CESSDA ATTIKH:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Ερευνητική Ομάδα
ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Υποέργα
Α/Α
Υποέργου

Τίτλος

Υπεύθυνος Φορέας

Ενέργεια

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ DDI3

ΕΚΚΕ

Δημόσιος Διαγωνισμός

2

ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NESSTAR
(DDI2)

ΕΚΚΕ

Απευθείας Ανάθεση

3

ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΚΕ

Απευθείας Ανάθεση

4

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ

ΕΚΚΕ

Απευθείας Ανάθεση
(3 προσφορές)

5

ΕΚΚΕ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΚΕ

Αυτεπιστασία

6

ΕΚΠΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑ

Αυτεπιστασία

7

ΠΑΝΤΕΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ

Αυτεπιστασία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΚΚΕ

Υποέργο 1: Ανάπτυξη και Δημιουργία Λογισμικού για τη
Διαχείριση Ποσοτικών Δεδομένων
Στόχος: Δημιουργία νέας ερευνητικής υποδομής, που θα αποτελείται από μία
Εθνική πύλη καθώς και από επιμέρους αποθετήρια, τα οποία θα τροφοδοτούν
την Εθνική πύλη με δεδομένα των κοινωνικών επιστημών και αυτή με την σειρά
της τον κατάλογο δεδομένων της CESSDA.
Τα δεδομένα με τα οποία τα αποθετήρια θα τροφοδοτούν την Εθνική πύλη θα
είναι είτε ποσοτικές έρευνες, είτε πινακοποιημένα δεδομένα, είτε ποιοτικές
έρευνες, είτε ακόμα και ερευνητικές συνιστώσες ερευνών.
Η τεκμηρίωση των δεδομένων θα είναι συμβατή με το πρότυπο DDI 3.
Ενέργεια: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός / Ημ. Προκήρυξης Διαγωνισμού:
26/9/2014 / Ανάδοχος: Neuropublic A.E / Σύμβαση: από 09/02/2015 έως
31/12/2015 (11 μήνες).
Στον διαγωνισμό προβλέπονταν ως προαπαιτούμενα: εγγύηση καλής
λειτουργίας, υπηρεσίες φιλοξενίας και υπηρεσίες συντήρησης για διάστημα 4
ετών.

Υποέργο 1: Ανάπτυξη και Δημιουργία Λογισμικού για τη
Διαχείριση Ποσοτικών Δεδομένων
Παραδοτέα σε εξέλιξη:
Εφαρμογή
συγγραφής
τεκμηρίωσης
(SODADOC)

Δημιουργείται η τεκμηρίωση ενός έργου τεκμηρίωσης . Το έργο
τεκμηρίωσης αφορά την τεκμηρίωση ενός ή περισσότερων από τα
κάτωθι αντικείμενα: έρευνα, σειρά, κύβος, πακέτο μεταδεδομένων. Το
έργο τεκμηρίωσης κατόπιν δημοσιεύεται στο εκάστοτε αποθετήριο
(SODAREP).
Παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των ως άνω αντικειμένων σε δενδρική
δομή ανά αποθετήριο. Η κάθε οντότητα αναζητείται βάσει πολλαπλών
κριτηρίων.

Εφαρμογή
Αποθετηρίου
Επιπλέον δυνατότητες (πλην πλοήγησης και αναζήτησης):
(SODAREP)

•
•
•

προβολής χαρτών με απεικονίσεις δεδομένων για γεωγραφικές
μεταβλητές και
on line περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης.
Εξαγωγής τεκμηρίωσης σε pdf

Υποέργο 1: Ανάπτυξη και Δημιουργία Λογισμικού για τη
Διαχείριση Ποσοτικών Δεδομένων
Παραδοτέα σε εξέλιξη:

Εφαρμογή
Πύλης
(SODANET
Portal)

Παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των ως άνω οντοτήτων σε δενδρική δομή
για όλα τα αποθετήρια του δικτύου Sodanet. Η κάθε οντότητα
αναζητείται βάσει των ίδιων κριτηρίων όπως στο SODAREP και επιλέον
κριτήριο το εκάστοτε Αποθετήριο. Η πύλη θα τροφοδοτεί και
ενημερώνει τον κατάλογο της CESSDA με τα Ελληνικά δεδομένα.
Επιπλέον δυνατότητες:
• προβολής χαρτών με απεικονίσεις δεδομένων για γεωγραφικές
μεταβλητές και
• on line περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης.
• Εξαγωγής τεκμηρίωσης σε pdf

Αρχιτεκτονική των Εφαρμογών

Υποέργο 2: Αγορά αδειών χρήσης του λογισμικού
Nesstar Server
Στόχος: Αποθήκευση ερευνών έως: α) τη δημιουργία της νέας ερευνητικής
υποδομής και β) τη δημιουργία νέας εφαρμογής CESSDA Catalogue που θα
υποστηρίζει αποθετήρια διαφορετικού τύπου πέραν του Nesstar Server.
Η τεκμηρίωση των ερευνών στον Nesstar Server είναι συμβατή με το πρότυπο
DDI 2.
Ενέργεια: Απευθείας Ανάθεση
Παραδοτέα σε εξέλιξη: Η προμήθεια θα γίνει έως 10/11/2015.
Το ΕΚΚΕ έχει λάβει προσφορά για την αγορά αδειών χρήσης από 29/6/2015.
Έχει προβλεφθεί η αγορά αδειών του λογισμικού Nesstar Server για 2 έτη.

Υποέργο 2: Αγορά αδειών χρήσης του λογισμικού
Nesstar Server
Παρά τις καθυστερήσεις χρηματοδότησης και τις δυσκολίες στην υλοποίηση
της νέας ερευνητικής υποδομής :
α) εξασφαλίστηκε η επέκταση χρήσης της άδειας Nesstar Server του ΕΚΚΕ και η
παροχή της υπηρεσίας σε όλα τα μέλη του δικτύου καθόλο το προηγούμενο
διάστημα
β) συνεχίστηκε η συσσώρευση ερευνών στον κοινό Nesstar Server των εταίρων
Παράλληλα έχει προβλεφθεί η δημιουργία εργαλείου (μέσω του υποέργου 1)
για την αυτοματοποιημένη μετάβαση από τον Nesstar Server στη νέα
ερευνητική υποδομή.

O Sodanet Nesstar Server είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://nesstar.sodanet.gr/

Υποέργο 3: Αγορά λογισμικού διαχείρισης ποιοτικών
δεδομένων
Στόχος: H αγορά των λογισμικών διαχείρισης και επεξεργασίας ποιοτικών
δεδομένων Nvivo και Nvivo Server.
Ενέργεια: Απευθείας Ανάθεση
Παραδοτέα σε εξέλιξη: Η αγορά των αδειών θα πραγματοποιηθεί έως
10/11/2015.
Το ΕΚΚΕ έχει λάβει προσφορά για την αγορά 21 αδειών χρήσης Nvivo από
6/2/2015.
Έχει προβλεφθεί η αγορά αδειών του λογισμικού NVivo για 4 έτη.

Υποέργο 4: Ενοικίαση Εξυπηρετητών
Στόχος: Ενοικίαση εξυπηρετητών για την φιλοξενία: α) του ιστότοπου
sodanet.gr, β) του Nesstar Server, γ) του Nvivo Server, δ) της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης Moodle.
Ενέργεια: Απευθείας Ανάθεση με 3 προσφορές
Παραδοτέα σε εξέλιξη: ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου παρέχει
υπηρεσίες φιλοξενίας από 01/12/2014. Εκκρεμεί η εγκατάσταση του Nvivo
server –αμέσως μετά την αγορά των αδειών.

Υποέργο 5: Επεξεργασία και Τεκμηρίωση δεδομένων ΕΚΚΕ
Στόχος: Τεκμηρίωση ερευνών (παλαιότερες έρευνες του ΕΚΚΕ και Ελληνική τεκμηρίωση
ερευνών αποθετηρίου GESIS που αφορούν την Ελλάδα), εκπαίδευση των μελών του
δικτύου στη χρήστη των εφαρμογών, δημιουργία περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης και
διδακτικό υλικό δύο μαθημάτων, λογότυπο δικτύου, ιστότοπος έργου και δικτύου, μακέτα
φυλλαδίου.
Ενέργεια: Αυτεπιστασία
Παραδοτέα σε εξέλιξη:
• Κατάλογος δεδομένων που πρόκειται να κατατεθούν στην ερευνητική υποδομή
• Εκπαίδευση του Δικτύου στη χρήση των εφαρμογών
• Κατάλογος δεδομένων που τεκμηριώθηκαν στην ερευνητική υποδομή
• Εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης παραδοτέων
• Περιβάλλον τηλεκπαίδευσης και διδακτικό υλικό δύο μαθημάτων που θα αναρτηθούν
στο περιβάλλον τηλεκπαίδευσης
• Συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου
• Εταιρική ταυτότητα δικτύου
• Ιστότοπος έργου και δικτύου
• Μακέτα φυλλαδίου

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ/ Τεκμηρίωση Ερευνών
Έχει ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση 174 ερευνών που θα δημοσιευθούν
στο αποθετήριο του ΕΚΚΕ :
• Παλαιότερες έρευνες ΕΚΚΕ (42)
• European Values Study Longitudinal Data File 1981-2008 (EVS 19812008) – Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα ερευνών του GESIS
• Flash Ευρωβαρόμετρο (99) – Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα
ερευνών του GESIS
• Ευρωβαρόμετρο (32) – Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα ερευνών
του GESIS
Προγραμματίζεται η ελληνική τεκμηρίωση 150 ακόμη ερευνών του
αποθετηρίου GESIS μέχρι το τέλος του έργου.

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ /
Προετοιμασία περιεχομένου νέας υποδομής : Θησαυρός Topclass

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Προετοιμασία περιεχομένου νέας υποδομής :
Δυνατότητα χρήσης τυποποιημένων μεταβλητών και ταξινομήσεων
• Τυποποιημένες μεταβλητές και ταξινομήσεις για:
• ISCO 2008 (International Standard Classification of Occupations)
• ISCO 1998
• ISIC rev 4 ( International Standard Industrial Classification of All
Economic Activities)
• ΝΑCE rev. 2 (General Industrial Classification of Economic
Activities within the European Communities)
• Γεωγραφικές μεταβλητές προσυνδεδεμένες με χάρτη:
• Ελλάδα – NUTS1 (Γεωγραφικές Ομάδες) – NUTS2 (Περιφέρειες)
– NUTS3 (Νομοί)
• Ελλάδα - Δήμοι
• Χώρες ανά τον κόσμο
Συνοδευόμενες με SPSS Syntax για τη δημιουργία των μεταβλητών.

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Εκπαίδευση δικτύου στη χρήση εφαρμογών
• Στις 6-7/2/2015 διεξήχθη στο ΕΚΚΕ, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:
«Τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση του Nesstar»
(εκπαιδευτής Α. Λιναρδής)
• Την 13/3/2015 διεξήχθη στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
Αθήνα επιμορφωτικό σεμινάριο στις παρακάτω θεματικές (εκπαιδευτής Α.
Λιναρδής) :
• Οι φάσεις της Εμπειρικής Ποσοτικής Έρευνας.
• Ερωτήσεις και μεταβλητές. Οι βασικοί τύποι ερωτήσεων και
μεταβλητών.
• Τα δεδομένα στο SPSS: επισκόπηση του Variable και του DataView.
• Τεκμηρίωση Δεδομένων. Το πρότυπο μεταδεδομένων DDI
• Τεκμηρίωση ερευνών στο λογισμικό Nesstar Publisher βάσει του DDI
• Χρήση του Nesstar Server
• Τον προσεχή Νοέμβριο προγραμματίζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια των
μελών του δικτύου στη χρήση της νέας ερευνητικής υποδομής.

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μαθήματα
H πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Δικτύου Sodanet πρόκειται να φιλοξενήσει
μαθήματα που αφορούν κυρίως:
α) τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την τεκμηρίωση
δεδομένων και
β) την αναλυτική περιγραφή μεθόδων στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται σε
κοινωνικά δεδομένα για έρευνες διαθέσιμες στα αποθετήρια των φορέων της υποδομής.
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση των στατιστικών αναλύσεων είναι
το SPSS.
Ειδικότερα σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία μαθημάτων, το θεωρητικό πλαίσιο που
διέπει τη θεματολογία του μαθήματος καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει ο
εισηγητής περιγράφονται αναλυτικά. Κατόπιν προσδιορίζονται από τον εισηγητή οι
έννοιες που συγκροτούν το θεωρητικό πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα καθώς και ο
τρόπος μέτρησης τους μέσω των μεταβλητών των επιλεγμένων ερευνών. Οι στατιστικές
μέθοδοι που έχουν επιλεγεί, επεξηγούνται και παρουσιάζονται αναλυτικά μέσω SPSS
syntax ή /και SPSS. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτική επεξήγηση των
αποτελεσμάτων βάσει του output του SPSS.
Κάθε μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες και κάθε ενότητα ακολουθείται από τεστ
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου .

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μαθήματα
Προβλέπεται
να
δημιουργηθούν 7 μαθήματα
–
σεμινάρια
στην
πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης, η οποία
είναι ήδη διαθέσιμη στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://elearning.sodanet.gr/
Στον ιστότοπο υπάρχουν
προς
το
παρόν
οι
περιλήψεις και οι εισηγητές
των μαθημάτων και για τα 7
μαθήματα.

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Λογότυπο δικτύου

Υποέργο 5: Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ / Ιστότοπος Δικτύου
• Στη διεύθυνση
http://www.sodanet.gr
λειτουργεί ο προσωρινός
ιστότοπος
• Ο νέος ιστότοπος δημιουργείται
στην διεύθυνση:
http://new.sodanet.gr/
sodanetnew11/
• Μόλις ολοκληρωθεί η
καταχώρηση περιεχομένου και
εφαρμογών, ο ιστότοπος
www.sodanet.gr θα
ενημερωθεί με το νέο εικαστικό
και περιεχόμενο.

LimeSurvey

• Δημιουργία on line
ερωτηματολογίων με το
FOSS (Free Open Source
Survey Tool) Limesurvey,
που είναι εγκατεστημένο
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://sodanet.gr/survey/
• Παραμετροποίηση
εργαλείου και χρήση από
τα μέλη του δικτύου.

To “Story” του SlideShow

