσία στον υπολογιστή μας στην οποία θα αποθηκευτεί το ημερολογιακό 

αρχείο καθώς και το όνομα αυτού. 
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Με το πάτημα του πλήκτρου ΄΄Execute΄΄, στο τρίτο βήμα εκτελείται η 

διεργασία ενοποίησης των πινάκων, για την οποία ενημερωνόμαστε από 

μπάρες προόδου και από αντίστοιχο κείμενο για το σημείο στο οποίο 

βρισκόμαστε. 

Μία επιπλέον ρουτίνα η οποία προστέθηκε αφορά των έλεγχο κενών πεδίων, 

των missing values δηλαδή. Στο βήμα 4 μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε 

το σημείο αποθήκευσης για αρχείο υποστηριζόμενο από το Microsoft Excel. Η 

διαδικασία αυτή θα μας αποδώσει τα IDs με κενές απαντήσεις για 

προκαθορισμένους πίνακες δεδομένων της βάσης για όλες τις μεταβλητές 

τους. Με το βήμα 5, το πάτημα δηλαδή του δεύτερου πλήκτρου ΄΄execute΄΄ 

σαρώνονται οι προεπιλεγμένοι πίνακες και μόνο όσα IDs περιέχουν κενές 

τιμές εμφανίζονται στο αρχείο που παράγεται. Παραλείπεται όποιο ID δεν 

περιέχει κενή τιμή. Επίσης, ανεξάρτητα από τις κενές τιμές σε μεταβλητές που 

αντιστοιχούν σε κάθε ID κάθε στήλη του νέου αρχείου αποδίδεται σε 

συγκεκριμένη ερώτηση. Πιο απλά, από μία τυχαία κατανομή ID με κενές 

απαντήσεις παράγεται ένας πίνακας, με συγκεκριμένα αποτελέσματα και 

στοιχισμένες μεταβλητές. 

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικής σημασίας αφού μας επιτρέπει να 

ελέγξουμε σε ελάχιστο χρόνο, την ποιότητα συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων όπως επίσης την παραγωγή λιστών με κενές τιμές προς 

συμπλήρωση από τις συνεντεύκτριες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι το 

γεγονός ότι οι πίνακες που ελέγχονται κάθε φορά μπορούν να αλλάξουν, έτσι 

ώστε να ελεγχθούν διαφορετικά σημεία του ερωτηματολογίου κάθε φορά. 

Ένα ακόμα στοιχείο ορατό στην εικόνα 11 είναι το μήνυμα επιτυχούς 

ενσωμάτωσης που παράγεται αυτόματα. 

Ενώ η διαδικασία αυτή φαίνεται απλή στον χρήστη, κρύβεται πολλή 

προσπάθεια και προγραμματισμός στο παρασκήνιο. Δεν πρόκειται απλά για 

ενσωμάτωση δύο πινάκων μεταξύ τους. Ο τελικός σκοπός είναι η ανάλυση με 

κάποιο στατιστικό πακέτο οπότε και τα δεδομένα πρέπει να έχουν ανάλογη 

μορφή, ασύμβατη πολλές φορές με τη δομή της βάσης. Έτσι, έχει αναπτυχθεί 

κώδικας με τον οποίο τα δεδομένα που βρίσκονται τοποθετημένα σε γραμμές 

σε έναν πίνακα, αλλάζουν δομή και βρίσκονται τοποθετημένα σε στήλες ως 

μεταβλητές έτοιμες για ανάλυση. Ο κώδικας αυτός έχει ξεπεράσει ακόμα και 

τον περιορισμό της Access για μέγιστο αριθμό στηλών. 
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Εικόνα 11 Παράθυρο διαλόγου ενσωμάτωσης δεδομένων σε κεντρική βάση 

 
 

Στις δύο εικόνες που ακολουθούν (εικόνα 12 & 13) παρουσιάζονται 

αποσπάσματα από τα ημερολογιακά αρχεία που παράγονται. Έχουμε, 

αφενός την έναρξη και αφετέρου την λήξη της διαδικασίας. Δίδονται στοιχεία 

όπως ημερομηνία και ώρα έναρξης, οι συνδεόμενοι πίνακες, το πλήθος των 

συνολικών εγγραφών, το πλήθος των εγγραφών που προστέθηκαν όπως 

επίσης το πλήθος των εγγραφών που βρέθηκαν ήδη στην βάση. 

 

Εικόνα 12 Ημερολογιακό αρχείο ενσωμάτωσης εγγραφών σε κεντρική βάση (αρχή). 
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Εικόνα 13 Ημερολογιακό αρχείο ενσωμάτωσης εγγραφών σε κεντρική βάση (τέλος). 

 
 

Βλέπουμε ξανά ότι το αρχείο τελειώνει με την ένδειξη επιτυχώς. Στην 

συγκεκριμένη ενσωμάτωση ενσωματώθηκε ερωτηματολόγιο 30ης εβδομάδας 

με 220 μεταβλητές για 60 γυναίκες, μέσα σε 28 δευτερόλεπτα. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΡΕΑ 
 
Ο τελικός σκοπός αποτελεί πάντα το πέρασμα σε μία κεντρική βάση. 

Αφού έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, τα δεδομένα τα οποία 

βρίσκονται στις κεντρικές, σε επίπεδο ερωτηματολογίου βάσεις μετατρέπονται 

σε μορφή .sav η οποία εξυπηρετείται από το πακέτο Spss. Από τα 

διαφορετικά ερωτηματολόγια προκύπτουν διαφορετικά αρχεία. Τα αρχεία 

αυτά ενώνονται με βάση το ID της εγκύου και προκύπτουν τα τελικά αρχεία, 

έτοιμα προς επεξεργασία και ανάλυση. 

Στην βάση αυτή προστίθενται και στοιχεία από τις αναλύσεις βιολογικών 

δειγμάτων.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δίνονται προκαθορισμένα τμήματα της 

βάσης ανάλογα με τον σκοπό της ανάλυσης που πρόκειται να γίνει. 
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Εικόνα 14 Πέρασμα από τις ανά ερωτηματολόγιο κεντρικές βάσεις, στην κεντρική βάση 

δεδομένων της μελέτης ΡΕΑ 

 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όπως προαναφέραμε η μελέτη ΄΄Ρέα΄΄ αποτελεί τμήμα πολυκεντρικής 

μελέτης. 

Εκτός από την χώρα μας, παρόμοιες μελέτες διεξάγονται στην Ιταλία, Γαλλία, 

Ισπανία, Αγγλία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Σε κάποιες από αυτές η μελέτη 

στηρίζεται από τα εθνικά συστήματα υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι στην Σουηδία συμμετέχουν 52 νοσοκομεία και μέσα σε 10 έτη για όλη τη 

Σουηδία υφίσταται κοόρτη αποτελούμενη από 90.000 έγκυες περίπου. 

Ούτε όμως για τις άλλες χώρες η οργάνωση δεν ήταν κάτι εύκολο. Στην 

Σουηδία προηγήθηκε μελέτη 4 ετών με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα 

για την αρτιότερη οργάνωση της εκεί μελέτης. 

Σε μία από τις δύο μελέτες της Ιταλίας, η οποία πραγματοποιείται 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (CO.N.ER, Bologna birth cohort) έχουν 

συμπεριληφθεί 1500 έγκυες μέσα σε δύο έτη από ένα πληθυσμό περίπου 

900.000 ατόμων. 
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Στη Νορβηγία τα βιολογικά δείγματα των γυναικών ενοικιάζονται έναντι 

τιμήματος για δεδομένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα στην συγκεκριμένη μελέτη 

έχει καθιερωθεί σύστημα τυποποίησης τύπου ISO για την διαχείριση των 

δειγμάτων. 

Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κοορτών θα 

μπορεί να αποτελέσει μία χρήσιμη διαδικασία. 

Μελλοντικά σχέδια για την μελέτη μας αποτελούν πρώτα από όλα η ανάπτυξη 

της κεντρικότερης βάσης δεδομένων της ΄΄Ρέα΄΄ . Όπως προχωράμε στον 

χρόνο, τα ερωτηματολόγια της μελέτης παύουν να χρησιμοποιούνται, το 

καθένα με τη σειρά του. Έτσι, πέρα από τους ανά τακτά διαστήματα ελέγχους, 

δημιουργείται η ανάγκη δημιουργίας της βάσης αυτής, η οποία θα αποτελεί το 

σημείο αναφοράς για κάθε μελλοντική ανάλυση. 

Στην βάση αυτή θα προστίθενται συνέχεια νέα δεδομένα. Εκτός τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση των βιολογικών δειγμάτων, θα προστεθούν 

μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρωκτό- γεννητικής απόστασης νεογνών  

κα. Η επεκτασιμότητα της κεντρικής βάσης δεδομένων της μελέτης αποτελεί 

ζητούμενο. 

Μία ακόμα επιδίωξη αποτελεί, η δημιουργία ερωτημάτων με τα οποία θα 

καλούνται συγκεκριμένα δεδομένα προς ανάλυση ανάλογα με τον επιμέρους 

σκοπό. Για παράδειγμα σε αναλύσεις που αφορούν τις αλλεργίες, θα 

μπορούμε να ανασύρουμε από την κεντρική βάση μόνο τα δεδομένα που 

αφορούν τα outcomes αλλεργιών και παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με 

αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα απλοποιηθεί η διαδικασία και σε περιπτώσεις 

όπου θα ζητούνται ταυτόχρονα δεδομένα για διαφορετικές αναλύσεις σε μικρό 

χρονικό διάστημα θα μπορούμε να δίνουμε εγκαίρως αποτέλεσμα. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης Ρέα έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται 

μηχανισμοί τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και της ανάλυσης των δεδομένων. 

Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν αναπτυχθεί με τον γνώμονα της 

παραμετροποίησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και σε μελλοντικές μελέτες. 

Πέρα από τα επιδημιολογικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από την 

μελέτη Ρέα, θα μπορεί να αποτελέσει βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουν 
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να στηριχτούν επόμενες μελέτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί και ένα από τα 

σημαντικότερα κληροδοτήματα της μελέτης. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε πράγματι ότι η χρήση των ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων ωφέλησε στην ταχύτητα της ροής των δεδομένων, στην 

πληρότητα αυτών, αλλά και συντέλεσε στην απλοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισής τους 
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