
Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

1 

 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς – Τµήµα Πληροφορικής 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 
 

 Τίτλος ∆ιατριβής 
Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  

Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 

Οργανισµών 

Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Πατρώνυµο Ιωάννης 

Αριθµός Μητρώου ΜΠΠΛ/ 06048 

Επιβλέπων Γιάννης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ηµεροµηνία Παράδοσης Μάρτιος 2012 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή 

 
(υπογραφή) 

 
 

(υπογραφή) (υπογραφή) 

Γιάννης Θεοδωρίδης 
Αναπλ. Καθηγητής 

Ιωάννης Σίσκος  
Καθηγητής 

Νίκος Πελέκης 
Λέκτορας 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

3 

Περίληψη 
 

Η εργασία σκιαγραφεί ένα σύστηµα συλλογής , αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης ασφαλιστικών δεδοµένων που µπορεί να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τόσο 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη µεταναστευτική πολιτική, όσο και τον ευρύτερο 
ασφαλιστικό σχεδιασµό. Το σύστηµα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες (Βάσεις 
∆εδοµένων, Data Warehouses , On –line Analytical Processing , GIS ) για τη διαχείριση 
ασφαλιστικών στοιχείων και άλλων δηµογραφικών, οικονοµικών και λοιπών δεδοµένων 
που αφορούν ασφαλισµένους µετανάστες ανά την ελληνική επικράτεια. Το παρόν 
κείµενο αποτελεί  µια συνοπτική καταγραφή των τµηµάτων της εργασίας που έχουν προς 
το παρόν υλοποιηθεί µε την αξιοποίηση των ανωτέρω τεχνολογιών πληροφορικής. 
 

Λέξεις κλειδιά: Βάσεις δεδοµένων, Data Warehouses, OLAP , GIS. 
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1.Εισαγωγή  
Αντικείµενο της εργασίας είναι η συλλογή δεδοµένων από τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς (ηλικιακά, χώρες καταγωγής κλπ), η εισαγωγή αυτών σε βάσεις δεδοµένων ανά 
ασφαλιστικό οργανισµό και ακολούθως η εκ νέου εισαγωγή των στοιχείων από τις βάσεις 
δεδοµένων σε αποθήκη δεδοµένων. Τελικό στάδιο είναι η υλοποίηση OLAP ερωτηµάτων και η 
σύνδεση των αποτελεσµάτων των ερωτηµάτων τους µέσω GIS µε χάρτη.  

Το όλο εγχείρηµα ήταν µία εργασία του ΙΜΕΠΟ (Ίδρυµα Μεταναστευτικής Πολιτικής) για 
να λάβει αποφάσεις για το µέλλον της µεταναστευτικής πολιτικής. 

Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί από τους οποίους γίνεται η συλλογή των στοιχείων  είναι  το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών) και  ο 
ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων  Επαγγελµατιών / Ταµείο Επαγγελµατιών και 
Βιοτεχνών Ελλάδος).  

Το πρόγραµµα υλοποίησης των βάσεων δεδοµένων και της αποθήκης δεδοµένων είναι ο 
SQL SERVER 2005, του κύβου και των olap ερωτηµάτων το Analysis Services 2005 και της 
οπτικοποίησης των ερωτηµάτων σε χάρτη το Arcgis 9.1 . 

Οι δύο βάσεις δεδοµένων υλοποιηθήκαν ξεχωριστά από τους φοιτητές Σταυγιανουδάκη 
Πέτρο, για τον ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ, και την Καρασιώτου Βάσω, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ακολούθως µε 
κατάλληλες ETL διαδικασίες έγινε φόρτωση των δεδοµένων στην αποθήκη δεδοµένων, όπου 
ορίστηκαν διαστάσεις και µέτρα στον κύβο 
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2 Αποθήκες ∆εδοµένων 

2.1 Γενικά 
Από τα µέσα της δεκαετίας του '70, η αλµατώδης παραγωγή πολύ ισχυρών συστηµάτων 

διαχείρισης  βάσεων  δεδοµένων βοήθησε  στην  ανάπτυξη  πληροφοριακών συστηµάτων που 
καλύπτουν  τις  λειτουργικές  ανάγκες  οργανισµών  και  επιχειρήσεων.  Τα  µεγαλύτερα  και 
ισχυρότερα  συστήµατα  αναπτύχθηκαν  µε  στόχο  τον  αυτοµατισµό βασικών  αναγκών  των 
οργανισµών όπως η διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών και τα λογιστικά συστήµατα. Η 
λειτουργία αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων είναι πλέον κρίσιµη και πολύτιµη για τη ζωή 
των οργανισµών στους οποίους έχουν εγκατασταθεί, η δε βάση δεδοµένων ενός τέτοιου 
συστήµατος αποτελεί τον πυρήνα τους. Η ορθή σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία της βάσης 
είναι ο  σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία ενός πληροφοριακού συστήµατος. Τα 
συστήµατα αυτά  παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας µεγάλου αριθµού δοσοληψιών που 
διαχειρίζονται τα δεδοµένα του οργανισµού (On-line transaction processing - OLTP). Ένα άλλο 
είδος πληροφοριακών συστηµάτων που αναπτύσσονται στους οργανισµούς είναι τα συστήµατα 
στήριξης  αποφάσεων  που  σκοπό  έχουν   να  βοηθήσουν  τα  στελέχη  των  οργανισµών  να 
σχεδιάσουν τις δραστηριότητές του. Η επιτυχία των συστηµάτων αυτών είναι επίσης βασικός 
παράγοντας  επιτυχίας  του  οργανισµού.  Μία  βασική  απαίτηση  των  συστηµάτων  στήριξης 
αποφάσεων είναι η αποδοτική πρόσβαση στα δεδοµένα των  συστηµάτων αυτοµατισµού. Το 
πρόβληµα που προκύπτει, όµως, είναι ότι τα συστήµατα αυτοµατισµού έχουν ήδη πολύ σοβαρό 
υπολογιστικό  φορτίο  από  µόνα  τους  και  επιπλέον,  είναι  σχεδιασµένα  για  την  εκτέλεση 
διαφορετικών λειτουργιών. 

Ένας  τηλεπικοινωνιακός  οργανισµός,  για  παράδειγµα,  συνήθως  διαθέτει  ένα  µεγάλο 
πληροφοριακό σύστηµα ελέγχου του τηλεφωνικού δικτύου του. Αυτό το σύστηµα ελέγχει την 
οµαλή  λειτουργία του δικτύου και παράλληλα των παροχή υπηρεσιών και την χρέωση των 
συνδροµητών   του.  Η  βάση  δεδοµένων  του  συστήµατος  περιέχει  όλα  τα  δεδοµένα  των 
παραπάνω  εργασιών.   Είναι  σαφές  ότι  αυτό  το  σύστηµα  λειτουργεί  συνεχώς  (24  ώρες 
ηµερησίως)  µε  µεγάλο  όγκο  δοσοληψιών  (transactions)  να   εξυπηρετούνται  στη  βάση 
δεδοµένων. Από αυτή τη βάση θα πρέπει να αντλήσει και ένα σύστηµα στήριξης αποφάσεων τα 
απαραίτητα  δεδοµένα,  για  να  µπορέσει να  βοηθήσει  στο  σχεδιασµό της  λειτουργίας  του 
οργανισµού.  Μελετώντας  λίγο  πιο  προσεκτικά  την  περίπτωση  αυτή,  θα  δούµε  ότι  είναι 
πρακτικά αδύνατο το σύστηµα ελέγχου του δικτύου και το σύστηµα στήριξης αποφάσεων να 
λειτουργούν,   χρησιµοποιώντας  την  ίδια  βάση  δεδοµένων.  ∆ιάφορα  προβλήµατα  κάνουν 
αδύνατη την εφαρµογή αυτού του σεναρίου. Τα κυριότερα από αυτά τα προβλήµατα είναι τα 
παρακάτω: 

Τα δύο συστήµατα αναπτύχθηκαν πιθανότατα από διαφορετικούς ανθρώπους και κυρίως 
µε τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Είναι πιθανό η τεχνολογία του συστήµατος αποφάσεων 
να αδυνατεί να επιτρέψει άµεση πρόσβαση (on-line) στη βάση δεδοµένων του  συστήµατος 
ελέγχου του δικτύου. Πολύ συχνά, σε µεγάλα συστήµατα, όπως στην προκειµένη  περίπτωση, 
το σύστηµα ελέγχου του δικτύου έχει αναπτυχθεί µε τη χρήση παρωχηµένης  τεχνολογίας,  
όπως,  για  παράδειγµα,  αρχεία  COBOL.  Εφαρµογές  που χρησιµοποιούν µοντέρνα 
τεχνολογία αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο να διαχειριστούν πληροφορία που προέρχεται από 
µια βάση δεδοµένων παλαιάς τεχνολογίας. 

Η  βάση  δεδοµένων  του  συστήµατος  ελέγχου  του  δικτύου  σχεδιάστηκε  µε  βάση 
αποκλειστικά   τις   απαιτήσεις   αυτής   της   εφαρµογής.  Βασικό   χαρακτηριστικό   σε 
εφαρµογές αυτού του είδους είναι η όσο το δυνατό αποδοτικότερη ικανοποίηση µικρών 
δοσοληψιών που εισάγουν ή τροποποιούν πολύ µικρό αριθµό εγγραφών της βάσης. Μία τυπική  
δοσοληψία  που  θα  αφορούσε  τη  χρέωση  µίας  υπεραστικής  συνδιάλεξης  θα εισήγαγε µία 
εγγραφή µε τον κωδικό του συνδροµητή και τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Στη   σχεδίαση  µιας   
τέτοιας  βάσης  δεδοµένων,  µε  την   εφαρµογή  των   κανόνων κανονικοποίησης, καταλήγουµε  
σε µεγάλο αριθµό από πίνακες που ο κάθε ένας έχει περιορισµένο αριθµό πεδίων. Σε  αντίθεση  
µε τα παραπάνω, µία εφαρµογή που αντλεί στοιχεία λειτουργίας του δικτύου για λόγους 
ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, δεν κάνει καµία αλλαγή στη βάση του δικτύου αλλά απαιτεί 
αποδοτική απόκριση από το σύστηµα στις ερωτήσεις που θέτει. Αυτές οι ερωτήσεις συνήθως 
απαιτούν πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό δεδοµένων, θέτοντας διαφορετικούς κανόνες σχεδίασης 
της βάσης δεδοµένων του συστήµατος. Για µία ερώτηση σχετική µε τη στρατηγική  του 
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οργανισµού, που θα είχε πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό δεδοµένων το κόστος σε µία βάση µε 
πολλούς πίνακες θα ήταν σηµαντικό, καθώς θα έπρεπε να εκτελεστεί µεγάλο αριθµός από  
πράξεις JOIN µεταξύ των πινάκων αυτών. 

Κάθε σύστηµα στήριξης αποφάσεων που εκτελεί µεγάλο αριθµό ερωτήσεων, θα 
δεσµεύσει µεγάλο αριθµό πόρων του συστήµατος διαχείρισης της βάσης δεδοµένων µε 
αποτέλεσµα να  µειώσει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου του δικτύου. Για παράδειγµα, 
µία ερώτηση σχετική µε τις χρεώσεις των πελατών του δικτύου, που απαιτεί κάποιο χρονικό 
διάστηµα για  να  εκτελεστεί, θα  κλείδωνε τον  πίνακα µε τις  χρεώσεις των πελατών 
εµποδίζοντας οποιαδήποτε µεταβολή από το σύστηµα ελέγχου (π.χ. µια νέα χρέωση). 

Από τα  παραπάνω  γίνεται  σαφές  ότι  είναι  εξαιρετικά  δυσχερής  η  χρήση  των  
βάσεων δεδοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων των οργανισµών από τα συστήµατα 
στήριξης αποφάσεων. Όµως, η αποδοτική χρήση των συστηµάτων στήριξης αποφάσεων 
απαιτεί όπως προαναφέρθηκε, πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα. Η εισαγωγή των “Αποθηκών 
∆εδοµένων” είναι η λύση στο κρίσιµο αυτό πρόβληµα. 

Με  τον  όρο  Αποθήκες  ∆εδοµένων  (Data  Warehouses)  χαρακτηρίζουµε  ένα  σύνολο 
τεχνολογιών που επιτρέπει στους αναλυτές ενός οργανισµού στη σχεδίαση της πολιτικής του 
έχοντας  αποδοτική  πρόσβαση  στα  δεδοµένα  του  οργανισµού.  Μία  Αποθήκη  ∆εδοµένων 
διατηρεί δεδοµένα που αντλεί από τις βάσεις δεδοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων του 
οργανισµού αλλά και άλλες  πηγές δεδοµένων, όπως αρχεία του οργανισµού ή δεδοµένα που 
προέρχονται   από   εξωτερικές  πηγές.   Αυτά   τα   δεδοµένα  οργανώνονται   στην   Αποθήκη 
∆εδοµένων σε δοµές κατάλληλες να απαντήσουν τις απαιτήσεις των αναλυτών - χρηστών των 
συστηµάτων στήριξης αποφάσεων. Τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων αποκτούν πρόσβαση 
στα   δεδοµένα  λειτουργίας  του  οργανισµού  χωρίς  την  παρουσία  των  προαναφερθέντων 
προβληµάτων.   Οι  Αποθήκες  ∆εδοµένων  παρέχουν  τη  δυνατότητα  για  Συνεχή  Αναλυτική 
Επεξεργασία  (On-Line  Analytical Processing- OLAP) των δεδοµένων περιέχοντας συνήθως 
ιστορικά και συγκεντρωτικά  δεδοµένα που συνήθως αποδεικνύονται χρήσιµα για υποστήριξη 
αποφάσεων. Επίσης, παρέχουν µία  ολοκληρωµένη εικόνα του σχήµατος των δεδοµένων του 
οργανισµού. Η σχεδίαση των Αποθηκών ∆εδοµένων έχει σαν στόχο την αποδοτική απάντηση 
των πολύπλοκων ερωτήσεων που θέτονται κατά την αναλυτική επεξεργασία δεδοµένων από τις 
εφαρµογές στρατηγικού σχεδιασµού. 

Η δηµιουργία και η συντήρηση µίας Αποθήκης ∆εδοµένων είναι µία πολύπλοκη 
διαδικασία καθώς  πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις είναι εφικτές. Αρκετοί οργανισµοί 
επιδιώκουν να δηµιουργήσουν  µία Αποθήκη ∆εδοµένων που θα περιέχει αναλυτικά δεδοµένα 
από όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο εγχείρηµα που 
απαιτεί µεγάλο κόστος για να επιτύχει. Μία  άλλη λύση είναι η δηµιουργία Επιµέρους Συλλογών 
∆εδοµένων (data marts) µε κριτήριο το αντικείµενο των εφαρµογών από τις οποίες προέρχονται 
ή το τµήµα του οργανισµού που τις χρησιµοποιεί. Πρόκειται για πιο ευέλικτα συστήµατα στη 
δηµιουργία τους, τα οποία όµως δεν παρέχουν ενιαία λύση,  δηµιουργώντας προβλήµατα σε 
περίπτωση µακρόχρονης χρήσης τους. 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και λειτουργία Αποθηκών ∆εδοµένων κρίνεται κρίσιµη 
για την λειτουργία των οργανισµών. Τεράστια ποσά επενδύονται σε αυτή τη δραστηριότητα ενώ 
τα οφέλη από  τη  λειτουργία τέτοιων συστηµάτων κρίνονται ήδη ως ιδιαίτερα σηµαντικά. Όπως 
είναι  φυσικό,  όλες   οι  µεγάλες  εταιρείες  του  χώρου  των  Βάσεων  ∆εδοµένων  και  των 
πληροφοριακών συστηµάτων αναπτύσσουν και προτείνουν προϊόντα στο χώρο των Αποθηκών 
∆εδοµένων. Τα επόµενα χρόνια αναµένονται ακόµα µεγαλύτερες επενδύσεις σε τεχνολογία 
αιχµής  του  χώρου. 

2.2 Αρχιτεκτονική συστηµάτων αποθηκών δεδοµένων  
Η  επιλογή  της  αρχιτεκτονική  µιας  αποθήκης  δεδοµένων  πρέπει  να   ικανοποιεί  τις 

συγκεκριµένες ανάγκες του οργανισµού για τις οποίες δηµιουργήθηκε και να εξασφαλίζει τη 
διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα του συστήµατος. Το Σχήµα 2.1 παρουσιάζει µια γενική 
αρχιτεκτονική ενός συστήµατος Αποθήκης ∆εδοµένων. Στο σχήµα σηµειώνονται τα βασικά 
δοµικά  στοιχεία µίας Αποθήκης ∆εδοµένων, η διασύνδεση των στοιχείων τους, καθώς και η 
ροή των δεδοµένων. 
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Τα  δοµικά  µέρη  της  αρχιτεκτονικής  ενός  συστήµατος  Αποθήκης  ∆εδοµένων  είναι  τα 
ακόλουθα: 

• Πηγές: Κάθε πηγή από την οποία η Αποθήκη ∆εδοµένων αντλεί δεδοµένα. 

• Μεταφορείς -  Μετατροπείς: Εφαρµογές που  εκτελούν τις  διαδικασίες µεταφοράς των 
δεδοµένων από τις πηγές στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

• Αποθήκη  ∆εδοµένων,  Συλλογές  ∆εδοµένων:  Τα  συστήµατα  που  αποθηκεύονται  τα 
δεδοµένα που παρέχονται προς τους χρήστες. 

• Βάση Μετα-∆εδοµένων: Σύστηµα αποθήκευσης πληροφορίας σχετικά  µε τη  δοµή και 
λειτουργία του συστήµατος. 

• ∆ιαχειριστής: Εφαρµογή που παρέχει δυνατότητα διαχείρισης του συστήµατος 

• Εφαρµογές  Ανάλυσης:  Εφαρµογές  που  έχουν  πρόσβαση  στην  Αποθήκη  
∆εδοµένων. Συνήθως είναι συστήµατα στήριξης αποφάσεων. 

2.2.1 Πηγές και Μεταφορείς - Μετατροπείς 
Τα συστήµατα διαχείρισης Αποθηκών ∆εδοµένων υποστηρίζουν άντληση δεδοµένων 

Σχήµα 2.1 : Γενική Αρχιτεκτονική Αποθήκης ∆εδοµένων 
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από διάφορες κατηγορίες πηγών δεδοµένων. Οι συνηθέστερες από αυτές είναι: 

•  Βάσεις ∆εδοµένων των συστηµάτων του οργανισµού. 

•  Εξωτερικές πηγές πληροφοριών, όπως για παράδειγµα, πληροφορίες που παρέχονται 
από πληροφοριακά συστήµατα στα οποία υπάρχει πρόσβαση από τον οργανισµό. 

•  Αρχεία Εφαρµογών και αρχεία κειµένου. 

Οι Μεταφορείς / Μετατροπείς δεδοµένων (wrappers / loaders) είναι εφαρµογές που 
εξάγουν δεδοµένα από τις πηγές και τα µεταφέρουν στην Αποθήκη ∆εδοµένων. Η ύπαρξη 
διαφορετικών κατηγοριών (Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων, αρχεία COBOL, κείµενα MS-Word) 
που παρέχουν διαφορετική   πρόσβαση  στα  δεδοµένα  τους  οδηγεί  στην  ανάπτυξη  
διαφορετικών  τύπων µεταφορέων. Συνήθως, για κάθε µία διαφορετική πηγή, ή κατηγορία 
πηγής, ένας διαφορετικός µεταφορέας αναλαµβάνει να αντλεί τα δεδοµένα της,. Η λειτουργία 
αυτών των εφαρµογών κρίνεται  ιδιαίτερα κρίσιµη για την επιτυχία του συστήµατος, καθώς είναι 
υπεύθυνες για την αυτόµατη  µεταφορά, την επεξεργασία και τις αναγκαίες µετατροπές των 
δεδοµένων από τις πηγές. Αναλυτικά, οι µεταφορείς αυτοµατοποιούν τις παρακάτω διαδικασίες: 

•  Εξαγωγή δεδοµένων από τις πηγές. 

•  Καθαρισµό των δεδοµένων µε την διάγνωση πιθανών ασυνεπειών και τη µεταφορά 
µόνο των πραγµατικά χρήσιµων δεδοµένων. 

•  Μετάδοση δεδοµένων σε υψηλές ταχύτητες. 

•  Μετατροπή των δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών µοντέλων και προτύπων. 

•  ∆ιάγνωση αλλαγών στα δεδοµένα των πηγών και µεταφορά των νέων δεδοµένων 

•  Εισαγωγή των δεδοµένων στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

•  ∆ηµιουργία αντιγράφων τµηµάτων των πηγών στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

•  Ανάλυση των µεταφερόµενων δεδοµένων για τη διάγνωση µη ορθής πληροφορίας. 

•  Έλεγχος πληρότητας ∆εδοµένων. 

2.2.2 Αποθήκη ∆εδοµένων, Συλλογές ∆εδοµένων 
Οι Αποθήκες  ∆εδοµένων  και  οι  Συλλογές  ∆εδοµένων,  όπως  φαίνεται  στο  Σχήµα 

2.1, υλοποιούνται  µε  τη  χρήση  Σχεσιακών  Συστηµάτων  ∆ιαχείρισης  Βάσεων  ∆εδοµένων.  
Τα δεδοµένα  αποθηκεύονται σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, ενώ πρόσβαση σε αυτά 
παρέχεται από µία γλώσσα διαχείρισης δεδοµένων που είναι επέκταση της SQL. Εναλλακτική 
της χρήσης σχεσιακών   συστηµάτων    είναι   η   χρήση   των   Πολυδιάστατων   Συστηµάτων   
Αναλυτικής Επεξεργασίας (Multidimensional OLAP servers), που αποθηκεύουν και 
διαχειρίζονται δεδοµένα µε πολυδιάστατο τρόπο (βλ. και ενότητα 2.6). Η χρήση σχεσιακών 
Σ∆Β∆ εκµεταλλεύεται την ευελιξία  και  την  ισχύ  της  τεχνολογίας των  σύγχρονων 
συστηµάτων. Κατά την  αναλυτική επεξεργασία   δεδοµένων  εκτελούνται   πολύπλοκες   
ερωτήσεις   που   απαιτούν   δυνατότητα διαχείρισης µεγάλου όγκου πληροφοριών. Τα 
πλεονεκτήµατα των πολυδιάστατων συστηµάτων βρίσκονται στη δυνατότητά τους να 
διαχειρίζονται δεδοµένα, τα οποία είναι δοµηµένα µε τρόπο που βρίσκεται πιο κοντά στις 
ανάγκες των εφαρµογών ανάλυσης (OLAP). 

Η ύπαρξη των Συλλογών ∆εδοµένων είναι επιλογή του διαχειριστή του συστήµατος. Οι 
Συλλογές   ∆εδοµένων  περιέχουν  τµήµατα  των  δεδοµένων  της  Αποθήκης  ∆εδοµένων.  Ο 
καταµερισµός του περιεχοµένου των Αποθηκών σε επιµέρους Συλλογές γίνεται µε οργανωτικά 
κριτήρια και στόχο την πιο  άµεση και αποδοτική πρόσβαση των εφαρµογών ανάλυσης στα 
δεδοµένα της Αποθήκης καθώς και  στον καταµερισµό των δεδοµένων κατά αντικείµενο, ή 
τµήµα. Παράλληλα επιτυγχάνεται και η αποσυµφόρηση της Αποθήκης ∆εδοµένων. 

2.2.3 Βάση Μετα-∆εδοµένων 
Τα Μετα-∆εδοµένα (metadata), έχουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στις Αποθήκες 

∆εδοµένων. Η κατανόηση και η καταγραφή του περιεχοµένου των δεδοµένων και της 
οργάνωσης τους είναι απαραίτητη  για τη αποδοτική λειτουργία και διαχείριση της Αποθήκης. 
Τα µετα-δεδοµένα περιέχουν (ή καλύτερα, οφείλουν να περιέχουν): 

•  Λεξικό ∆εδοµένων (Data Dictionary) που περιέχει τον ορισµό και την περιγραφή των 
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δεδοµένων  που   αποθηκεύονται  στην   Αποθήκη  ∆εδοµένων  και   τις   µεταξύ  τους 
συσχετίσεις. 

•  Περιγραφή της ροής των δεδοµένων µέσα στο σύστηµα. 

•  Περιγραφή των κανόνων µετατροπής των δεδοµένων κατά τη µεταφορά τους. 

•  ∆εδοµένα ελέγχου των διαφόρων εκδοχών (versions) των δεδοµένων. 

•  Στατιστικά χρήσης των δεδοµένων. 

•  Πληροφορία σχετικά µε τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

•  ∆ιάφορα ψευδώνυµα (aliases). 

Όπως φαίνεται και στη Σχήµα 2.1, τα µετα-δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα σύστηµα, 
όπου υπάρχει πρόσβαση από κάθε δοµικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής. Το γεγονός αυτό 
δηµιουργεί την   ανάγκη   ύπαρξης   ενός   σταθερού   προτύπου   για   τα   µετα-δεδοµένα,  
καθώς,   όπως προαναφέρθηκε,  τα   διάφορα  δοµικά  στοιχεία  που  συµµετέχουν στην  
αρχιτεκτονική  των Αποθηκών  ∆εδοµένων  είναι  εφαρµογές  ανεπτυγµένες  ανεξάρτητα  από  
τις  πηγές  και  τις εφαρµογές ανάλυσης. Ένα τέτοιο πρότυπο έχει προταθεί από µια οµάδα 
εταιρειών του χώρου και ονοµάζεται Metadata Interchange Specification (MDIS). 

Οι  Αποθήκες   ∆εδοµένων σε µερικές περιπτώσεις είναι κατανεµηµένες ώστε να 
επιτυγχάνεται καταµερισµός του φορτίου, επεκτασιµότητα και διαθεσιµότητα του συστήµατος. 
Σε αυτές τις κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές, υπάρχει συχνά ένα αντίγραφο του συστήµατος των 
µετα-δεδοµένων σε κάθε ένα από τους κατανεµηµένους κόµβους της Αποθήκης, ενώ η όλη 
διαχείριση του συστήµατος γίνεται από µία κεντρική εφαρµογή. 

2.2.4 Σχεδίαση αρχιτεκτονικής Αποθηκών ∆εδοµένων 
Η σχεδίαση µίας Αποθήκης ∆εδοµένων είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που αποτελείται 

συνήθως από τις παρακάτω ενέργειες: 

•  Ορισµός της αρχιτεκτονικής και των απαιτούµενων στοιχείων του συστήµατος. Επιλογή 
του   κατάλληλου  εξοπλισµού  σε  µηχανήµατα,  συστήµατα  Βάσεων  ∆εδοµένων  και 
εργαλείων λογισµικού. 

•  Εγκατάσταση επικοινωνίας µεταξύ των servers και των εργαλείων ανάλυσης 

•  Σχεδίαση του σχήµατος της Αποθήκης ∆εδοµένων 

•  ∆ηµιουργία της φυσικής οργάνωσης της Αποθήκης ∆εδοµένων, υλοποίηση των 
σχετικών δοµών και των µεθόδων πρόσβασης στην Αποθήκη. 

•  Σχεδίαση και ανάπτυξη των προγραµµάτων που εκτελούν τη µεταφορά δεδοµένων. 

•  Εγκατάσταση των µεταφορέων και σύνδεση µε τις πηγές δεδοµένων. 

•  ∆ηµιουργία της Βάσης των Μετα-δεδοµένων. 

•  Ολοκλήρωση των εφαρµογών ανάλυσης. 

2.3 Μεταφορά δεδοµένων από τις πηγές στην Αποθήκη 
∆εδοµένων 

Βασικός παράγοντας για την επιτυχία των Αποθηκών ∆εδοµένων είναι η ορθή 
τροφοδοσία της  Αποθήκης ∆εδοµένων από τις πηγές. Η διαδικασία µεταφοράς δεδοµένων από 
τις πηγές στην  Αποθήκη  δεδοµένων  είναι  αρκετά  πολύπλοκη  καθώς  πολλά  προβλήµατα 
πρέπει  να αντιµετωπισθούν.  Τα   βήµατα  που   ακολουθούνται  κατά   τη   µεταφορά  των   
δεδοµένων παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.2 

 

Πηγή Εξαγωγή Μετατροπή Ολοκλήρωση Εισαγωγή Αποθήκη 
∆εδοµένων 

Σχήµα 2.2 : ∆ιαδικασία µεταφοράς δεδοµένων 
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2.3.1 Εξαγωγή και Μετατροπή ∆εδοµένων 
Η Εξαγωγή και η Μετατροπή δεδοµένων εκτελούνται από τους Μεταφορείς / Μετατροπείς 

του Σχήµατος 2.1. Για κάθε πηγή που χρησιµοποιούµε στο σύστηµα εγκαθιστούµε λογισµικό 
που  αντλεί  τα  δεδοµένα από  την  πηγή,  τα  “καθαρίζει”,  κρατώντας  µόνο αυτά  που  είναι 
πραγµατικά χρήσιµα και τα µετασχηµατίζει µε βάση ένα καθορισµένο πρότυπο. Οι µετατροπές 
που γίνονται στα δεδοµένα αφορούν τόσο τη δοµή όσο και την τιµή τους. Για παράδειγµα, το 
πεδίο “Ηµεροµηνία” ενός πίνακα µπορεί να µετασχηµατιστεί στα πεδία “Χρόνος”, “Μήνας” και 
“Ηµέρα”, ενώ οι τιµές του πεδίου “Χαρακτηρισµός” είναι πιθανόν να µετατραπούν από “Α”, “Β” 
κλπ σε “1”, “2” κλπ αντίστοιχα. Αυτό  το λογισµικό υλοποιείται µε βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  κάθε  πηγής  και  εγκαθίσταται  σε   υπολογιστές  µε  άµεση  πρόσβαση  στα 
δεδοµένα της πηγής. Οι Αποθήκες ∆εδοµένων χρησιµοποιούν ποικίλα εργαλεία για εξαγωγή. Η 
εξαγωγή δεδοµένων από τις αποµακρυσµένες πηγές συχνά υλοποιείται µέσω πυλών 
(gateways) και καθιερωµένων προτύπων διασύνδεσης εφαρµογών (όπως ODBC, Oracle  Open 
Connect, Information Builders EDA/SQL κλπ). 

Εξωτερικά εργαλεία που εγκαθίστανται για κάθε διαφορετική 
πηγή δεδοµένων αναλαµβάνουν την εξαγωγή των δεδοµένων από τις πηγές. Παράλληλα 
εκτελούν και µία πρώτη επεξεργασία  των δεδοµένων αυτών. Καθώς οι Αποθήκες ∆εδοµένων 
χρησιµοποιούνται για στρατηγικές αποφάσεις, επιβάλλεται να περιέχουν σωστά δεδοµένα. Στις 
διάφορες πηγές όπου υπάρχει  µεγάλος  όγκος  δεδοµένων  είναι  πολύ  πιθανόν  να  
υπάρχουν  λάθη  ή  ανωµαλίες. 

∆ιάφορα εργαλεία βοηθούν στη διάγνωση των ανωµαλιών των δεδοµένων και στη 
διόρθωσή τους  όπου  αυτό  είναι  εφικτό.  Ως  περιπτώσεις  όπου  ο  καθαρισµός  των  
δεδοµένων  είναι σηµαντικός αναφέρονται: ασυνέπειες στο µήκος των πεδίων διαφορετικών 
πηγών, ασυνέπειες σχετικά µε την περιγραφή των δεδοµένων, ασυνεπείς τιµές δεδοµένων, 
απουσίες εγγραφών και παραβίαση περιορισµών ακεραιότητας. 

2.3.2 Ολοκλήρωση 
Η διαδικασία της ολοκλήρωσης (integration) των δεδοµένων είναι αρκετά πολύπλοκη και 

περιλαµβάνει τη δηµιουργία και συντήρηση ενός καθολικού ιδεατού σχήµατος των δεδοµένων 
των   πηγών.  Αυτό  το  σχήµα  περιλαµβάνει  κάθε  οντότητα  που  παρέχει  δεδοµένα  από 
οποιαδήποτε πηγή της Αποθήκης ∆εδοµένων. Η Βάση των µετα-δεδοµένων ενηµερώνεται και 
συντηρεί το καθολικό  σχήµα. Με βάση το καθολικό σχήµα, κάθε ποσότητα δεδοµένων που 
έρχεται από τις πηγές πρέπει να µετασχηµατιστεί ώστε να εισαχθεί στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

Για παράδειγµα, σε ένα τηλεπικοινωνιακό οργανισµό, είναι πιθανόν δύο συστήµατα να 
διαχειρίζονται χρεώσεις από διαφορετικούς πελάτες. Στις βάσεις και των δύο πληροφοριακών 
συστηµάτων υπάρχει πίνακας “Χρέωση” µε πιθανά διαφορετικό ορισµό στο κάθε σύστηµα.. 
Μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πηγών στο καθολικό σχήµα, υπάρχει επίσης η οντότητα 
“Χρέωση”, ο ορισµός της οποίας προκύπτει µεν από τους επιµέρους ορισµούς, αλλά πιθανά 
δεν ακολουθεί επακριβώς κάποιον από τους δύο ή και τους δύο. Οι εγγραφές που αντιστοιχούν 
σε χρεώσεις που γίνονται στα δύο συστήµατα θα πρέπει να τροποποιηθούν για να εισαχθούν 
στην Αποθήκη ∆εδοµένων. 

2.3.3 Εισαγωγή δεδοµένων 
Τελευταίο στάδιο στη µεταφορά των δεδοµένων από τις πηγές στην Αποθήκη ∆εδοµένων 

είναι η  διαδικασία εισαγωγής. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, τα δεδοµένα επεξεργάζονται 
ώστε  να  ελεγχθούν οι περιορισµοί ακεραιότητας της Αποθήκης ∆εδοµένων και να  γίνουν 
υπολογισµοί  πάνω  στα  δεδοµένα  όπως  αθροιστικές  πράξεις  και  οµαδοποιήσεις.  Από  το 
αποτέλεσµα  αυτών  των  πράξεων  θα  προκύψουν  τα  δεδοµένα που  θα  καταγραφούν  στην 
Αποθήκη ∆εδοµένων, ενώ παράλληλα ενηµερώνονται τα ευρετήρια της βάσης της Αποθήκης. 
Κατά  τη  διάρκεια της  εισαγωγής  των δεδοµένων, πρέπει να  παρέχεται η  δυνατότητα στο 
διαχειριστή της Αποθήκης δεδοµένων να παρακολουθεί και να επεµβαίνει στην όλη διαδικασία. 
Καθώς η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων έχει  µεγάλο υπολογιστικό κόστος και στις πηγές, 
αλλά και στην αποθήκη δεδοµένων, η διαδικασία αυτή  γίνεται µαζικά σε περιοδικά χρονικά 
διαστήµατα όπου δεν υπάρχει φορτίο στο σύστηµα. 
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2.3.4 Ενηµέρωση 
Η ενηµέρωση της Αποθήκης ∆εδοµένων είναι η διαδικασία που µεταφέρει τις αλλαγές 

που συµβαίνουν στα  δεδοµένα των  πηγών  εκτελώντας  αντίστοιχες αλλαγές  στα  δεδοµένα 
της Αποθήκης. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί όλα τα παραπάνω βήµατα (εξαγωγή, µετατροπή, 
ολοκλήρωση, εισαγωγή). Υπάρχουν όµως και µερικά επιπλέον ζητήµατα που προκύπτουν από 
τη δυνατότητα διάγνωσης των µεταβολών στις πηγές, καθώς και από τον όγκο των δεδοµένων 
που τροποποιούνται. Συνήθως, οι Αποθήκες ∆εδοµένων ενηµερώνονται περιοδικά. Υπάρχουν 
όµως και  περιπτώσεις όπου  εφαρµογές ανάλυσης απαιτούν άµεση πρόσβαση σε  τρέχοντα 
δεδοµένα, οπότε  επιβάλλεται η άµεση ενηµέρωση των Αποθηκών για κάθε µεταβολή στις 
πηγές. Η πολιτική  ενηµέρωσης καθορίζεται από το διαχειριστή της Αποθήκης ∆εδοµένων µε 
βάση τις ανάγκες των εφαρµογών ανάλυσης, τη διαθεσιµότητα των πηγών και τη κατάσταση 
του δικτύου που συνδέει την Αποθήκη µε τις πηγές. 

Οι τεχνικές ενηµέρωσης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των πηγών. Πολλές φορές 
είναι δυνατή µόνο η εξαγωγή ενός ολόκληρου αρχείου ή µία βάσης δεδοµένων από µία πηγή. 
Σε αυτή την περίπτωση, η ενηµέρωση της Αποθήκης θα ισοδυναµούσε µε διαγραφή όλων των 
δεδοµένων που  σχετίζονται  µε  τη  πηγή  και  επαναεισαγωγή των  εξαχθέντων  δεδοµένων. 
Πρόκειται για µία καθόλου αποδοτική λύση, που όµως πολλές φορές είναι και η µοναδική, όταν 
η πηγή αδυνατεί να µας δώσει πληροφορίες για τις µεταβολές που συντελούνται σε αυτή. 

∆εδοµένου ότι  οι Αποθήκες ∆εδοµένων συσσωρεύουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων, οι 
εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου ενηµέρωσης καθίσταται απαγορευτική. Γι’ αυτό και είναι 
αναγκαία  η διάγνωση των µεταβολών που συµβαίνουν στις πηγές (εισαγωγές, διαγραφές και 
τροποποιήσεις  εγγραφών), ώστε σε κάθε διαδικασία ενηµέρωσης να µην γίνονται περιττές 
διαγραφές  και  εισαγωγές  δεδοµένων  που  στην  πραγµατικότητα  παραµένουν  αναλλοίωτα. 
Σύµφωνα  µε  τις   τεχνικές  προοδευτικής  ενηµέρωσης  και  συντήρησης  των  δεδοµένων, 
εισάγονται  στην  Αποθήκη  νέες  εγγραφές  που  προκύπτουν  αποκλειστικά  από  αντίστοιχες 
εισαγωγές  δεδοµένων στις  πηγές.  Οµοίως, και  οι  διαγραφές  και  τροποποιήσεις εγγραφών 
προκύπτουν από αντίστοιχες πράξεις δεδοµένων στις πηγές. 

Για να γίνει εφικτή η εφαρµογή της προοδευτικής ενηµέρωσης πρέπει οι πηγές να µας 
δίνουν  τη  δυνατότητα διάγνωσης των µεταβολών που συντελούνται στα δεδοµένα τους. Στις 
περιπτώσεις  που  η  πηγή  είναι  ένα  σύγχρονο  σύστηµα βάσης  δεδοµένων, υπάρχουν  τρεις 
βασικές τεχνικές µε τις οποίες είναι εφικτή η διάγνωση των µεταβολών αυτών: 

•  Στιγµιότυπα: Αρκετά συστήµατα βάσεων δεδοµένων είναι σε θέση να εξάγουν, όταν 
τους ζητηθεί, στιγµιότυπα (snapshots) από πίνακες της βάσης τους. Από τα στιγµιότυπα αυτά  
µε διάφορες µεθόδους αποδοτικής σύγκρισης µπορούµε να διαγνώσουµε τις τροποποιήσεις 
που συνέβηκαν στην πηγή και να ενηµερωθεί σχετικά η Αποθήκη. 

•  Μηχανισµός καταγραφής (log): Τα περισσότερα σύγχρονα συστήµατα βάσεων 
δεδοµένων καταγράφουν όλες τις µεταβολές των δεδοµένων τους και τις πράξεις που τις 
προκαλούν, ώστε να µπορούν να παρέχουν οµαλή εκτέλεση των δοσοληψιών. Οι µεταφορείς 
που εξάγουν τα δεδοµένα από τέτοιες πηγές µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στις 
µεταβολές που συντελούνται, αν τους δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο (log file) που 
καταγράφονται αυτές οι µεταβολές. 

•  Triggers: Σε περίπτωση που µία πηγή είναι ένα µοντέρνο σύστηµα που παρέχει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας triggers, µπορούµε για κάθε πίνακα της πηγής να δηµιουργήσουµε 
έναν trigger που θα µας ενηµερώνει για οποιαδήποτε µεταβολή συµβαίνει στον πίνακα αυτόν. 

2.4 Σχεδίαση Αποθηκών ∆εδοµένων 
Καθώς οι Αποθήκες ∆εδοµένων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση των 

ερωτήσεων  των  εφαρµογών ανάλυσης, η  σχεδίαση και  η  οργάνωση των  δεδοµένων είναι 
διαφορετική από τις κλασικές βάσεις δεδοµένων. Τα διαγράµµατα Οντοτήτων - Συσχετίσεων και  
οι τεχνικές κανονικοποίησης είναι οι κλασικές µέθοδοι για τη σχεδίαση των  βάσεων δεδοµένων 
των συστηµάτων επεξεργασίας δοσοληψιών (OLTP). Αυτές οι µέθοδοι αποδεικνύονται συχνά 
ακατάλληλες για τη  σχεδίαση των Αποθηκών ∆εδοµένων, καθώς ο στόχος τους είναι να  
αντιµετωπίσουν προβλήµατα όπως ο πλεονασµός (redundacy), ή η ανανέωση των δεδοµένων.  
Επιπλέον, αυτές οι µέθοδοι οδηγούν στη δηµιουργία πολλών πινάκων µε µικρό αριθµό πεδίων, 
σχήµα που έχει σαν αποτέλεσµα την εκτέλεση µεγάλου αριθµού από πράξεις JOIN, στην  
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περίπτωση που θέλουµε να αντλήσουµε µεγάλο όγκο αναλυτικών πληροφοριών. 

Οι πιο κατάλληλες τεχνικές για τη σχεδίαση των βάσεων των Αποθηκών ∆εδοµένων είναι 
τα αστεροειδή σχήµατα (star schemata) και τα σχήµατα χιονονιφάδας (snowflake schemata). Το 
αστεροειδές σχήµα είναι πιο κοντά στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των δεδοµένων. Σε µία 
αστεροειδή βάση, υπάρχει ένας βασικός πίνακας που χαρακτηρίζεται πίνακας συµβάντων (fact 
table). Υπάρχει επίσης ένας πίνακας για κάθε µία διάσταση. Κάθε εγγραφή του πίνακα 
συµβάντων αποτελείται από ένα δείκτη (ξένο κλειδί) σε µία εγγραφή κάθε ενός από τους 
πίνακες διαστάσεων. Κάθε πίνακας διάστασης (dimension table) περιλαµβάνει εγγραφές που 
αντιστοιχούν σε τιµές των διαστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα αστεροειδούς σχήµατος. Πρόκειται για το   
σχήµα Αποθήκης ∆εδοµένων που περιλαµβάνει δεδοµένα σχετικά µε τις πωλήσεις προϊόντων 
σε διάφορες πόλεις. Ο πίνακας των πωλήσεων (SALES) είναι στην προκειµένη περίπτωση ο 
πίνακας συµβάντων. Παρατηρούµε -για παράδειγµα- ότι µπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε  
ερώτηση που συσχετίζει πωλήσεις, µε τους λογαριασµούς (accounts) που παράγονται τα 
προϊόντα και µε τις  γεωγραφικές περιοχές που αυτά πωλούνται, εκτελώντας µόνο δύο πράξεις 
JOIN. 

Η κύρια αδυναµία των αστεροειδών σχηµάτων εντοπίζεται στον τρόπο µε τον οποίο 
εκφράζουν τις ιεραρχίες των διαστάσεων. Για παράδειγµα, στη διάσταση χρόνος υπάρχει µία 
προφανής ιεραρχία µεταξύ ηµερών, µηνών, ετών, κλπ. Μια εναλλακτική µοντελοποίηση των 
ιεραρχιών γίνεται από τα σχήµατα χιονονιφάδας. Στο Σχήµα 2.4 παρουσιάζεται το παράδειγµα 
βάσης ίδιου περιεχοµένου µε τη βάση του Σχήµατος 2.3, αλλά οργανωµένη σύµφωνα µε το 
σχήµα χιονονιφάδας. Πρόκειται για µία βελτίωση του αστεροειδούς σχήµατος, όπου η ιεραρχία 
των διαστάσεων αναπαρίσταται κανονικοποιώντας τους πίνακες των διαστάσεων. 

Σχήµα 2.3 : Παράδειγµα αστεροειδούς σχήµατος 
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Σε περιπτώσεις σχεδίασης Αποθηκών ∆εδοµένων µε δεδοµένα πολύπλοκης δοµής είναι 

πιθανό, περισσότεροι του ενός πίνακες συµβάντων να έχουν κοινούς πίνακες διαστάσεων. Για 
παράδειγµα, οι παραγγελίες και οι πωλήσεις έχουν κοινές τις περισσότερες διαστάσεις. 

Εκτός από τους πίνακες συµβάντων και διαστάσεων, είναι πιθανόν να υπάρχουν και 
επιπρόσθετοι πίνακες µε συγκεντρωτικά, προ-υπολογισµένα δεδοµένα στην Αποθήκη 
∆εδοµένων. Στην πιο απλή περίπτωση, τα συγκεντρωτικά δεδοµένα αντιστοιχούν στην 
οµαδοποίηση των εγγραφών των πινάκων συµβάντων στη βάση συνδυασµού διαστάσεων. Στη 
βάση του παραδείγµατος των σχηµάτων 2.3 και 2.4 µπορεί να προστεθούν πίνακες οι οποίοι να 
περιέχουν τις  συνολικές πωλήσεις προϊόντων ανά γεωγραφική περιοχή και µονάδα χρόνου. 
Στην πραγµατικότητα δηλαδή, πρόκειται για πίνακες που περιέχουν πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα δεδοµένα του πίνακα συµβάντων. Η σκοπιµότητα ύπαρξης αυτών των 
πινάκων κρίνεται από την άφιξη σχετικών ερωτήσεων στη βάση από τις εφαρµογές ανάλυσης. 
Εναλλακτική της δηµιουργίας τέτοιων πινάκων, είναι η  εισαγωγή στους πίνακες συµβάντων 
εγγραφών που θα περιέχουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για µερικές από τις διαστάσεις. Στην 
περίπτωση που θέλουµε να εισάγουµε στον πίνακα των πωλήσεων (SALES) συγκεντρωτικές 
τιµές ανά περιοχή και µονάδα χρόνου, θα εισάγουµε εγγραφές που 

• τα πεδία που αντιστοιχούν στις διαστάσεις θα έχουν τις αντίστοιχες τιµές, 

• τα  πεδία που αντιστοιχούν στη τιµή που µετρά κάθε εγγραφή (units) θα υπάρχει η 
συγκεντρωτική τιµή, και 

• στα πεδία των διαστάσεων που αθροίζονται (που δεν µας ενδιαφέρουν πλέον, δηλαδή) 
θα υπάρχουν τιµές NULL. 

Σχήµα 2.4 Παράδειγµα σχήµατος χιονονιφάδας. 
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Η παρακάτω εγγραφή αντιστοιχεί στις συνολικές πωλήσεις του Ιουνίου στην περιοχή µε 
κωδικό 16232 που παρέχει η αποθήκη δεδοµένων του σχήµατος 2.3 και 2.4. 

 

Postal code Time Code Account Code Product 
Code 

Dollar Amount Units 

16232 Ιούλιος 

1997 

null null 1654000 6520 

 

2.5 Ειδικά θέµατα των συστηµάτων Αποθηκών ∆εδοµένων 
Οι Αποθήκες ∆εδοµένων συνήθως περιέχουν εξαιρετικά µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. 

Η αποδοτική  απάντηση  των  ερωτήσεων  απαιτεί  ευφυείς  µεθόδους  πρόσβασης  και  
τεχνικές επεξεργασίας των ερωτήσεων. Οι συνήθεις λύσεις που δίνονται σχετίζονται µε την 
ευρεία χρήση  ευρετηρίων (indexes). Η επιλογή των κατάλληλων ευρετηρίων που θα 
δηµιουργηθούν είναι πολύ  σηµαντικό πρόβληµα της σχεδίασης της Αποθήκης ∆εδοµένων. Το 
επόµενο βήµα αφορά τη σωστή  διαχείριση των παραπάνω δοµών. Η βελτιστοποίηση των 
ερωτήσεων είναι επίσης ένα σηµαντικό  ζήτηµα. Καθώς αρκετές από τις ερωτήσεις που θέτονται 
στο σύστηµα δεν είναι αποδοτικό να απαντηθούν µε τη χρήση των ευρετηρίων, είναι αναγκαία  
η βελτιστοποίηση ακόµα και των µεθόδων που εκτελούν σειριακή αναζήτηση. Οι δυνατότητες 
που παρέχουν τα παράλληλα συστήµατα αποδεικνύονται συχνά αποτελεσµατικές. 

2.5.1 ∆οµές Ευρετηρίων και η χρήση τους 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές επεξεργασίας ερωτήσεων που εκµεταλλεύονται αποδοτικά τα 

ευρετήρια. Για παράδειγµα ερωτήσεις µε πολλαπλές συνθήκες µπορούν να απαντηθούν µε τη 
χρήση  της  τοµής  και  ένωσης  των  δεδοµένων ευρετηρίων.  Αυτές  οι  πράξεις  µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν  για σηµαντική µείωση του κόστους απάντησης των ερωτήσεων, ενώ συχνά 
παρακάµπτεται η πρόσβαση στους πίνακες µε τα δεδοµένα. 

Τα συστήµατα Αποθηκών ∆εδοµένων χρησιµοποιούν bitmap ευρετήρια, που 
υποστηρίζουν αποδοτικά πράξεις όπως ένωση, ή τοµή. Έστω µια σελίδα σε φύλλο ενός 
ευρετηρίου που αντιστοιχεί στην τιµή Α. Μία τέτοια σελίδα περιέχει µία λίστα από διευθύνσεις 
εγγραφών που περιέχουν τη τιµή Α. Τα bitmap ευρετήρια δοµούν τη λίστα των διευθύνσεων ως 
ένα διάνυσµα από δυαδικές τιµές (0,1), που έχει µία δυαδική µεταβλητή (bit) για κάθε εγγραφή. 
Η µεταβλητή αυτή παίρνει τιµή 1 αν η εγγραφή στην οποία αντιστοιχεί περιέχει τη τιµή Α. Η 
αποδοχή των bitmap ευρετηρίων στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αναπαράσταση της λίστας των 
διευθύνσεων των  εγγραφών σε  διάνυσµα  από  bits  επιταχύνει πράξεις όπως  σύνδεση,  
τοµή, ένωση  και οµαδοποίηση, καθώς αυτές  µετατρέπονται σε λογικές πράξεις πάνω σε 
πίνακες από bits και εκτελούνται γρήγορα. 

Εκτός από τα ευρετήρια τιµών σε ένα πίνακα, η δοµή των αστεροειδών σχηµάτων 
επιβάλει την χρήση των ευρετηρίων σύνδεσης (join indices). Τα ευρετήρια αυτού του είδους 
παρέχουν τη συσχέτιση τη τιµής ενός ξένου κλειδιού ενός πίνακα µε την αντίστοιχη τιµή του 
κλειδιού του πίνακα στον οποίο αναφέρεται. Σε µία βάση µε αστεροειδές σχήµα µπορούµε να 
συσχετίσουµε τον  πίνακα  συµβάντων  µε  τους  πίνακες  των  διαστάσεων  µε  τη  χρήση  των  
ευρετηρίων σύνδεσης. Για παράδειγµα, στη βάση  του Σχήµατος 2.3 µπορεί να υπάρχει ένα 
ευρετήριο σύνδεσης στον κωδικό Postal Code που κρατά για κάθε διαφορετική πόλη τις 
εγγραφές στον πίνακα των συµβάντων που αντιστοιχούν στην πόλη αυτή. 

2.5.2 Μετατροπή Πολύπλοκων Ερωτήσεων 
Η εύρεση κατάλληλου µετασχηµατισµού των ερωτήσεων ώστε να απαντιούνται 

αποδοτικά αποδεικνύεται επίσης αρκετά σηµαντική. Στη περιοχή των Αποθηκών ∆εδοµένων 
συναντάµε κλασικά θέµατα, όπως αυτό της επεξεργασίας των φωλιασµένων ερωτήσεων. Οι 
ερωτήσεις που περιέχουν  φωλιασµένες υποερωτήσεις καταναλώνουν γενικά πολύ χρόνο για 
να απαντηθούν. Υπάρχουν  αρκετές  τεχνικές  που  µετασχηµατίζουν τις  φωλιασµένες και  
ερωτήσεις πολλών συνθηκών. 
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Η αποδοτική εκτέλεση των ερωτήσεων που περιλαµβάνουν πράξεις join µεταξύ πινάκων 
είναι  επίσης  αναγκαία.  Ειδικές  λύσεις  προτείνονται για  βάσεις  µε αστεροειδή  σχήµατα, ή 
σχήµατα χιονονιφάδας, καθώς η εκτέλεση ερωτήσεων στην Αποθήκη δεδοµένων περιλαµβάνει, 
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, join µεταξύ του πίνακα συµβάντων και πινάκων διαστάσεων. 
Σε αρκετές περιπτώσεις εκτέλεσης join µεταξύ του πίνακα συµβάντων και περισσότερων του 
ενός πινάκων διαστάσεων, ακολουθείται η παρακάτω στρατηγική. Η αποθήκη εκτελεί ερωτήσεις 
και υπολογίζει το πλήρες καρτεσιανό γινόµενο µεταξύ των πινάκων των διαστάσεων (έχοντας 
πιθανά περιορίσει το εύρος των  τιµών που λαµβάνουν µέρος µε βάση τη συνθήκη επιλογής  
της ερώτησης). Κατόπιν εκτελεί µία απλή πράξη join µεταξύ του καρτεσιανού γινοµένου και του 
πίνακα συµβάντων. H παραπάνω µέθοδος χρησιµοποιείται για να αποφευχθεί η εκτέλεση 
πολλαπλών join στα οποία θα συµµετέχει ο πίνακας συµβάντων, ο οποίος συνήθως περιέχει 
συγκριτικά µε τους πίνακες διαστάσεων, πολλαπλάσιο αριθµό εγγραφών. 

2.6 Μοντέλα συστηµάτων αναλυτικής επεξεργασίας 
Η αναλυτική επεξεργασία δεδοµένων είναι τµήµα των εφαρµογών στήριξης αποφάσεων 

και των στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων. Η λειτουργία της αναλυτικής επεξεργασίας 
χαρακτηρίζεται από δυναµική πολυδιάστατη ανάλυση των δεδοµένων του οργανισµού. Οι 
εφαρµογές που εκτελούν συνεχή αναλυτική επεξεργασία (OLAP), χαρακτηρίζονται από τις 
συνεχείς  ερωτήσεις που εκτελούν πάνω στα δεδοµένα του οργανισµού. Οι ερωτήσεις αυτές 
έχουν συγκεκριµένη και πολύπλοκη δοµή, ενώ η πληροφορία που αντλούν έχει πολυδιάστατο 
χαρακτήρα. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή που εκτελεί αναλυτική επεξεργασία στα δεδοµένα 
των πωλήσεων ενός οργανισµού, συνεχώς εκτελεί ερωτήσεις για να µπορεί να έχει 
συγκεντρωτικά δεδοµένα για τις πωλήσεις ανά προϊόν, ανά µήνα και ανά περιοχή. Η 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων των πωλήσεων µπορεί να προκαλέσει τον χρήστη να 
εκτελέσει µία πιο συγκεντρωτική ερώτηση, ώστε να πάρει δεδοµένα των ετήσιων πωλήσεων 
ανά προϊόν και περιοχή, ή να εκτελέσει µια πιο λεπτοµερή ερώτηση παίρνοντας τις µηνιαίες 
πωλήσεις κάθε προϊόντος ανά συγκεκριµένο πελάτη. 

2.6.1 Πολυδιάστατα Μοντέλα ∆εδοµένων 
Οι πίνακες των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων περιέχουν εγγραφές οι οποίες 

αποτελούνται από πεδία. Σε φυσιολογικές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, ένα υποσύνολο των 
πεδίων ενός πίνακα συνθέτουν το κλειδί του. Αντίθετα τα πολυδιάστατα µοντέλα δεδοµένων 
περιέχουν ν-διάστατους πίνακες που συχνά αποκαλούνται υπερκύβοι (cubes  ή  hypercubes).  
Κάθε διάσταση έχει µία ιεραρχία επιπέδων. Για παράδειγµα, η διάσταση "Γεωγραφική 
τοποθεσία" έχει τα επίπεδα πόλη, περιοχή, χώρα. Οι τιµές (µετρικές) που περιέχουν οι  
υπερκύβοι αντιστοιχούν στις στήλες των σχεσιακών πινάκων. 
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Στο Σχήµα 2.5 παρουσιάζεται το µοντέλο των δεδοµένων ενός υπερκύβου που παρέχει 

δεδοµένα  για  τις  πωλήσεις  των  προϊόντων.  Σύµφωνα µε το  παράδειγµα οι  πωλήσεις  του 
προϊόντος “Cola” το µήνα Ιανουάριο στην βόρεια περιοχή ήταν 13. Οι τιµές “Cola”, “JAN” και “Ν” 
στο συγκεκριµένο  παράδειγµα είναι οι τιµές των διαστάσεων “PRODUCT”, “MONTH” και 
“REGION” αντίστοιχα, ενώ  το 13 αποτελεί τιµή των δεδοµένων του υπερκύβου. Είναι πιθανόν η 
τιµή σε µία θέση του υπερκύβου να περιέχει συγκεντρωτική τιµή µίας µετρικής. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα, ο αριθµός 13 αφορά τις πωλήσεις όλων των ηµερών του µήνα, σε 
όλες  τις  πόλεις  στης  Βόρειας  περιοχής.  Προφανώς,  αυτός  ο  αριθµός  έχει  προκύψει  από 
αναλυτικότερα δεδοµένα τα οποία µπορεί και να υπάρχουν σε άλλον υπερκύβο. Οι διαστάσεις 
του υπερκύβου λειτουργούν ως δείκτες στα δεδοµένα του. Σε κάθε  ερώτηση  µπορούµε να 
έχουµε πρόσβαση στις τιµές των δεδοµένων του κύβου µε τη χρήση τιµών των διαστάσεων. Με 
τη χρήση τιµών για όλες τις διαστάσεις παίρνουµε µία απλή τιµή από τον υπερκύβο. Μπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε τιµές για µερικές από τις διαστάσεις του υπερκύβου. Αν κάνουµε  µια 
ερώτηση  χρησιµοποιώντας τιµές  έστω  από  δύο  διαστάσεις  του  κύβου,  τότε  θα  πάρουµε 
συγκεντρωτική πληροφορία για αυτές τις δύο διαστάσεις. Αν στο παράδειγµα του Σχήµατος 2.5 
εκτελέσουµε µία αναζήτηση στα δεδοµένα του κύβου µε βάση µόνο συγκεκριµένες τιµές για δυο  
διαστάσεις (PRODUCT = “Cola” και ΜΟΝΤΗ = “JAN”) τότε θα πάρουµε το άθροισµα των 
πωλήσεων του προϊόντος “Cola” το µήνα Ιανουάριο σε όλες τις περιοχές. Αν εκτελέσουµε µία 
αναζήτηση στα δεδοµένα του κύβου για την τιµή PRODUCT = “Cola” θα πάρουµε τις συνολικές   
πωλήσεις  του  συγκεκριµένου  προϊόντος.  Επίσης,  µας  δίνεται  η  δυνατότητα αναζητήσεων 
χωρίς  να δίνουµε συγκεκριµένες τιµές στις διαστάσεις ή να δίνουµε περιοχή τιµών.  Μπορούµε,  
για  παράδειγµα,  να  πάρουµε  τις  συγκεντρωτικές  πωλήσεις  όλων  των προϊόντων ανά 
προϊόν και µήνα για τους µήνες Ιανουάριος έως Μάρτιο. 

Σχήµα 2.5 Παράδειγµα υπερκύβου 
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2.6.2 Πράξεις στους υπερκύβους 
Οι υπερκύβοι µας δίνουν τη δυνατότητα πλοήγησης στις ιεραρχίες των διαστάσεών τους. 

Η πλοήγηση  είναι δυνατή από τις πράξεις οι οποίες µας παρέχονται. Οι πράξεις που συνήθως 
γίνονται στους υπερκύβους είναι οι παρακάτω: 

Roll-up: Πρόκειται για πράξη µε την οποία εκτελούµε ένα βήµα ανόδου στην ιεραρχία µιας 
διάστασης.  Στο  παράδειγµα  του  Σχήµατος  2.6,  έχουµε  αρχικά  ένα  κύβο  που αποτελείται  
από  τρεις  διαστάσεις:  Χρώµα (Color),  Μοντέλο  (Model)  και  Γεωγραφία (Geography). Η 
διάσταση Γεωγραφία έχει τρία επίπεδα: κατάστηµα (dealership), περιοχή (district)  και 
περιφέρεια (region). Μία πράξη roll-up στη διάσταση Γεωγραφία θα µας έδινε  έναν νέο  κύβο 
που θα περιείχε αθροιστικές πωλήσεις προϊόντων ανά περιοχή, χρώµα και µοντέλο. Ο κύβος 
που προκύπτει από την πράξη περιέχει πιο οµαδοποιηµένα δεδοµένα, µε βάση τη  διάσταση 
στην οποία έγινε η οµαδοποίηση. Η ανάβαση στην ιεραρχία µπορεί να συνεχιστεί µε όµοιο 
τρόπο. 

Drill-down: Είναι η  αντίστροφη πράξη του  roll-up, όπου πάµε από ένα υψηλότερο 
επίπεδο  ιεραρχίας µίας διάστασης σε ένα χαµηλότερο. Στον πίνακα του Σχήµατος 2.6, µία  
πράξη  drill-down  στη  διάσταση  Γεωγραφία,  από  το  επίπεδο  περιφέρειας,  στον τελευταίο 
κύβο, στο επίπεδο καταστήµατος, θα µας έδινε τον αρχικό κύβο. 

 
Slicing: Πρόκειται για πράξη επιλογής δεδοµένων σε µία συγκεκριµένη διάσταση. Ένα 

επίπεδο (slice) είναι ένα υποσύνολο ενός υπερκύβου σύµφωνα µε µία περιοχή τιµών ή µια 
συγκεκριµένη τιµή ενός επιπέδου διάστασης. Στο παράδειγµα του σχήµατος 2.7 κάνουµε τις 
εξής επιλογές: 

στην διάσταση Μοντέλου κρατάµε µόνο τις τιµές SPORTS COUPE και MINI VAN. 

στην διάσταση Γεωγραφίας κρατάµε µόνο τα καταστήµατα CARR και CLYDE. 

στην διάσταση Χρώµατος κρατάµε µόνο τις τιµές METAL BLUE και NORMAL BLUE 

Σχήµα 2.6 Πλοήγηση σε µια ιεραρχία διαστάσεων 
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Pivoting:  Πρόκειται  για  πράξη  αλλαγής  της  διάταξης  των  διαστάσεων  ώστε  να 

διευκολυνθεί  η  ανάλυση. Κατά  το  pivoting, δεν  µεταβάλλονται ούτε  µειώνονται τα δεδοµένα  
του υπερκύβου. Απλά αλλάζει ο τρόπος παρουσίασής τους στην εφαρµογή ανάλυσης. Στο 
σχήµα 2.8 φαίνονται οι διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης ενός 
κύβου.

 
 

 

 

Σχήµα 2.7 Slicing 

Σχήµα 2.8 Pivoting 
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3 Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων και OLAP 
Οι επιχειρήσεις άρχισαν να εκµεταλλεύονται τα online δεδοµένα για να παίρνουν 

καλύτερες αποφάσεις για τις δραστηριότητας τους, όπως ποια στοιχεία να κρατούν στην 
αποθήκη και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να απευθύνονται στους πελάτες για να αυξήσουν 
τις πωλήσεις τους. Πολλά από τα ερωτήµατά τους είναι µάλλον περίπλοκα και κάποιοι τύποι 
πληροφοριών δεν µπορούν να εξαχθούν ακόµα και µε τη χρήση SQL. Είναι διαθέσιµες 
διάφορες τεχνικές και εργαλεία για να βοηθήσουν στην υποστήριξη αποφάσεων. ∆ιάφορα 
εργαλεία ανάλυσης δεδοµένων επιτρέπουν στους αναλυτές να βλέπουν τα δεδοµένα µε 
διαφορετικούς τρόπους. Άλλα εργαλεία ανάλυσης προϋπολογίζουν συνοπτικές πληροφορίες 
πολύ µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων, για να δώσουν γρήγορη απόκριση σε ερωτήµατα. Η 
τυποποίηση SQL:1999 περιέχει τώρα επιπλέον δοµές για υποστήριξη ανάλυσης των 
δεδοµένων. Μια άλλη προσέγγιση για να πάρουµε γνώσεις από τα δεδοµένα είναι να χρη-
σιµοποιήσουµε εξόρυξη δεδοµένων (data mining), που στοχεύει να εντοπίσει διάφορα µοτίβα σε 
µεγάλο όγκο δεδοµένων. Η εξόρυξη δεδοµένων συµπληρώνει διάφορους τύπους στατιστικών 
τεχνικών µε παρόµοιους στόχους. 

Τα δεδοµένα κειµένου επίσης, έχουν αναπτυχθεί εκρηκτικά. Τα δεδοµένα κειµένου είναι 
µη δοµηµένα, αντίθετα µε τα δοµηµένα δεδοµένα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Οι 
ερωτήσεις σε µη δοµηµένα δεδοµένα κειµένου αναφέρονται ως ανάκληση πληροφοριών. Τα 
συστήµατα ανάκλησης πληροφοριών έχουν πολλά κοινά µε τις βάσεις δεδοµένων, ιδιαίτερα 
στην αποθήκευση και ανάκληση δεδοµένων σε δευτερεύοντες χώρους αποθήκευσης. Ωστόσο, 
η έµφαση στα πληροφοριακά συστήµατα είναι διαφορετική από αυτή στις βάσεις δεδοµένων, 
που επικεντρώνονται σε θέµατα, όπως σε ερωτήσεις βασισµένες σε λέξεις κλειδιά, στην σχετι-
κότητα των εγγράφων του ερωτήµατος και στην ανάλυση, κατηγοριοποίηση και ευρετήριο των 
εγγράφων. 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει υποστήριξη αποφάσεων, όπως online αναλυτική επεξεργασία 
και εξόρυξη δεδοµένων και ανάκληση πληροφοριών 

3.1 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
Οι εφαρµογές βάσεων δεδοµένων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εφαρµογές 

επεξεργασίας συναλλαγών και υποστήριξης αποφάσεων. Τα συστήµατα υποστήριξης 
αποφάσεων χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα και οι εταιρείες έχουν µαζέψει µια µεγάλη 
ποσότητα πληροφοριών που έχουν δηµιουργηθεί από αυτά τα συστήµατα. 

Για παράδειγµα, οι βάσεις δεδοµένων εταιρειών συνήθως περιέχουν µεγάλες ποσότητες 
πληροφοριών για πελάτες και συναλλαγές. Το µέγεθος της αποθήκευσης των πληροφοριών 
που απαιτείται µπορεί να φτάνει µέχρι εκατοντάδες gigabyte ή ακόµα και terabyte, για µεγάλες 
αλυσίδες πωλήσεων. Οι πληροφορίες συναλλαγών για κάποιον που κάνει λιανικές πωλήσεις 
µπορεί να περιλαµβάνουν το όνοµα ή το αναγνωριστικό (όπως τον αριθµό πιστωτικής κάρτας) 
του πελάτη, τα πράγµατα που αγόρασε, την τιµή που πλήρωσε και τις ηµεροµηνίες στις οποίες 
έγιναν οι αγορές. Οι πληροφορίες για προϊόντα που αγοράστηκαν µπορούν να περιλαµβάνουν 
το όνοµα του προϊόντος, τον κατασκευαστή, τον αριθµό µοντέλου, το χρώµα και το µέγεθος. Οι 
πληροφορίες πελατών µπορεί να περιλαµβάνουν πιστωτικό ιστορικό, ετήσιο εισόδηµα, 
διεύθυνση κατοικίας, ηλικία και ακόµα και εκπαιδευτικές γνώσεις. 

Τέτοιες µεγάλες βάσεις δεδοµένων µπορεί να έχουν θησαυρούς µε πληροφορίες για να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παίρνουν αποφάσεις, όπως ποια προϊόντα να έχουν στην 
αποθήκη και ποιες εκπτώσεις να προσφέρουν. Για παράδειγµα, µια εταιρεία λιανικής µπορεί να 
παρατηρήσει µια ξαφνική αύξηση στις αγορές των φανελένιων υποκαµίσων σε κάποια περιοχή 
και να συνειδητοποιήσει ότι µπορεί να υπάρχει µια τέτοια µόδα και να αρχίσει να βάζει σε στοκ 
ένα µεγάλο αριθµό από τέτοια πουκάµισα σε καταστήµατα της περιοχής. Ένα άλλο παράδειγµα 
είναι για µια εταιρεία αυτοκινήτων που µπορεί να βρει, κάνοντας ερωτήσεις στην βάση 
δεδοµένων της, ότι τα περισσότερα από τα µικρά σπορ αυτοκίνητά της αγοράζονται αϊτό νεαρές 
γυναίκες των οποίων το ετήσιο εισόδηµα είναι πάνω από 50.000€. Η εταιρεία µπορεί µετά να 
προσαρµοσθεί για να προσελκύσει περισσότερες τέτοιες γυναίκες για να αγοράσουν µικρά 
σπορ αυτοκίνητα και µπορεί να αποφύγει να χάσει χρήµατα προσπαθώντας να προσελκύσει 
άλλες κατηγορίες ατόµων να αγοράσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Και στις δυο περιπτώσεις, η 
εταιρεία έχει προσδιορίσει µοτίβα στην συµπεριφορά των πελατών και έχει χρησιµοποιήσει τα 
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µοτίβα για να πάρει επιχειρησιακές αποφάσεις. 

Η αποθήκευση και η ανάκληση των δεδοµένων για υποστήριξη αποφάσεων δηµιουργεί 
διάφορα προβλήµατα: 

Αν και πολλά ερωτήµατα υποστήριξης αποφάσεων µπορούν να γραφτούν σε SQL, άλλα 
είτε δεν µπορούν να εκφραστούν σε SQL είτε δεν µπορούν να εκφραστούν εύκολα σε SQL. 
Έχουν προταθεί συνεπώς, διάφορες επεκτάσεις της SQL για να κάνουν ευκολότερη την 
ανάλυση δεδοµένων. Η περιοχή της online αναλυτικής επεξεργασίας (online analytical 
processing - OLAP) σχετίζεται µε εργαλεία και τεχνικές για ανάλυση δεδοµένων, που µπορεί να 
δώσει σχεδόν άµεσες απαντήσεις σε ερωτήµατα που ζητούν συνοπτικά δεδοµένα/ ακόµα και αν 
η βάση δεδοµένων µπορεί να είναι πολύ µεγάλη. Στην Ενότητα 3.2, µελετούµε επεκτάσεις της 
SQL για ανάλυση δεδοµένων και τεχνικές για online αναλυτική επεξεργασία. 

Οι γλώσσες ερωτηµάτων βάσεων δεδοµένων δεν είναι κατάλληλες για την απόδοση λε-
πτοµερών στατιστικών αναλύσεων των δεδοµένων. Υπάρχουν διάφορα πακέτα, όπως τα 
SAS και S++, που βοηθούν στην στατιστική ανάλυση. Τέτοια πακέτα έχουν διασυνδεθεί µε 
βάσεις δεδοµένων, για να επιτρέψουν σε µεγάλους όγκους δεδοµένων να αποθηκεύονται στην 
βάση δεδοµένων και να ανακλώνται αποτελεσµατικά για ανάλυση. Το πεδίο της στατιστικής 
ανάλυσης είναι ένα µεγάλο µέρος από µόνο του.  

Οι τεχνικές ανακάλυψης γνώσης προσπαθούν να ανακαλύψουν αυτόµατα στατιστικούς 
κανόνες και µοτίβα από δεδοµένα. Το πεδίο της εξόρυξης δεδοµένων συνδυάζει τεχνικές 
ανακάλυψης γνώσης που έχουν ανακαλυφθεί από ερευνητές της τεχνητής νοηµοσύνης και 
στατιστικούς αναλυτές, µε αποτελεσµατικές τεχνικές χειρισµού, που τους επιτρέπουν να 
χρησιµοποιούνται σε πολύ µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Η Ενότητα 3.3 συζητά την εξόρυξη 
δεδοµένων. 

Μεγάλες εταιρείες έχουν διάφορες πηγές µε δεδοµένα που πρέπει να χρησιµοποιήσουν 
για να πάρουν αποφάσεις. Οι πηγές µπορεί να αποθηκεύουν τα δεδοµένα σε διαφορετικά 
σχήµατα. Για λόγους απόδοσης, (όπως επίσης και για λόγους ελέγχου της επιχείρησης) οι 
πηγές δεδοµένων συνήθως δεν επιτρέπουν άλλα µέρη της εταιρείας να ανακαλούν δεδοµένα 
κατ' απαίτηση. 

Για να εκτελούνται αποτελεσµατικά τα ερωτήµατα σε τέτοια διαφορετικά δεδοµένα, οι 
εταιρείες έχουν δηµιουργήσει αποθήκες δεδοµένων. Οι αποθήκες συλλέγουν δεδοµένα από 
πολλές πηγές σε ένα ενοποιηµένο σχήµα, σε µια θέση. Έτσι, παρέχουν στον χρήστη µια µόνο 
οµοιόµορφη διασύνδεση στα δεδοµένα. Μελετούµε θέµατα για τη δηµιουργία και συντήρηση 
µιας αποθήκης στην Ενότητα 3.4. 

Η περιοχή της υποστήριξης αποφάσεων µπορούµε να θεωρήσουµε ότι καλύπτει όλες 
τις παραπάνω περιοχές, αν και µερικά άτοµα χρησιµοποιούν τον όρο µε µια πιο στενή έννοια, 
που αποκλείει στατιστική ανάλυση και εξόρυξη δεδοµένων. 

3.2 Ανάλυση ∆εδοµένων και OLAP 
Αν και η περίπλοκη στατιστική ανάλυση είναι καλύτερα να αφεθεί στα στατιστικά πακέτα, 

οι βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να υποστηρίζουν απλές, συνηθισµένες µορφές ανάλυσης 
δεδοµένων. Αφού τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων είναι συνήθως µεγάλα 
σε όγκο, θα πρέπει να συνοψίζονται µε κάποιον τρόπο αν θέλουµε να παράγουµε πληροφορίες 
που θα χρησιµοποιήσουµε. 

Τα εργαλεία OLAP υποστηρίζουν διαλογική ανάλυση συνοπτικών πληροφοριών. Έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες επεκτάσεις της SQL για να υποστηρίξουν εργαλεία OLAP. Υπάρχουν 
πολλές συνηθισµένες εργασίες που δεν µπορούν να γίνουν χρησιµοποιώντας τις βασικές 
συνοπτικές λειτουργίες SQL και τις δυνατότητες οµαδοποίησης. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν 
την εύρεση ποσοστών ή αθροιστικών κατανοµών, ή συνοπτικές λειτουργίες σε κυλιόµενα 
παράθυρα, µε σειριακά ταξινοµηµένα δεδοµένα. Έχουν πρόσφατα προταθεί διάφορες 
επεκτάσεις της SQL που υποστηρίζουν τέτοιες εργασίες και έχουν υλοποιηθεί σε προϊόντα 
όπως τα Oracle και IBM DB2. 
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3.2.1 Online Αναλυτική Επεξεργασία 
Η στατιστική ανάλυση συνήθως απαιτεί οµαδοποίηση πολλών ιδιοτήτων. Φανταστείτε µια 

εφαρµογή, όπου ένα κατάστηµα θέλει να βρει ποια είδη υφασµάτων είναι δηµοφιλή. Ας υποθέ-
σουµε ότι τα υφάσµατα χαρακτηρίζονται από το όνοµά τους, χρώµα και µέγεθος και ότι έχουµε 
µια σχέση sales µε το σχήµα sales(item-name, color, size, number). Υποθέστε ότι το item-name 
µπορεί να πάρει τις τιµές (skirt, dress, shirt, pant) (φούστα, φόρεµα, πουκάµισο, παντελόνι, 
αντίστοιχα), το color µπορεί να πάρει τις τιµές (dark, pastel, white) (σκούρο, παστέλ, άσπρο, 
αντίστοιχα) και το size µπορεί να πάρει τις τιµές (small, medium, large) (µικρό, µεγάλο, µεσαίο, 
αντίστοιχα). 

Αν δοθεί µια σχέση που χρησιµοποιείται για ανάλυση δεδοµένων, µπορούµε να 
προσδιορίσουµε κάποιες από τις ιδιότητές της ως ιδιότητες µέτρησης, αφού µετρούν κάποια 
τιµή την οποία συνοψίζουν. Για παράδειγµα, η ιδιότητα number της σχέσης sales είναι µια 
ιδιότητα µέτρησης, που µετρά τον αριθµό των µονάδων των προϊόντων που έχουν πουληθεί. 
Μερικές (ή όλες) από τις άλλες ιδιότητες της σχέσης προσδιορίζονται ως ιδιότητες µέτρησης, 
αφού ορίζουν τις διαστάσεις τις οποίες µετρούν οι ιδιότητες και συνοψίζουν τις ιδιότητες 
µέτρησης. Στη σχέση sales, τα item-name, color και size είναι ιδιότητες διάστασης. (Μια πιο 
ρεαλιστική έκδοση της σχέσης sales θα είχε επιπλέον διαστάσεις, όπως την ώρα και την θέση 
της πώλησης και επιπλέον µετρήσεις, όπως την αξία σε χρήµατα της πώλησης). 

Τα δεδοµένα µπορούν να µοντελοποιηθούν ως ιδιότητες διάστασης και οι ιδιότητες 
µέτρησης ονοµάζονται πολυδιάστατα δεδοµένα. 

 

Size: ALL Color 

 dark pastel white Σύνολο 

skirt 8 35 10 53 
dress 20 10 5 35 
shirt 14 7 28 49 

pant 20 2 5 27 

 

 

 

Item-name 

Σύνολο 62 54 48 164 

Εικόνα 3.1 Πίνακας διασταύρωσης των sales κατά item-name και color. 

 

Για να αναλύσει τα πολυδιάστατα δεδοµένα, ένας διευθυντής µπορεί να θέλει να δει τα 
δεδοµένα διατεταγµένα όπως στον πίνακα της Εικόνας 2.1. Ο πίνακας δείχνει συνολικούς 
αριθµούς για διαφορετικούς συνδυασµούς των item-name και color. Η τιµή του size καθορίζεται 
να είναι all, δείχνοντας ότι οι εµφανιζόµενες τιµές είναι συνοπτικά δεδοµένα όλων των τιµών του 
size. 

Ο πίνακας που φαίνεται στην Εικόνα 3.1 είναι ένα παράδειγµα ενός πίνακα 
διασταύρωσης (cross-tabulation), που επίσης ονοµάζεται συγκεντρωτικός πίνακας (pivot-
table). Γενικά, ένας συγκεντρωτικός πίνακας είναι ένας πίνακας όπου οι τιµές µιας ιδιότητας (ας 
πούµε της Α) αποτελούν τις επικεφαλίδες γραµµών, ενώ οι γραµµές µιας άλλης ιδιότητας (ας 
πούµε της Β) αποτελούν τις επικεφαλίδες στηλών και οι τιµές ενός κελιού παράγονται ως εξής. 
Κάθε κελί µπορεί να προσδιοριστεί από τα (aj , bj, όπου το aj είναι µια τιµή για το Α και το bj είναι 
µια τιµή για το Β. Αν υπάρχουν περισσότερες από µια εγγραφές µε κάποια τιµή (aj ,bj) η τιµή του 
κελιού παράγεται από αυτή την µοναδική εγγραφή (αν υπάρχει). Για παράδειγµα, θα µπορούσε 
να είναι η τιµή από µια ή περισσότερες ιδιότητες της εγγραφής. Αν µπορούν να υπάρχουν 
πολλές εγγραφές µε µια τιµή (aj ,bj), η τιµή του κελιού πρέπει να παραχθεί συνοπτικά από τις 
εγγραφές µε αυτή την τιµή. Στο παράδειγµά µας, η συνοπτική λειτουργία που χρησιµοποιείται 
είναι το άθροισµα των τιµών της ιδιότητας number. Στο παράδειγµά µας, ο συγκεντρωτικός 
πίνακας έχει επίσης µια επιπλέον στήλη και µια επιπλέον γραµµή που περιέχει τα σύνολα των 
κελιών στη γραµµή / στήλη. Οι περισσότεροι πίνακες διασταύρωσης έχουν τέτοιες συνοπτικές 
γραµµές και στήλες. 

Ένας πίνακας διασταύρωσης είναι διαφορετικός από τους σχεσιακούς πίνακες, που 
συνήθως αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων, αφού ο αριθµός των στηλών εξαρτάται από τα 
δεδοµένα. Μια αλλαγή στις τιµές των δεδοµένων µπορεί να καταλήξει στην προσθήκη επιπλέον 
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στηλών, που δεν είναι επιθυµητό. Ωστόσο, µια προβολή πίνακα διασταύρωσης είναι επιθυµητή 
για εµφάνιση στους χρήστες. Είναι απλό να αναπαρασταθεί ένας πίνακας διασταύρωσης µε 
συνοπτικές τιµές σε µια σχεσιακή µορφή, µε σταθερό αριθµό στηλών. Ένας πίνακας 
διασταύρωσης µε συνοπτικές γραµµές / στήλες µπορεί να παρασταθεί χρησιµοποιώντας µια 
ειδική τιµή all που να αντιπροσωπεύει υποσύνολα, όπως στην Εικόνα 3.2. Η τυποποίηση 
SQL:1999 χρησιµοποιεί την τιµή null στη θέση του all, αλλά για να αποφεύγεται σύγχυση µε τις 
κανονικές τιµές null θα συνεχίσουµε να χρησιµοποιούµε το all. 

Φανταστείτε τις εγγραφές (skirt, all, 53) και (dress, all, 35). Έχουµε πάρει αυτές τις 
εγγραφές απαλείφοντας µεµονωµένες εγγραφές µε διαφορετικές τιµές για το color και 
αντικαθιστώντας την τιµή του number µε µια συνοπτική τιµή, δηλαδή το άθροισµα. Η τιµή all 
µπορεί θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο όλων των τιµών µιας ιδιότητας. Οι εγγραφές µε 
τιµή all µόνο για τη διάσταση color µπορούν να ανακληθούν από ένα SQL ερώτηµα που εκτελεί 
ένα group by στην στήλη item-name. Παρόµοια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα group by στο 
color για να πάρει τις εγγραφές µε τιµή all για το item-name και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα 
group by χωρίς ιδιότητες (που µπορεί απλώς να παραλειφθεί στην SQL) για να βρει την 
εγγραφή µε τιµή all για τα item-name και color. 

 

item-name color number 

skirt dark 8 

skirt pastel 35 
skirt white 10 
skirt all  53 

dress dark 20 
dress pastel 10 
dress white 5 
dress all  35 
shirt dark 14 
shirt pastel 7 
shirt white 28 
shirt all  49 
pant dark 20 
pant pastel 2 
pant white 5 
pant all  27 
all  dark 62 
all  pastel 54 
all  white 48 
all  all  164 

 

Εικόνα 3.2 Σχεσιακή αναπαράσταση των δεδοµένων της Εικόνας 3.1. 

 

Η γενίκευση ενός δυσδιάστατου πίνακα διασταύρωσης, σε n διαστάσεις, µπορεί να 
απεικονισθεί οπτικά ως ένας n-διαστατός κύβος, που ονοµάζεται κύβος δεδοµένων. Η Εικόνα 
3.3 δείχνει ένα κύβο για τις σχέσεις sales. Ο κύβος δεδοµένων έχει τρεις διαστάσεις, δηλαδή τις 
item-name, color και size και η ιδιότητα µέτρησης είναι το number. Κάθε κελί προσδιορίζεται µε 
τιµές για αυτές τις τρεις διαστάσεις. Κάθε κελί στον κύβο δεδοµένων περιέχει µια τιµή, όπως 
στον πίνακα διασταύρωσης. Στην Εικόνα 3.3, η τιµή που περιέχεται σε ένα κελί φαίνεται σε µια 
από τις έδρες του κελιού. Οι άλλες έδρες του κελιού είναι κενές, αν φαίνονται. 

Η τιµή για µια διάσταση µπορεί να είναι all, οπότε το κελί περιέχει σύνοψη όλων των 
τιµών αυτής της διάστασης όπως στην περίπτωση των πινάκων διασταύρωσης. Ο αριθµός των 
διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους µπορούν να οµαδοποιηθούν οι εγγραφές για σύνοψη 
µπορεί να είναι µεγάλος. Για ένα πίνακα µε n διαστάσεις, η σύνοψη µπορεί να εκτελεστεί µε 
οµαδοποίηση σε καθένα από τα 2η σύνολα των η διαστάσεων. 

Ένα σύστηµα online αναλυτικής επεξεργασίας ή OLAP, είναι ένα διαλογικό σύστηµα που 
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επιτρέπει σε ένα αναλυτή να βλέπει µια διαφορετική σύνοψη πολυδιάστατων δεδοµένων. Η 
λέξη online δείχνει ότι ένας αναλυτής θα πρέπει να µπορεί να ζητά νέα συνοπτικά δεδοµένα και 
να παίρνει αποκρίσεις online, µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα και δεν θα πρέπει να περιµένει 
πολύ για να δει τα αποτελέσµατα ενός ερωτήµατος. 

Με ένα OLAP σύστηµα, ένας αναλυτής µπορεί να κοιτάξει διαφορετικούς πίνακες 
διασταύρωσης µε τα ίδια δεδοµένα, επιλέγοντας διαλογικά τις ιδιότητες στο πίνακα 
διασταύρωσης. Κάθε πίνακας διασταύρωσης είναι µια δυσδιάστατη προβολή ενός 
πολυδιάστατου κύβου.  

 

 
Εικόνα 3.3 Τρισδιάστατος κύβος δεδοµένων. 

 

Για παράδειγµα, ο αναλυτής µπορεί να επιλέξει ένα πίνακα διασταύρωσης στο item-name 
και size, ή ένα πίνακα διασταύρωσης στο color και size. Η λειτουργία της αλλαγής των 
διαστάσεων που χρησιµοποιείται σε ένα πίνακα διασταύρωσης ονοµάζεται pivoting 
(περιστροφή πίνακα). 

Ένα OLAP σύστηµα παρέχει επίσης και άλλη λειτουργικότητα. Για παράδειγµα, ο 
αναλυτής µπορεί να θέλει να δει ένα πίνακα διασταύρωσης στο item-name και color για µια 
σταθερή τιµή του size, για παράδειγµα, αντί για το άθροισµα όλων των µεγεθών. Μια τέτοια 
λειτουργία αναφέρεται ως τεµαχισµός, αφού µπορείτε να τη φανταστείτε σαν ένα τεµάχιο από 
τον κύβο. Η λειτουργία µερικές φορές ονοµάζεται τεµαχισµός σε κύβους, ιδιαίτερα όταν οι 
τιµές πολλών διαστάσεων είναι σταθερές. 

Όταν χρησιµοποιείται ένας πίνακας διασταύρωσης για προβολή ενός πολυδιάστατου πί-
νακα, οι τιµές των ιδιοτήτων των διαστάσεων που δεν αποτελούν µέρος του πίνακα διασταύ-
ρωσης φαίνονται πάνω από το πίνακα διασταύρωσης. Η τιµή µιας τέτοιας ιδιότητας µπορεί να 
είναι all, όπως φαίνεται στην Εικόνα.3.1, υποδεικνύοντας ότι τα δεδοµένα του συνοπτικού 
πίνακα είναι µια σύνοψη όλων των τιµών για την ιδιότητα. Ο τεµαχισµός / τεµαχισµός σε κύβους 
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απλώς αποτελείται από την επιλογή συγκεκριµένων τιµών για αυτές τις διαστάσεις, που µετά 
εµφανίζονται πάνω από τον πίνακα διασταύρωσης. 

Τα συστήµατα OLAP επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τα δεδοµένα σε 
οποιοδήποτε επίπεδο κατάτµησης. Η λειτουργία της µετακίνησης από τη λεπτότερη κατάτµηση 
των δεδοµένων σε µια πιο άτεχνη κατάτµηση (σε σχέση µε το άθροισµα των δεδοµένων) 
ονοµάζεται rollup. Στο παράδειγµά µας, ξεκινώντας από τον κύβο του πίνακα sales, πήραµε το 
πίνακα διασταύρωσης του παραδείγµατός µας µε rollup στη ιδιότητα size. Η αντίστροφη 
λειτουργία δηλαδή, η µετακίνηση από την πιο άτεχνη κατάτµηση στην πιο λεπτή, ονοµάζεται 
drill down. Σαφώς, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί λεπτότερη κατάτµηση από την άτεχνη 
κατάτµηση. Πρέπει να δηµιουργηθεί είτε από τα αρχικά δεδοµένα είτε από µια λεπτότερη 
κατάτµηση συνοπτικών δεδοµένων. 

Οι αναλυτές µπορεί να θέλουν να δουν µια διάσταση σε διαφορετικά επίπεδα 
λεπτοµέρειας. Για παράδειγµα, µια ιδιότητα τύπου datetime περιέχει την ηµεροµηνία και την 
ώρα της ηµέρας. Μπορεί να µην έχει έννοια να χρησιµοποιηθεί ακρίβεια χρόνου 
δευτερολέπτων ή λιγότερο. Ένας αναλυτής που ενδιαφέρεται γενικά για το χρόνο, µπορεί να 
κοιτάξει µόνο στην τιµή της ώρας. Ένας αναλυτής που ενδιαφέρεται για τις πωλήσεις ανά ηµέρα 
της εβδοµάδας, µπορεί να απεικονίσει την ηµεροµηνία σε µια ηµέρα της εβδοµάδας και να 
κοιτάξει µόνο αυτό. Ένας άλλος αναλυτής µπορεί να ενδιαφέρεται να συνοψίσει ως προς τον 
µήνα ή τρίµηνο ή για ένα ολόκληρο έτος. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.4 Ιεραρχίες διαστάσεων. 
 

Τα διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας µιας ιδιότητας µπορούν να οργανωθούν σε µια ιε-
ραρχία. Η Εικόνα 3.4(α) δείχνει µια ιεραρχία στην ιδιότητα datetime. Ένα άλλο παράδειγµα, η 
Εικόνα 3.4(β), δείχνει µια ιεραρχία στη θέση, µε την πόλη να είναι στο κάτω µέρος της ιεραρ-
χίας, τον νοµό πάνω της, τη χώρα σε επόµενο επίπεδο και τη γενικότερη περιοχή στο κορυφαίο 
επίπεδο. Στο προηγούµενο παράδειγµα, τα ρούχα µπορούν να οµαδοποιηθούν ως προς την 
κατηγορία (για παράδειγµα, ρούχα για άντρες ή ρούχα για γυναίκες), το category µετά θα 
βρίσκεται πάνω από το item-name στην ιεραρχεί για τα ρούχα. Στο επίπεδο των τιµών, σι 
φούστες και τα φορέµατα θα βρίσκονται κάτω από τα ρούχα των γυναικών και τα παντελόνια 
και τα πουκάµισα κάτω από την κατηγορία µε τα ρούχα για άνδρες. 

Ένας αναλυτής µπορεί να θέλει να βλέπει τις πωλήσεις των ρούχων χωρισµένες σε 
ρούχα για γυναίκες και άντρες και να µην ενδιαφέρεται για τιµές. Αφού δει τις συνοπτικές τιµές 
στο επίπεδο των ανδρών και των γυναικών, µπορεί να θέλει να κατέβει κάτω στην ιεραρχία για 
να δει µεµονωµένες τιµές. Ένας αναλυτής που κοιτάζει στο λεπτοµερές επίπεδο µπορεί να 
ανέβει επάνω στην ιεραρχία και να δει ένα πιο γενικό επίπεδο. Και τα δυο επίπεδα µπορούν να 
εµφανιστούν στον ίδιο πίνακα διασταύρωσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.5. 

 

Έτος 

Τρίµηνο 

Μήνας 

Ηµεροµηνία 

DateTime 

Ηµέρα της Εβδοµάδας 

Ώρα της Ηµέρας 

Περιοχή 

Νοµός 

Πόλη 

Χώρα 

α) Ιεραρχία ώρας β) Ιεραρχία θέσεων 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

27 

3.2.2 Υλοποίηση OLAP 
 

category Item-name     
  dark pastel white total 

womenswear Skirt 8 8 10 53  
 dress 20 20 5 35  
 subtotal 28 28 15  88 

menswear skirt 14 14 28 49  
 dress 20 20 5 27  
 subtotal 34 34 33  76 

total  62 62 48  164 
 

Τα προηγούµενα συστήµατα OLAP χρησιµοποιούσαν πολυδιάστατους πίνακες στην 
µνήµη για αποθηκεύουν κύβους δεδοµένων και αναφέρονται ως πολυδιάστατα OLAP 
συστήµατα (Multidimensional OLAP - MOLAP). Αργότερα, τα OLAP ενοποιήθηκαν σε 
σχεσιακά συστήµατα, µε δεδοµένα αποθηκευµένα σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Τέτοια 
συστήµατα αναφέρονται ως σχεσιακά OLAP συστήµατα (relational OLAP - ROLAP). 
Υβριδικά συστήµατα, που αποθηκεύουν κάποια σύνοψη στην µνήµη και αποθηκεύουν τα 
βασικά δεδοµένα και άλλα συνοπτικά δεδοµένα σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, ονοµάζονται 
υβριδικά συστήµατα OLAP (hybrid OLAP - HOLAP). 

Πολλά OLAP συστήµατα υλοποιούνται ως συστήµατα πελάτη / διακοµιστή. Ο πελάτης 
περιέχει τη σχεσιακή βάση δεδοµένων, όπως επίσης και τους κύβους δεδοµένων MOLAP. Τα 
συστήµατα πελάτη παίρνουν προβολές των δεδοµένων επικοινωνώντας µε τον διακοµιστή. 

Ένας απλοϊκός τρόπος υπολογισµού ολόκληρου του κύβου (όλων των οµαδοποιήσεων) 
µιας σχέσης είναι να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε λογικός αλγόριθµος για υπολογισµό 
συνοπτικών λειτουργιών, µια οµαδοποίηση κάθε φορά. Ο απλοϊκός αλγόριθµος θα µπορούσε 
να πετύχει µεγάλο αριθµό σαρώσεων της σχέσης. Μια απλή οργάνωση είναι να υπολογιστεί µια 
σχέση, ας πούµε στο (item-name, color) από µια σύνοψη του (item-name, color, size), αντί από 
την αρχική σχέση. Για τις τυπικές συνοπτικές συναρτήσεις SQL, µπορούµε να υπολογίσουµε 
σύνολα µε οµαδοποίηση σε ένα σύνολο από ιδιότητες Α από µια σύνοψη µε οµαδοποίηση σε 
ένα σύνολο από ιδιότητες Β, αν το A C β. (Για µερικές µη τυπικές συνοπτικές συναρτήσεις, 
όπως το median (µέσον), η σύνοψη δεν µπορεί να υπολογιστεί όπως παραπάνω. Η 
βελτιστοποίηση που περιγράφεται εδώ δεν εφαρµόζεται σε τέτοιες "µη αναλυόµενες" 
συνοπτικές συναρτήσεις). Η ποσότητα των δεδοµένων που διαβάζονται πέφτει κατά πολύ αν 
υπολογίζουµε µια σύνοψη από µια άλλη σύνοψη, αντί από την αρχική σχέση. Είναι δυνατές και 
επιπλέον βελτιώσεις. Για παράδειγµα, µπορούν να υπολογιστούν πολλαπλές οµαδοποιήσεις σε 
µια σάρωση των δεδοµένων.  

Οι πρώτες υλοποιήσεις OLAP προϋπολόγιζαν και αποθήκευαν ολόκληρους κύβους 
δεδοµένων, δηλαδή οµαδοποιήσεις σε όλα τα υποσύνολα των ιδιοτήτων της διάστασης. Ο 
προϋπολογισµός επιτρέπει να απαντώνται OLAP ερωτήµατα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 
ακόµα και σε σύνολα δεδοµένων που µπορεί να περιέχουν εκατοµµύρια εγγραφές, µε gigabyte 
από δεδοµένα. Ωστόσο, υπάρχουν 2 οµαδοποιήσεις µε ιδιότητες n διαστάσεων. Οι ιεραρχίες 
στις ιδιότητες αυξάνουν τον αριθµό περισσότερο. Ως αποτέλεσµα, ολόκληρος ο κύβος 
δεδοµένων είναι συνήθως µεγαλύτερος από την αρχική σχέση που σχηµάτισε τον κύβο και σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν είναι εφικτό να αποθηκευτεί ολόκληρος ο κύβος. 

Αντί για προϋπολογισµό και αποθήκευση όλων των πιθανών οµαδοποιήσεων, έχει έννοια 
να γίνει προϋπολογισµός και αποθήκευση µερικών οµαδοποιήσεων και να υπολογίζονται οι 
άλλοι κατ' απαίτηση. Αντί για υπολογισµό ερωτηµάτων από την αρχική σχέση, που µπορεί να 
χρειαστεί πολύ χρόνο, µπορούµε να τα υπολογίσουµε από άλλα προϋπολογισµένα ερωτήµατα. 
Για παράδειγµα, υποθέστε ότι ένα ερώτηµα απαιτεί σύνοψη κατά (item-name, color), που δεν 
έχει προϋπολογιστεί. Το αποτέλεσµα του ερωτήµατος µπορεί να υπολογιστεί από σύνοψη των 
(item-name, color, Size), αν αυτό έχει προϋπολογιστεί.  

Τα δεδοµένα σε ένα κύβο δεδοµένων δεν µπορούν να δηµιουργηθούν από ένα SQL 
ερώτηµα χρησιµοποιώντας τις βασικές δοµές group by, αφού υπολογίζονται συνοπτικές 
λειτουργίες για διάφορες οµαδοποιήσεις των ιδιοτήτων των διαστάσεων. Η Ενότητα 3.2.3 
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συζητά τις SQL επεκτάσεις για υποστήριξη λειτουργικότητας OLAP. 

3.2.3 Εκτεταµένες Συνοπτικές Λειτουργίες 
H συνοπτική λειτουργικότητα της SQL-92 είναι περιορισµένη, έτσι έχουν υλοποιηθεί 

διάφορες επεκτάσεις από διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Η τυποποίηση SQL:1999 ωστόσο, 
ορίζει ένα πλούσιο σύνολο από συνοπτικές συναρτήσεις, που περιγράφουµε σε αυτή και στις 
επόµενες δυο ενότητες. Οι βάσεις δεδοµένων Oracle και IBM DB2 υποστηρίζουν τις 
περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες και άλλες βάσεις δεδοµένων χωρίς αµφιβολία, θα 
υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες στο κοντινό µέλλον. 

Οι νέες συνοπτικές λειτουργίες σε ιδιότητες είναι η τυπική απόκλιση και η διακύµανση 
(std-dev και variance). Η τυπική απόκλιση (standard deviation) είναι η τετραγωνική ρίζα της 
διακύµανσης (variance). Μερικές βάσεις δεδοµένων υποστηρίξουν άλλες συνοπτικές 
λειτουργίες, όπως το µέσο (median) και την κατάσταση (mode). Μερικές βάσεις δεδοµένων 
επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν νέες συνοπτικές, λειτουργίες. 

Η SQL :1999 υποστηρίζει επίσης µια νέα κλάση από δυαδικές συνοπτικές λειτουργίες, 
που µπορούν να υπολογίζουν στατιστικά αποτελέσµατα σε ζεύγη από ιδιότητες. Περιλαµβάνουν 
καµπύλες συσχετισµού, του γινοµένου της απόκλισης και παλινδρόµησης που δίνουν µια 
γραµµή προσεγγίζει τη σχέση µεταξύ των τιµών των ζευγαριών των ιδιοτήτων. Οι ορισµοί 
αυτών των συναρτήσεων µπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε τυπικό βιβλίο στατιστικής. 

Η SQL :1999 υποστηρίζει επίσης γενικεύσεις της δοµής group by, χρησιµοποιώντας τις 
δοµές cube και rollup. Μια αντιπροσωπευτική χρήση της δοµής cube είναι  

 
Select  item-name, color, size, sum (number) 

from  sales 

group by cube (item-name, color, size) 

 

Αυτό το ερώτηµα υπολογίζει την ένωση οκτώ διαφορετικών οµαδοποιήσεων της σχέσης 
sales: 

{ 

(item-name, color, size),(item-name, color),(item-name, size),(color, size),(item-
name),(color),(size),() 

} 

όπου του () δηλώνει µια κενή λίστα group by. 

 

Για κάθε οµαδοποίηση, το αποτέλεσµα περιέχει την κενή τιµή για ιδιότητες που δεν 
υπάρχουν στην οµαδοποίηση. Για παράδειγµα, ο πίνακας της εικόνας 3.2, µε τις επαναλήψεις 
του all να έχουν αντικατασταθεί µε το null, µπορεί να υπολογιστεί από το ερώτηµα 

 

Select item-name, color, sum(number) 

from sales 

group by cube (item-name, color) 

 

Μια αντιπροσωπευτική δοµή rollup είναι η 

 
select item-name, color, size, sum (number) from sales 

group by rollup( item-name, color, size) 

 

Εδώ, δηµιουργούνται µόνο τέσσερεις οµαδοποιήσεις: 

 

{ (item-name, color, size), (item-name, color), (item-name), () } 
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Το rollup µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει συνοπτικά αποτελέσµατα σε 
πολλαπλά επίπεδα µιας ιεραρχίας µιας στήλης. Για παράδειγµα, υποθέστε ότι έχουµε ένα 
πίνακα itemcategory(item-name, category) που δίνει την κατηγορία κάθε στοιχείου. Τότε το 
ερώτηµα 

 
select category, item-name, sum (number) 

from sales, category 

where sales.item-name = itemcategory.item-name 

group by rollup (category, item-name) 

θα δώσει µια ιεραρχική σύνοψη κατά item-name και category. 

 

Πολλαπλά rollup και cube µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα όρο group by. Για 
παράδειγµα, το παρακάτω ερώτηµα 

 
select item-name, color, size, sum(number) from sales 

group by rollup(item-name), rollup(color, size)  

 

δηµιουργεί τις οµαδοποιήσεις 

 
{ (item-name, color, size), (item-name, color), (item-name), 

(color, size), (color), () } 

 

Ας σηµειωθεί ότι το rollup(item-name) δηµιουργεί δυο οµαδοποιήσεις {(item-name), ()} και 
το rollup(color, size) δηµιουργεί τρεις οµαδοποιήσεις {(color, size), (color), () }. Το 
διασταυρούµενο γινόµενο των δυο µας δίνει τις έξι οµαδοποιήσεις που φαίνονται. 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.2.1, η SQL:1999 χρησιµοποιεί την τιµή null για να 
δείξει την συνηθισµένη σηµασία του null, όπως επίσης και του all. Αυτή η διπλή χρήση του null 
µπορεί να προκαλέσει ασάφεια, αν οι ιδιότητες που χρησιµοποιούνται σε ένα όρο rollup ή cube 
περιέχουν κενές τιµές. Η συνάρτηση grouping µπορεί να εφαρµοστεί σε µια ιδιότητα και επι-
στρέφει 1 αν η τιµή είναι µια κενή τιµή που αντιπροσωπεύει το all και µηδέν στις άλλες περι-
πτώσεις. Στο το παρακάτω ερώτηµα: 

 

select item-name, color, size, sum (number), 

grouping(item-name) as item-name-flag, 

grouping(color) as color-flag, 

grouping(size) as size-flag 

from sales 

group by cube(item-name, color, size) 

 
η έξοδος είναι ίδια µε την έκδοση του ερωτήµατος χωρίς το grouping, αλλά µε τρεις 

επιπλέον στήλες που ονοµάζονται item-name-flag, color-flag και size-flag. Σε κάθε εγγραφή, η 
τιµή ενός πεδίου σηµαίας είναι 1, αν το αντίστοιχο πεδίο είναι null που αντιπροσωπεύει το all. 

 

Αντί να χρησιµοποιήσουµε ετικέτες για να υποδείξουµε ότι τα null αντιπροσωπεύουν το 
all, µπορούµε να αντικαταστήσουµε την null τιµή µε µια τιµή της επιλογής µας: 

 

decode (grouping(item-name), 1, 'all', item-name) 
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Αυτή η παράσταση επιστρέφει την τιµή "all" αν η τιµή του item-name είναι ένα null που 
αντιστοιχεί στο all και διαφορετικά επιστρέφει την πραγµατική τιµή του item-name. Αυτή η 
παράσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην θέση του item-name στον όρο select για να πάρει 
το "all" στην έξοδο του ερωτήµατος, στη θέση των null που αντιπροσωπεύουν το all. 

Ούτε ο όρος rollup ούτε ο cube δεν δίνουν πλήρη έλεγχο στις οµαδοποιήσεις που 
δηµιουργούνται. Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε για να καθορίσουµε 
ότι θέλουµε µόνο τις οµαδοποιήσεις {(color, size), (size, item-name)}. Τέτοιες περιορισµένες 
οµαδοποιήσεις µπορούν να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας την δοµή grouping στον όρο 
having. 

3.2.4 Χαρακτηρισµοί 
Η εύρεση της θέσης µιας τιµής σε ένα µεγαλύτερο σύνολο είναι µια συνηθισµένη 

λειτουργία. Για παράδειγµα, µπορεί να θέλουµε να δώσουµε στους φοιτητές µιας τάξης ένα 
χαρακτηρισµό ανάλογα µε τους συνολικούς βαθµούς τους, µε τον χαρακτηρισµό 1 να πηγαίνει 
στο σπουδαστή µε τους υψηλότερους βαθµούς, το 2 στο σπουδαστή µε τους επόµενους 
υψηλότερους βαθµούς κλπ. Ενώ τέτοια ερωτήµατα µπορούν να εκφραστούν στην SQL-92, είναι 
δύσκολο να εκφραστούν και αναποτελεσµατικά στον υπολογισµό. Οι προγραµµατιστές 
συνήθως γράφουν το ερώτηµα εν µέρει σε SQL και εν µέρει σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. 
Ένας σχετικός τύπος ερωτήµατος είναι να βρεθεί το ποσοστό στο οποίο ανήκει µια τιµή ενός 
(πολλαπλού) συνόλου, για παράδειγµα, στο κάτω ένα τρίτο, στο µεσαίο ένα τρίτο ή στο πάνω 
ένα τρίτο. Μελετούµε εδώ, την υποστήριξη της SQL:1999 για αυτούς τους τύπους των 
ερωτηµάτων. 

O χαρακτηρισµός γίνεται σε συνδυασµό µε µια προδιαγραφή order by. Αν έχουµε µια 
σχέση student-marks(student-id, marks) που αποθηκεύει τους βαθµούς κάθε µαθητή, το  
παρακάτω ερώτηµα δίνει τον χαρακτηρισµό σε κάθε σπουδαστή 

 
Select student-id, rank () over (order by (marks) desc) as s-rank  

From student-marks 

 

Παρατηρείται ότι δεν ορίζεται η σειρά των εγγραφών στην έξοδο, έτσι µπορεί να 
ταξινοµηθεί κατά χαρακτηρισµό. Απαιτείται ένας επιπλέον όρος order by για να τα βάλει σε 
ταξινοµηµένη σειρά, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Select student-id, rank () over (order by {marks) desc) as s-rank from student-marks 
order by s-rank 

 

Ένα βασικό θέµα µε το χαρακτηρισµό είναι πώς να αντιµετωπιστεί στην περίπτωση 
πολλαπλών εγγραφών που είναι ίδιες στην ιδιότητα διάταξης. Στο παράδειγµά µας, αυτό 
σηµαίνει να αποφασιστεί τι θα συµβεί αν υπάρχουν δυο σπουδαστές µε τους ίδιους βαθµούς. Η 
συνάρτηση rank δίνει τον ίδιο χαρακτηρισµό σε όλες τις εγγραφές που είναι ίσες στις ιδιότητες 
order by. Για παράδειγµα, αν ο υψηλότερος χαρακτηρισµός έχει δοθεί σε δυο σπουδαστές και 
οι δυο θα πάρουν χαρακτηρισµό 1. Ο επόµενος χαρακτηρισµός θα πρέπει να είναι το 3 και όχι 
το 2, έτσι αν υπάρχουν τρεις σπουδαστές µε τον επόµενο υψηλότερο βαθµό, θα πάρουν όλοι 
χαρακτηρισµό 3 και ο επόµενος φοιτητής θα πάρει 5 κλπ. Υπάρχει επίσης µια συνάρτηση 
dense_rank που δεν δηµιουργεί κενά στη διάταξη. Στο παραπάνω παράδειγµα, οι εγγραφές µε 
το δεύτερο υψηλότερο βαθµό θα πάρουν χαρακτηρισµό 2 και οι εγγραφές µε τον τρίτο 
υψηλότερο βαθµό θα πάρουν χαρακτηρισµό 3 κλπ. 

 

Ο χαρακτηρισµός µπορεί να γίνει µε τµηµατοποίηση των δεδοµένων. Για παράδειγµα, 
έστω ότι έχουµε µια επιπλέον σχέση student-section(student-id, section) που αποθηκεύει για 
κάθε σπουδαστή την ενότητα στην οποίαν σπουδάζει. Το παρακάτω ερώτηµα δίνει το χαρα-
κτηρισµό των σπουδαστών µέσα σε κάθε ενότητα: 
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select student-id, section,  

rank () over (partition by section order by marks desc) as sec-rank  

from student-marks, student-section 

where student-marks.student-id = student-section.student-id order by section, sec-rank 

 
Ο εξωτερικός όρος order by ταξινοµεί τα αποτελέσµατα ανά ενότητα και µέσα σε κάθε 

ενότητα ως προς τον χαρακτηρισµό. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές παραστάσεις rank µέσα σε µια εντολή select, έτσι 
µπορούµε να πάρουµε το συνολικό χαρακτηρισµό και τον χαρακτηρισµό µέσα στην ενότητα 
χρησιµοποιώντας δυο παραστάσεις rank στον ίδιο όρο select. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση 
είναι τι συµβαίνει όταν ο χαρακτηρισµός (πιθανόν µε τµηµατοποίηση) βρίσκεται µαζί µε έναν 
όρο group by. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρµόζεται πρώτα ο όρος group by και η τµηµατο-
ποίηση και ο χαρακτηρισµός γίνονται στα αποτελέσµατα του group by. Συνεπώς, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν συνοπτικές τιµές για ένα χαρακτηρισµό. Για παράδειγµα, έστω ότι είχαµε 
βαθµούς για κάθε φοιτητή, για καθένα από τα διάφορα µαθήµατα. Για να χαρακτηρίσουµε τους 
σπουδαστές από το άθροισµα των βαθµών τους σε διαφορετικά µαθήµατα, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε έναν όρο group by για να υπολογίσουµε τους συνοπτικούς βαθµούς κάθε 
σπουδαστή και µετά να χαρακτηρίσουµε τους σπουδαστές µε το συνοπτικό άθροισµα. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν συναρτήσεις χαρακτηρισµού για να βρουν τις κορυφαίες n 
εγγραφές ενσωµατώνοντας ένα ερώτηµα χαρακτηρισµού µέσα σε ένα ερώτηµα εξωτερικού 
επιπέδου. Παρατηρείται ότι το bottom n είναι απλώς το ίδιο µε το top n, µε αντίστροφη σειρά 
ταξινόµησης. ∆ιάφορα συστήµατα βάσεων δεδοµένων παρέχουν µη τυπικές επεκτάσεις της 
SQL για να καθορίζουν κατευθείαν ότι απαιτούνται µόνο τα top n αποτελέσµατα. Τέτοιες 
επεκτάσεις δεν απαιτούν την συνάρτηση rank και απλοποιούν την δουλειά του βελτιστοποιητή, 
αλλά αυτή τη στιγµή δεν είναι τόσο γενικές αφού δεν υποστηρίζουν τµηµατοποίηση. 

Η SQL:1999 καθορίζει επίσης διάφορες άλλες συναρτήσεις που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στη θέση του rank. Για παράδειγµα, το percent_rank µιας εγγραφής δίνει το 
χαρακτηρισµό της εγγραφής ως κλάσµα. Αν υπάρχουν n εγγραφές στο τµήµα και ο 
χαρακτηρισµός της εγγραφής είναι r, τότε το ποσοστό ορίζεται ως (r - 1)/(n - 1) (και ως null αν 
υπάρχει µόνο µια εγγραφή στο τµήµα). Η συνάρτηση cume_dist, που είναι συντοµία για τη 
συνοπτική κατανοµή, µιας εγγραφής ορίζεται ως pin, όπου p είναι ο αριθµός των εγγραφών στο 
τµήµα, µε τιµές διάταξης που είναι µικρότερες ή ίσες µε την τιµή διάταξης της εγγραφής και n 
είναι ο αριθµός των εγγραφών στο τµήµα. Η συνάρτηση row_number ταξινοµεί τις γραµµές και 
δίνει σε κάθε γραµµή ένα µοναδικό αριθµό που αντιστοιχεί στη θέση της στη σειρά ταξινόµησης. 
∆ιαφορετικές γραµµές µε την ίδια τιµή ταξινόµησης θα πάρουν διαφορετικούς αριθµούς 
γραµµών, µε ένα µη προσδιορίσιµο τρόπο. 

Τέλος, για µια δοθείσα σταθερά n, η συνάρτηση χαρακτηρισµού ntile(n) φέρνει τις 
εγγραφές σε κάθε τµήµα στη συγκεκριµένη σειρά και τις διαιρεί σε n bucket µε ίσο αριθµό 
εγγραφών. Για κάθε εγγραφή, το ntile(n) δίνει τον αριθµό του bucket στο οποίο τοποθετείται, µε 
τους αριθµούς των bucket να ξεκινούν από το 1. Αυτή η συνάρτηση είναι πολύ χρήσιµη για 
κατασκευή ιστογραµµάτων που βασίζονται σε ποσοστά. Για παράδειγµα, µπορούµε να 
ταξινοµήσουµε εργαζόµενους ως προς τον µισθό και να χρησιµοποιήσουµε το ntile(3) για να 
βρούµε σε ποιο εύρος (στο κάτω ένα τρίτο, το µεσαίο ένα τρίτο ή το κορυφαίο ένα τρίτο) ανήκει 
κάθε εργαζόµενος και να υπολογίσουµε το συνοπτικό µισθό των εργαζοµένων σε κάθε εύρος: 

 
select threetile, sum (salary)  

from ( 
select salary, ntile(3) over (order by (salary)) as threetile from employee) as s  

group by threetile. 

 

Η παρουσία των κενών τιµών µπορεί να περιπλέξει τον ορισµό του χαρακτηρισµού, αφού 
δεν είναι σαφές πού θα βρίσκονται στη σειρά ταξινόµησης. Η SQL: 1999 επιτρέπει στο χρήστη 
να καθορίζει που θα πρέπει να βρίσκονται, χρησιµοποιώντας το nulls first ή nulls last. Για 
παράδειγµα: 
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Select student-id, rank () over (order by marks desc nulls last) as s-rank 

 From student-marks 

3.2.5 Παράθυρα 
Ένα παράδειγµα ενός ερωτήµατος παραθύρου είναι το ερώτηµα που αν δοθούν οι τιµές 

πωλήσεων για κάθε ηµεροµηνία, υπολογίζει για κάθε ηµεροµηνία το µέσο όρο των πωλήσεων 
αυτής της ηµέρας, της προηγούµενης ηµέρας και της επόµενης ηµέρας. Τέτοια ερωτήµατα 
µετακινούµενου µέσου όρου χρησιµοποιούνται για να οµαλοποιούν τις τυχαίες αποκλίσεις. Ένα 
άλλο παράδειγµα ενός ερωτήµατος παραθύρου είναι αυτό που βρίσκει το συνοπτικό υπόλοιπο 
ενός λογαριασµού, αν δοθεί µια σχέση που καθορίζει τις καταθέσεις και τις αναλήψεις ενός 
λογαριασµού. Τέτοια ερωτήµατα είτε είναι δύσκολο είτε είναι αδύνατον (ανάλογα µε το ερώτηµα) 
να εκφραστούν στην βασική SQL. 

Η SQL:1999 παρέχει µια λειτουργία παραθύρου για υποστήριξη τέτοιων ερωτηµάτων. 
Αντίθετα µε το group by, η ίδια εγγραφή µπορεί να υπάρχει σε πολλά παράθυρα. Αν 
υποθέσουµε ότι παίρνουµε µια σχέση transaction(account-number, date-time, value), όπου το 
value είναι θετικό για µια κατάθεση και αρνητικό για µια ανάληψη και ότι υπάρχει το πολύ µια 
συναλλαγή ανά τιµή date-time, προκύπτει το ερώτηµα: 

 

Select account-number, date-time, sum {value) over 
(partition by account-number order by date-time rows unbounded preceding) as 

balance from transaction 

Order by account-number, date-time 

 

Το ερώτηµα δίνει τα αθροιστικά υπόλοιπα κάθε λογαριασµού ακριβώς πριν από κάθε 
συναλλαγή του λογαριασµού. Το αθροιστικό υπόλοιπο του λογαριασµού είναι το άθροισµα των 
τιµών όλων των προηγούµενων συναλλαγών του λογαριασµού. 

Ο όρος partition by τµηµατοποιεί τις εγγραφές κατά αριθµό λογαριασµού, έτσι για κάθε 
γραµµή εξετάζονται µόνο οι εγγραφές στο τµήµα της. ∆ηµιουργείται ένα παράθυρο για κάθε 
εγγραφή. Οι λέξεις κλειδιά rows unbounded preceding καθορίζουν ότι το παράθυρο κάθε 
εγγραφής αποτελείται από όλες τις εγγραφές του τµήµατος που είναι πριν από αυτές στη 
συγκεκριµένη σειρά (εδώ, αυξάνοντας τη σειρά του date-time). Η συνοπτική συνάρτηση 
sum(value ) εφαρµόζεται σε όλες τις εγγραφές του παραθύρου. Το ερώτηµα δεν χρησιµοποιεί 
ένα όρο group by, αφού υπάρχει µια εγγραφή εξόδου για κάθε εγγραφή στη σχέση transaction. 

Ενώ το ερώτηµα θα µπορούσε να γραφτεί χωρίς αυτές τις δοµές, θα ήταν µάλλον 
δύσκολο να σχηµατοποιηθεί. Μπορεί επίσης να επικαλύπτονται διάφορα παράθυρα, δηλαδή 
µια εγγραφή µπορεί να υπάρχει σε περισσότερα από ένα παράθυρα. 

Μπορούν να καθοριστούν και άλλοι τύποι παραθύρων. Για παράδειγµα, για να πάρουµε 
ένα παράθυρο που περιέχει τις προηγούµενες δέκα γραµµές κάθε εγγραφής, µπορούµε να 
καθορίσουµε το rows 10 preceding. Για να πάρουµε ένα παράθυρο που περιέχει την 
τρέχουσα, την προηγούµενη και την επόµενη εγγραφή, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το 
between rows 1 preceding and 1 following. Για να πάρουµε τις προηγούµενες γραµµές και 
την τρέχουσα γραµµή, µπορούµε να πούµε between rows unbounded preceding and 
current. Αν η διάταξη είναι µια ιδιότητα χωρίς κλειδί, το αποτέλεσµα δεν είναι προσδιοριστικό, 
αφού η σειρά των εγγραφών δεν ορίζεται πλήρως. 

Μπορούµε ακόµα να καθορίσουµε παράθυρα κατά εύρος τιµών, αντί κατά αριθµούς 
γραµµών. Για παράδειγµα, έστω ότι η τιµή διάταξης µιας εγγραφής είναι ν. Τότε, το range 
between 10 preceding and current row θα δώσει τιµές των οποίων η τιµή διάταξης είναι µετα-
ξύ ν-10 και ν (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των τιµών). Όταν χειριζόµαστε ηµεροµηνίες, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το range interval 10 day preceding για να πάρουµε ένα 
παράθυρο που περιέχει εγγραφές µέσα στις προηγούµενες δέκα ηµέρες, αλλά όχι 
συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας της εγγραφής. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν η λειτουργικότητα των παραθύρων της SQL:1999, η οποία είναι 
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πολύ πλούσια και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διατυπωθούν µάλλον περίπλοκα 
ερωτήµατα, µε µικρή προσπάθεια. 

4. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 

4.1 Ιστορικό 
Οι προτάσεις της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστηµάτων για την αντιµετώπιση 

ζητηµάτων χωρικής ανάλυσης και σχεδιασµού έχουν τις ρίζες τους στα µέσα της δεκαετίας του 
'60, όταν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε εντατικό και πρακτικό επίπεδο η ιδέα της 
οργάνωσης και συστηµατοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας µέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Η αρχική σύλληψη της συνδυασµένης χρήσης θεµατικών κυρίως χαρτών για τον 
προσδιορισµό θέσης και χωρικών συσχετισµών ανάµεσα σε στοιχεία και φαινόµενα του 
γεωγραφικού χώροι, είναι αρκετά παλαιότερη της ανακάλυψης των ηλεκτρονικών 
υπολογιστικών συστηµάτων και η ιστορία της χαρτογραφίας έχει να επιδείξει πολλά 
παραδείγµατα ηλικίας αρκετών αιώνων. 

Οι πρώτες σύγχρονες συστηµατικές απόπειρες συνδέονται µε τις τεχνικές και 
µεθοδολογίες της χαρτογραφίας και καταγράφονται στα πεδία της πολεοδοµίας και της 
χωροταξίας στη Γερµανία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τη Μεγάλη Βρετανία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι πολεοδοµικές καταγραφές και η χαρτογράφηση 
της εξέλιξης της περιφέρειας του Dusseldorf [1912], κυκλοφοριακές καταγραφές και σχέδια 
χρήσεων γης στην πόλη Massachusetts κατά την ίδια χρονολογία, χαρτογραφικές σειρές 
τοπογραφικών αποτυπώσεων σε συνδυασµό µε τις γενικές χρήσεις γης και των δυνατοτήτων 
πρόσβασης στον αστικό χώρο της περιοχής Doncaster της Αγγλίας κατά το 1922. 
Χαρακτηριστική είναι η χαρτογραφική σειρά «Survey of New York and Its Environs» που 
εκδόθηκε το 1929. Στη σειρά αυτή γίνεται για πρώτη φορά αξιοποίηση διαδικασιών αλγεβρικών 
πράξεων µεταξύ χαρτών. Οι πράξεις αυτές βασίζονται στην κατακόρυφη υπέρθεση µέσω 
χαρτογραφικών συντεταγµένων και αποτελούν έως σήµερα την ισχυρότερη ίσως γεωµετρική 
δυνατότητα των σύγχρονων λογισµικών ΣΓΠ. 

Στη βρετανική έκδοση του 1950 «Town and Country Planning Textbook» περιέχεται 
οργανωµένη σύνθεση πολλαπλών χαρτογραφικών επιπέδων που αφορούν σε εκτεταµένες 
χωρικές και χρονικές αναφορές και σε τέσσερις κατηγορίες δεδοµένων: υψοµετρία εδάφους, 
γεωλογία, υδρολογία / ύδρευση, και αγροτικές χρήσεις γης. Στην έκδοση περιγράφεται 
αναλυτικά η µεθοδολογία των αναγωγών σε ενιαία χαρτογραφική κλίµακα, της χαρτογραφικής 
γενίκευσης, των χρονικών αναγωγών, αλλά και των διαδικασιών χαρτογραφικών πράξεων 
µεταξύ των πληροφοριακών επιπέδων που χρησιµοποιούνται. Ακολούθως, κατά το έτος 1962, 
οµάδα πολεοδόµων στο Massachusetts Institute of Technology συνέβαλε σηµαντικά στην 
εξέλιξη των χαρτογραφικών πράξεων µε τη χρήση 26 σταθµισµένων χαρτογραφικών επιπέδων 
πληροφορίας για τον προσδιορισµό της κυκλοφοριακής δοµής της ευρύτερης περιοχής της 
πόλης. Η συνδυαστική χαρτογραφική τεχνική που χρησιµοποίησαν βασιζόταν κυρίως σε 
φωτογραφικές µεθόδους αναπαράστασης των συνθετικών πληροφοριακών επιπέδων. Κατά τη 
διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, άρχισαν να εκδίδονται συστηµατικά οι πρώτοι θεµατικοί χάρτες 
συνδυασµένων πληροφοριακών επιπέδων σε τυποποιηµένες κλίµακες και µε µηχανικές 
µεθόδους, οι οποίοι αφορούσαν κυρίως σε στοιχεία τοπογραφίας, γεωλογίας και κάλυψης γης 
από υπηρεσίες των ΗΠΑ (U.S. Geological Survey και Natural Resource Conservation Service). 

Το σκηνικό στο χώρο της χαρτογραφίας άλλαξε θεαµατικά µε την εµφάνιση των πρώτων 
υπολογιστικών συστηµάτων. Το 1959, στο περιοδικό «Geographical Review» γίνεται η πρώτη 
δηµοσίευση σχετικά µε την ανάπτυξη ενός απλού µοντέλου χαρτογραφικών εφαρµογών µε 
χρήση ενός πρωτόγονου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η δηµοσίευση παρουσίαζε ένα 
χαρτογραφικό σύστηµα βασιζόµενο σε τρία βασικά συστατικά: «map input - map manipulation - 
map output» (είσοδος - διαχείριση - έξοδος χάρτη). Τα τρία αυτά απλά βήµατα αποτελούν την 
καταβολή της «γεω-κωδικοποίησης - καταχώρισης - αποθήκευσης δεδοµένων», της 
«διαχείρισης - ανάλυσης δεδοµένων» και της «χαρτογραφικής αναπαράστασης» που 
αποτελούν έως και σήµερα τον πυρήνα των σύγχρονων λογισµικών ΣΓΠ. Στη συνέχεια 
εµφανίζεται σειρά λογισµικών προγραµµάτων βασιζόµενων στη γλώσσα προγραµµατισµού 
«fortran», µε τα οποία γίνονται οι πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίησης χαρτογραφικών 
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δεδοµένων µε τη χρήση περιφερειακών συσκευών (digitizers) καθώς επίσης και ψηφιακής 
χαρτογραφικής απόδοσης µε τη χρήση εκτυπωτών και σχεδιογράφων. 

Βαθµηδόν, τα απλά προγράµµατα άρχισαν να αντικαθίστανται από οργανωµένες 
συλλογές λογισµικού (software packages) µε προσανατολισµό το ψηφιακό σχέδιο και τη 
χαρτογραφική αναπαράσταση που γίνονται γνωστά µε τα ονοµαστικά: «computer aided design 
- CAD», «computer aided mapping - CAM» και «computer aided cartography - CAC». Τα 
συστήµατα αυτά επιλύουν προβλήµατα ταχύτητας, ακρίβειας, µετατροπών ανάµεσα σε 
χαρτογραφικές κλίµακες, απλών χαρτογραφικών πράξεων και χαρτογραφικής αναπαραγωγής. 
Ορισµένα συστήµατα του είδους λειτούργησαν για αρκετά χρόνια στις ΗΠΑ, εξοπλίζοντας 
πολλές δηµόσιες υπηρεσίες και προσανατολίζονταν κυρίως στην ανάλυση, διαχείριση και 
σύνθεση χαρτογραφικών πληροφοριακών επιπέδων και την παραγωγή χωροπληθών και 
ισαριθµικών χαρτών. Μία δεύτερη σειρά λογισµικών συλλογών από την οποία θεωρείται πως τα 
ΣΓΠ έλκουν επίσης µέρος της καταγωγής τους, είναι εκείνη των συστηµάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων (data base management systems - DBMS) και ιδίως των συστηµατικών 
χαρτογραφικών βάσεων δεδοµένων. Η πρώτη, που αναπτύχθηκε από γνωστή υπηρεσία 
πληροφοριών των ΗΠΑ, ήταν µία παγκόσµια «τράπεζα δεδοµένων» η οποία αφορούσε σε 
στοιχεία ακτογραµµών, υδρολογίας και εθνικών και άλλων διοικητικών συνόρων, µε γεωγραφική 
κάλυψη ολόκληρου του πλανήτη. Εκδόθηκε σε διάφορες χαρτογραφικές προβολές και κλίµακες, 
στηρίχθηκε σε λογισµικές συλλογές προγραµµάτων «CAM», ορισµένα δε στοιχεία της 
χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα. 

Κατόπιν σειράς προσπαθειών σύνθεσης των δύο ανωτέρω εξελίξεων (των συστηµάτων 
διαχείρισης της γεωµετρικής πληροφορίας και των περιγραφικών βάσεων δεδοµένων), οι 
οποίες απέδωσαν πολλά πρωτότυπα συστήµατα, παρουσιάστηκε το σύστηµα «DIME» (dual 
independent map encoding) ως πειραµατική επινόηση της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ 
(U.S. Census Bureau). Το σύστηµα έδινε ως πληροφοριακό αποτέλεσµα τα επονοµαζόµενα ως 
«αρχεία γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων» (geographic base files - GBF) τα οποία είχαν ως 
βασική αρχή τη σύνδεση ανάµεσα στην γραφική-γεωµετρική µε την περιγραφική-στατιστική 
πληροφορία και θεωρήθηκαν ως ιστορική τοµή στο χώρο της διαχείρισης και αναπαράστασης 
της γεωγραφικής πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να αποδίδεται χαρτογραφικά 
όλο το συλλεγµένο απογραφικό υλικό, να υποβοηθείται ο σχεδιασµός των απογραφικών 
διαδικασιών, αλλά και να επιτρέπονται αναζητήσεις (spatial queries) σε επίπεδο χωρικών 
προτύπων και κατανοµών. 

Ακριβώς κατά την περίοδο αυτή, στα µέσα της δεκαετίας του '60, αναπτύχθηκε σε 
ολοκληρωµένο επίπεδο η κατά πολλούς δεύτερη σπουδαιότερη, µετά το χάρτη, τεχνολογική 
ανακάλυψη της Γεωγραφίας: τα ΣΓΠ (Geographical Information Systems - G.I.S.). Η τεχνολογία 
αυτή γνωρίζει έκτοτε µία ευρεία σειρά εφαρµογών, σχεδόν σε κάθε ζήτηµα ανάλυσης και 
σχεδιασµού όπου η παράµετρος «Γεωγραφικός Χώρος» υπεισέρχεται άµεσα ή έµµεσα 
(ζητήµατα χωροταξίας, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων, 
περιβαλλοντικών µελετών, πολεοδοµικού σχεδιασµού, κτηµατολογίου κ.λπ.). Ορισµένα από τα 
πρώτα συστήµατα τα οποία θεωρούνται ως ορόσηµα του χώρου αναπτύχθηκαν στον Καναδά 
(Canada Geographic Information System, 1964) και τις Η.Π.Α. (Minnesota Land Management 
Information System, 1969 - εστίαζε σε πληροφορίες λεπτοµερούς επιπέδου και κτηµατολογικού 
κυρίως περιεχοµένου- και «Land Use and Natural Resources», Νέα Υόρκη, 1967 - 
προσανατολισµένο σε περιβαλλοντικά κυρίως ζητήµατα). 

Προς το τέλος της δεκαετίας, στο πανεπιστήµιο του Harvard λειτούργησε το εργαστήριο 
«Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis» στο οποίο επιτελέστηκαν τα πρώτα 
σηµαντικά θεωρητικά βήµατα, και αναπτύχθηκαν αρκετά ολοκληρωµένα συστήµατα, µε 
σηµαντικότερο οπό αυτά το σύστηµα «Odyssey». Στο σύστηµα αυτό αναπτύσσεται ένα 
πρωτοποριακό µοντέλο τοπολογικής ολοκλήρωσης των αποθηκευόµενων χαρτογραφικών 
στοιχείων, το οποίο έτυχε ευρύτατης χρήσης στα περισσότερα λογισµικά ΣΓΠ µετά τη 
δηµοσίευσή του το 1975. Το µοντέλο ονοµάστηκε «arc/node» ή «vector data structure» και 
βασίστηκε σε αλγοριθµικές ρουτίνες που ταξινοµούν τις σειρές ψηφιοποίησης ως «γραµµές» και 
«αλυσίδες γραµµών», τις οποίες συναθροίζουν τοπολογικά δηµιουργώντας τις πολυγωνικές 
οντότητες οποίες «εκπροσωπούν» µέσα στο σύστηµα τα επιφανειακά χαρτογραφικά δεδοµένα. 
Οι γραµµές (arcs) δοµούνται ως στοιχειώδη ευθύγραµµα διανυσµατικά τµήµατα (vectors) µε 
έναν «κόµβο» (node) αρχής και έναν τέλους µε γνωστές οριζοντιογραφικές συντεταγµένες. Τα 
«πολύγωνα» (polygons) συντίθενται ως κλειστή διαδοχή τόξων και οι ρουτίνες τοπολογικής 
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δόµησης που εκτελούνται εν συνεχεία εξασφαλίζουν µέσω ειδικών πινάκων την πληροφορία 
γειτνίασης και σύνδεσης ανάµεσα στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

Το 1969 ιδρύθηκε η ESRI στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ από ένα σπουδαστή του 
εργαστηρίου του Harvard, τον Jack Dangermond. Η εταιρία ανέπτυξε τα πρώτα λογισµικά 
προγράµµατα και οργανωµένες συλλογές προγραµµάτων µε την ονοµασία «Arc/Info», 
ταυτόχρονα µε την ανάληψη των πρώτων µεγάλων προγραµµάτων και εφαρµογών ΣΓΠ, 
δηµιουργώντας το πλέον αναγνωρίσιµο, έως και σήµερα εµπορικό «πακέτο» διαχείρισης 
γεωγραφικής πληροφορίας. 

Το 1974 η ∆ιεθνής Γεωγραφική Ένωση (International Geographic Union) εξέδωσε την 
πρώτη καταγραφή οργανωµένων λογισµικών προγραµµάτων G.I.S. σε έναν τόµο ο οποίος 
τιτλοφορήθηκε «Complete Geographical Information Systems». Καθώς τα πρώτα χρόνια δεν 
υπήρχε κάποια οριοθέτηση ή ενιαία ορολογία για την περιγραφή των συστηµάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών και για τις λειτουργίες τους, η αναφορά αυτή αποτέλεσε την αφετηρία σύγκλισης 
στο χώρο των G.I.S. τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρµογών. Την εποχή 
εκείνη τέθηκε για πρώτη φορά ο προβληµατισµός σε σχέση µε την επικάλυψη ανάµεσα στα 
χαρτογραφικά συστήµατα και τα συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών. Ο προβληµατισµός 
αυτός εξακολουθεί να υπάρχει έως σήµερα, καθόσον σε αρκετούς επιστηµονικούς και µη 
κύκλους εξακολουθεί να υφίσταται σύγχυση στην οριοθέτηση των δύο πεδίων. Ο Kurt Brassel  
σηµειώνει: «Αντιλαµβανόµεθα ότι ένα χαρτογραφικά σύστηµα σχεδιάζεται κυρίως για σκοπούς 
χαρτογραφικής αναπαράστασης της πραγµατικότητας, ακόµη και εάν συµπεριλαµβάνει 
δευτερεύουσες "µη-γραφικές" (non-graphical) λειτουργίες. Ένα σύστηµα γεωγραφικής 
πληροφορίας σχεδιάζεται για ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογών, ακόµη και εάν οι χαρτογραφικές 
του λειτουργίες αποτελούν ένα σηµαντικό υποσύνολο των δυνατοτήτων του. Τα ΣΓΠ και τα 
ψηφιακά χαρτογραφικά συστήµατα έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτή τη σηµαντική 
δοµική επικάλυψη στο περιεχόµενο τους». 

Η ανάπτυξη των ΣΓΠ παρέµεινε σταθερή κατά τη δεκαετία του 1980 χρησιµοποιώντας 
µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα (mainframes). Ταυτόχρονα, έκαναν την εµφάνισή τους οι 
πρώτοι µικρό-υπολογιστές (microcomputers) και τούτο αποτέλεσε µία επαναστατική εξέλιξη στη 
διάδοση των συστηµάτων, αφού άµεσα οι µεγαλύτερες εταιρίες λογισµικού ΣΓΠ άρχισαν τη 
δύσκολη µετάβαση προς τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές περνώντας αρχικά 
από το στάδιο των «σταθµών εργασίας» (workstations) και τα λειτουργικά συστήµατα τύπου 
«UNIX». 

Η εποχή αυτή, έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, θεωρείται ως εποχή 
«ωρίµανσης» της τεχνολογίας των ΣΓΠ. Ο εξοπλισµός κοστίζει λιγότερο, τα προγράµµατα 
γίνονται εύχρηστα, η σύνδεση των επιστηµονικών κοινοτήτων γίνεται απλούστερη µέσω του 
διαδικτύου, ενώ δηµιουργείται µία πλειάδα επιστηµονικών ενώσεων, αντίστοιχων 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων, δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και φυσικά µεγάλου αριθµού 
εφαρµογών. Η ίδια εποχή, πλησιάζοντας προς τον παρόντα χρόνο, χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ως η εποχή της «Γεωπληροφορικής», αφού υπάρχουν εκτιµήσεις ότι το 80% όλων των 
ψηφιακών στοιχείων τα οποία έχουν παραχθεί παγκοσµίως, περιλαµβάνουν κάποιου είδους 
γεωγραφική αναφορά (π.χ. γεωγραφικές συντεταγµένες, διευθύνσεις, ταχυδροµικοί κώδικες, 
κ.λπ.). Αυτή η αναφορά στο γεωγραφικό χώρο επιβάλει και επιτρέπει την ολοκλήρωση µίας 
µεγάλης σειράς ετερόκλητων πληροφοριών. Ταυτόχρονα, το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των 
στοιχείων τα οποία µπορούν να οργανωθούν µέσα σε ένα κοινό πλαίσιο, χρησιµοποιώντας 
ακριβώς τις κοινές γεωγραφικές τους συνδέσεις, παρουσιάζουν µία εξαιρετική πρόκληση για τις 
επιστήµες της πληροφορίας: «πώς µετασχηµατίζουµε αυτά τα στοιχεία σε πληροφορίες, και στη 
συνέχεια τις πληροφορίες σε γνώση» πλησιάζοντας (έστω µε αρκετή δόση υπερβολής) στην 
«Κοινωνία των Γεωγραφικών Πληροφοριών» (Geographical Information Society). 

Στην Ελλάδα η δεκαετία 1988 - 1998, χαρακτηρίζεται από την είσοδο της τεχνολογίας των 
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα τεχνικά δρώµενα της χώρας. Η δεκαετία αυτή 
µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µία περίοδος εντός της οποίας µία σχετικά νέα τεχνολογία 
παρείσφρησε στην καθηµερινότητα των εµπλεκοµένων µε τη γεωγραφική πληροφορία, 
κάνοντας κάποιους από αυτούς εκστατικούς εξ' αιτίας της όποιας πολυπλοκότητας των 
συστηµάτων αυτών, κάποιους ευτυχισµένους που ανακάλυψαν επί τέλους αντικειµενικά 
εργαλεία που τους αποδέσµευαν από έναν υποκειµενισµό στη διαχείρισή της και ταυτόχρονα 
τους προσέφεραν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες στη λήψη αποφάσεων και κάποιους 
άλλους, είτε απλώς επιφυλακτικούς είτε να χάνουν στην κυριολεξία τον ύπνο τους, καθώς 
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βρέθηκαν σε µία κατάσταση ανεξέλεγκτη γι’ αυτούς, αφού το βασικό συστατικό των 
συστηµάτων αυτών ήταν η πληροφορική της οποίας η καθηµερινή χρήση αντιµετωπιζόταν ως 
καινοφανής δαίµονας. 

Ουσιαστικά, τίποτε από τα παραπάνω δεν κυριάρχησε. Το σηµαντικό γεγονός ωστόσο, 
ήταν ότι η αναταραχή αυτή δηµιούργησε µία νέα δυναµική στις συνιστώσες της χρήσης και της 
διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας. Η σε πρωταρχικό στάδιο ερευνητικής φύσης 
αντιµετώπιση της «µοντέρνας αυτής στροφής» της κοινότητας, έδωσε σταδιακά τη θέση της σε 
διαδικασίες και πρακτικές αντιµετώπισης και ενσωµάτωσης τελικά της τεχνολογικής αυτής 
στροφής στην καθηµερινότητα. Νέα εκπαιδευτικά αντικείµενα θεµελιωµένα στον τρόπο τις αρχές 
και τις µεθοδολογίες διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας έκαναν -στην αρχή δειλά αλλά 
στη συνέχεια πολύ δυναµικά- την εµφάνισή τους στα προγράµµατα σπουδών της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, νέα Τµήµατα ιδρύθηκαν εξ αιτίας ακριβώς αυτής της δυναµικής, ο ιδιωτικός 
τοµέας αργά αλλά σταθερά στελεχώθηκε από ανθρώπους ικανούς να διαχειρίζονται την νέα 
αυτή τεχνολογία παράγοντας νέα προϊόντα και τέλος, το δηµόσιο, είτε ως κεντρική είτε ως 
τοπική διοίκηση ενσωµάτωσε στα οργανογράµµατα των υπηρεσιών του την τεχνολογία αυτή, 
καθώς γρήγορα θα καλείτο να θεµελιώσει µεγάλο µέρος της παραγωγικής του διαδικασίας δια 
µέσου αυτής. Πράγµατι το 1994 το τότε Υπουργείο Γεωργίας προκήρυξε το Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και ο ΟΚΧΕ το 1996 το Εθνικό Κτηµατολόγιο, έργα τα 
οποία όχι µόνο απορρόφησαν εξειδικευµένο σε ΣΓΠ επιστηµονικό δυναµικό, αλλά υπέδειξαν 
επίσης έντονα και την έλλειψή του. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στην Ελληνική Εταιρία 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (HellasGIs) που ιδρύθηκε το 1998 µε στόχο την 
προώθηση της τεχνολογίας, της επιστήµης και των εφαρµογών ΣΓΠ, µέσω διοργάνωσης 
διαλέξεων, σεµιναρίων, εκθέσεων, πανελληνίων και διεθνών συνεδριών, ανάπτυξης της 
έρευνας και την συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, την έκδοση σχετικού περιοδικού 
(Γεωανάλεκτα) κ.ά. 

Στην επόµενη δεκαετία (1999 - 2009), όπως ήταν φυσικό πολλά πράγµατα άλλαξαν. Η 
µεγέθυνση της κοινότητας µε όλο και περισσότερους ενασχολούµενους µε τη γεωγραφική 
πληροφορία µέσω της τεχνολογίας των ΓΣΠ, είχε ως αντανακλαστικό µεγάλες αλλαγές στην 
παραγωγική διαδικασία. Ο όρος «Γεωπληροφορική» προστέθηκε στο «τρέχον» λεξιλόγιο της 
κοινότητας των ενασχολούµενων µε τη γεωγραφική πληροφορία, καθώς έπρεπε να δηλώνεται 
προφανώς η τεχνολογική συσχέτιση Γεωγραφίας (µε την ευρεία έννοια) και Πληροφορικής, και 
το τοπίο στην παραγωγική διαδικασία µελετών που αφορούν µε κάθε τρόπο το γεωγραφικό 
χώρο άλλαξε δραµατικά. Οι συνέπειες της δυναµικής αυτής φάνηκαν µέσα από τις 
προηγηθείσες και προαναφερθείσες προκηρύξεις µεγάλων έργων Γεωπληροφορικής από 
φορείς του δηµοσίου αλλά και ότι από 'κει και πέρα ακολούθησε. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, η Ελληνική κοινότητα των Γεωγραφικών Πληροφοριών 
βρέθηκε σε ένα νέο τοπίο σε ότι αφορούσε πλέον την -τάξη» της παραχθείσας και παραγόµενης 
γεωγραφικής πληροφορίας. Μ' άλλο λόγια, τις µεθόδους και τα πρότυπα της παραγωγής της, τα 
πρότυπα των αποτελεσµάτων από την παραγωγή της, πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα της 
διαχείρισης, αποθήκευσης και διάθεσής της και όλα αυτά µέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόµενο 
πληροφορικό περιβάλλον όπου η διάχυση των διαδικτυακών διαδικασιών είχε ήδη προχωρήσει 
και είχε δηµιουργήσει διαφορετικές λογικές και απαιτήσεις. 

Παράλληλα, ο σχετικά νέος φορέας του δηµοσίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
εκµεταλλευόµενος τα κοινοτικά κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ σχεδίαζε πολλά και µεγάλα έργα 
Γεωπληροφορικής τα οποία επρόκειτο σταδιακά να βγουν στο κοινό για διαβούλευση. Εκ 
παραλλήλου µε τη συνέχιση των προαναφερθέντων έργων του ΟΣ∆Ε, το τότε Υπουργείο 
Γεωργίας συνεχίζοντας την καλή παράδοση που πρώτο αυτό ξεκίνησε, προκήρυξε τα έργα του 
Ελαιοκοµικού κα; Αµπελουργικού Μητρώου και τις εφαρµογές της Τηλεπισκόπησης στη 
Γεωργία για τη χώρα και αρκετοί ΟΤΑ έβαλαν στις καθηµερινές δραστηριότητες τους διαδικασίες 
γεωπληροφορικής. Ταυτόχρονα, µία οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 2000/60, 
επέρχεται για να υποδείξει τον κυρίαρχο ρόλο της διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας 
και σε αυτόν τον πράγµατι ευαίσθητο τοµέα. 

Την τριετία 2002-2004 η Κοινωνία της Πληροφορίας µέσα από τη δράση «Περιφερειακά 
Γεωγραφικά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες» έχει ήδη προβεί σε προκηρύξεις έργων που 
αφορούν τόσο την κεντρική όσο και την περιφερειακή διοίκηση αλλά και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιµάζει τη διαβούλευση της προκήρυξης για την 
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εφαρµογή των ΓΣΠ στη διαχείριση υδατικών πόρων, µεγάλοι δηµόσιοι οργανισµοί 
χαρτογραφικής παραγωγής όπως ο ΟΚΧΕ, η ΓΥΣ, το ΙΓΜΕ και το ΥπΓε ετοιµάζονται µέσω 
χρηµατοδότησης από την παραπάνω δράση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, να συµβάλλουν 
µε προκηρύξεις συγκεκριµένων έργων στην ίδρυση µίας εθνικής υποδοµής γεωγραφικών 
δεδοµένων, προετοιµάζονται ειδικά συστήµατα βασισµένα στην τεχνολογία των ΓΣΠ για την 
ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας και γενικότερα η διάχυση και η διείθυση της 
Γεωπληροφορικής στην καθηµερινή ζωή αποκτά πλέον εθνικές διαστάσεις. Παράλληλα δύο 
εξαιρετικής σηµασίας έργα εκπονούνται µε στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας µίας Εθνικής 
Υποδοµής Χωρικών (Γεωγραφικών) ∆εδοµένων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο µε σκοπό να σχεδιάσουν και να 
προτυποποιήσουν τις οριζόντιες ενέργειες που απαιτούνται για την προσαρµογή της χώρας στο 
πλαίσιο µίας κοινής δράσης για όλη την Ευρώπη που λίγο αργότερα θα έκανε την εµφάνισή της 
µέσω του INSPIRE. 

Την επόµενη τριετία (2004 - 2006) τα έργα της γεωπληροφορικής και η ευρεία ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρµογών παραγωγής, διαχείρισης και διάχυσης της γεωγραφικής 
πληροφορίας, είναι πλέον ένα τεχνολογικό γεγονός της καθηµερινότητας. Με την εξαίρεση του 
Εθνικού Κτηµατολογίου που έχει προσωρινά αναστείλει τις εργασίες του, οι υπόλοιποι φορείς 
παράγουν νέες προκηρύξεις µεγάλων έργων γεωπληροφορικής. (Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (πρώην Γεωργίας), συνεχίζει να αναπτύσσει το Ο.Σ.∆.Ε, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει το µεγάλης σπουδαιότητας έργο για τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων της χώρας και η Κοινωνία της Πληροφορίας εξακολουθεί να προκηρύσσει τα 
έργα της δράσης «Περιφερειακά Γεωγραφικά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες» και τα έργα 
των οργανισµών παραγωγής χαρτογραφικής πληροφορίας έχουν ήδη ξεκινήσει). 

Η µεγαλύτερη όµως πρόκληση την περίοδο αυτή, ήταν η έναρξη των συζητήσεων περί 
της κοινοτικής δράσης "INSPIRE", µίας οδηγίας της Ε.Ε, που συµβάλλει στη θέσπιση κοινών 
προτύπων για τη γεωγραφική πληροφορία σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και σε κάθε επίπεδο 
χρήσης της (παραγωγή, διαχείριση, διάθεση, εκµετάλλευση, κλπ). Η επίσηµη ισχύς της ξεκίνησε 
το 2004 και η ολοκλήρωσή της υλοποίησής της αναµένεται το 2013. 

Την τρέχουσα περίοδο, το INSPIRE παίρνει οριστικά σάρκα και οστά µέσω της 
εφαρµογής του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρµόνιση µε 
την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007» και επίσηµα εθνικά γεωγραφικά δεδοµένα διατίθενται ανοικτά πλέον από κρατικές 
ιστοσελίδες (www.opendata.gov.gr, www.ktimatologio.gr κλπ) 

Κάθε εποχή παρουσιάζει κάποιες υπερβολές, ιδίως µετά από κάποιες σηµαντικές 
καινοτόµες προσπάθειες και ανακαλύψεις. Είναι γεγονός, πάντως, ότι η ταχύτητα ανάπτυξης 
των ΣΓΠ, σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών, είναι µικρότερη, 
λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών διαχείρισης των χωρικών δεδοµένων, από το 
βασικό έως τα πλέον προχωρηµένα στάδια επεξεργασίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στην 
πολύπλοκη φύση των χωρικών δεδοµένων, αλλά και στις υπάρχουσες µεθοδολογίες ανάκτησης 
και ανάλυσης των σχετικών πληροφοριών. Πάρα πολλές προκλήσεις στο χώρο των φυσικών 
και κοινωνικών επιστηµών, σε ζητήµατα µε εγγενή πολυπλοκότητα και διεπιστηµονική φύση, 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα µε έντονα προβλήµατα τα οποία επιζητούν άµεσες λύσεις, όπως 
για παράδειγµα: «πώς θα αξιολογηθεί η ευπάθεια περιοχών και των πληθυσµών τους στις 
παγκόσµιες περιβαλλοντικές αλλαγές, πώς θα µετρηθεί και θα υποστηριχθεί η βιοποικιλότητα, 
πώς θα προβλεφθεί και 9α αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των παγκόσµιων και περιφερειακών 
επιπτώσεων των ασθενειών, πως θα πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερη διαχείριση της 
αυξανόµενης κυκλοφορικής ροής των αστικών συγκροτηµάτων» κ.ο.κ. Η γεωαναφορά παρέχει 
έναν θεµελιώδη µηχανισµό σύνδεσης διαφορετικών µορφών δεδοµένων, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. 

Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν πλήρως αναπτυγµένα µοντέλα επίλυσης των πολύπλοκων 
περιβαλλοντικών και ανθρώπινων συστηµάτων που να εκµεταλλεύονται τα «ολοκληρωµένα» 
αυτά δεδοµένα έως την τελική λύση του προβλήµατος. Τα γεωγραφικά δεδοµένα στην τυπική 
µορφή τους αφορούν σε αλληλοσυνδεόµενα και αλληλοεξαρτούµενα φαινόµενα τα οποία 
ενέχουν κάποια γεωγραφική αναφορά περισσότερο ή λιγότερο σαφή (π.χ. αστικό δίκτυο, οδικό 
δίκτυο, διοικητικές περιφέρειες) συσχετιζόµενα µε στοιχεία µικρότερης χωρικής σαφήνειας (π.χ. 
ένα οικοσύστηµα ή η διασπορά µιας ασθένειας). Η δοµή των φυσικών γεωγραφικών στοιχείων 
και των γεωγραφικών φαινόµενων περιγράφεται µέσα στα συστήµατα µε αντίστοιχες 
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γεωµετρικές δοµές (σηµείων, γραµµών, επιφανειών και όγκων) και συσχετίζεται µε στατιστικά 
δεδοµένα τα οποία περιγράφουν τις ιδιότητες. Οι γεωγραφικές και χαρτογραφικές 
αναπαραστάσεις µε τη δυναµική υποστήριξη των µεθόδων των ΣΓΠ παρέχουν τη δυνατότητα 
κάλυψης του κενού των «έτοιµων» µοντέλων επίλυσης χωρικών προβληµάτων, µέσω της 
διαδοχικής εστίασης σε πολύπλοκες δοµές χωρικών φαινόµενων διαδικασιών και σχέσεων, 
κατά τα διαφορετικά στάδια εξέλιξης τους. 

4.2 Θεµελιώδεις έννοιες & περιεχόµενο των Σ.Γ.Π. ως ΠΣ. 

4.2.1 Ορισµοί - Θεµελιώδη Χαρακτηριστικά 
Οι περισσότερες απόπειρες ορισµού των Σ.Γ.Π βασίζονται στην οπτική γωνία από την 

οποία προσεγγίζεται η έννοια του πληροφοριακού συστήµατος, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός 
διαφορετικών θεωρήσεων σχετικά µε τον προσδιορισµό των συνιστωσών ενός κλασικού 
θεωρητικού υποδείγµατος, για τη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών. Σε αντίστοιχο αριθµό 
πονηµάτων, σε επίπεδο βιβλιογραφίας και δηµοσιεύσεων, απαντώνται διάφορες εκδοχές 
σχετικά µε τον ορισµό και τον αριθµό των συνιστωσών της εφαρµοσµένης εκδοχής των 
υποδειγµάτων αυτών. Οι τάση η οποία, ίσως καταχρηστικά είχε επικρατήσει για αρκετά χρόνια, 
είναι εκείνη της προσαρµογής των συνθετικών στοιχείων του συστήµατος, ανάλογα µε την 
εφαρµογή (task orientation systems definition). 

∆ύο ενδιαφέρουσες προτάσεις σε σχέση µε τον ορισµό των ΣΓΠ είναι εκείνη της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Γεωδαιτών (Federation Internationale des Geometres - F.I.G., 1983), σύµφωνα µε τον 
οποίο «είναι ένα εργαλείο για λήψη αποφάσεων νοµικής, διοικητικής και οικονοµικής υφής και 
ένα όργανο για το σχεδίασµά και την ανάπτυξη, το οποίο αποτελείται αφ' ενός από µία βάση 
δεδοµένων χωρικού προσδιορισµού (ποιοτικού και ποσοτικού) στοιχείων του γεωγραφικού 
χώρου και αφ' ετέρου από διαδικασίες και τεχνικές για την συστηµατική συλλογή, ενηµέρωση, 
επεξεργασία και διανοµή των στοιχείων αυτών» και του Goodchild, σύµφωνα µε την οποία τα 
Σ.Γ.Π. οριοθετούνται ως <<µία οργανωµένη συλλογή µηχανικών υπολογιστικών συστηµάτων 
(hardware), λογισµικών συστηµάτων (software), γεωγραφικών δεδοµένων και ανθρώπινου 
δυναµικού, µε σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενηµέρωση, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση, 
κάθε µορφής πληροφορίας που αφορά στο γεωγραφικό περιβάλλον». Ωστόσο, στους ορισµούς 
αυτούς θα πρέπει να προστεθούν τρία σύγχρονα αιτήµατα: 

Το αίτηµα της «κοινωνικής διάστασης» στην πρόταση περί «νοµικής, διοικητικής και 
οικονοµικής υφής» υπό την αµφίδροµη έννοια της σχέσης ανάµεσα στις συνθήκες λήψης 
αποφάσεων και τις κοινωνικές συνθήκες, όπως π.χ. οι αντιλήψεις που υπάρχουν ανά χώρα για 
τα δικαιώµατα εξουσίας επί του γήινου φυσικού ή ανθρωπογενούς διαθεσίµου, οι πολιτικές που 
επιλέγονται στους κρίσιµους τοµείς της χωροταξίας, της προστασίας περιβάλλοντος, της 
πολεοδοµίας κ.λ.π:. 

Το αίτηµα για «παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος» στο «σχεδίασµά και 
την ανάπτυξη» στις σηµερινές συνθήκες διαρκούς και έντονης υποβάθµισης, όπου τα 
συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών θα πρέπει να κατέχουν σηµαντικό ρόλο λόγω της 
ποσότητας και της πολυπλοκότητας πληροφοριών και προβληµάτων 

Το αίτηµα της επέκτασης του ορισµού των ΣΓΠ πέραν της σύνθεσης: «εξοπλισµού» 
«αυτοµατοποίησης» - «λογισµικών προγραµµάτων» σε µία σύνθεση που θα συµπεριλαµβάνει 
µε σαφήνεια τον παράγοντα µιας περισσότερο οργανωµένης διαδικασίας αλληλοτροφοδότησης 
«συστηµάτων» «κοινωνικού περιβάλλοντος» και «κέντρων άσκησης χωρικής πολιτικής» 

Εκτός από το ονοµαστικό "G.I.S." υπάρχει µία σειρά άλλων ονοµάτων που µπορούµε να 
συναντήσουµε διεθνώς, ανάλογα µε την εξειδίκευση, τη χρήση ή το επίπεδο ανάλυσης του κάθε 
συστήµατος, αλλά µε την ίδια λογική λειτουργίας. Παράδειγµα, τα «Map Information Managment 
Systems» (MIMS) που δίνουν έµφαση στη χαρτογραφία, ή τα «Land Information Systems» 
(LIS), που απαιτούν κυρίως µεγάλη γεωµετρική ακρίβεια στην απεικόνιση της πληροφορίας και 
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές «λεπτοµερούς» επιπέδου, όπως το κτηµατολόγιο, εφαρµογές 
σε επίπεδο δήµου ή κοινότητας κ.λ.π. 

Όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των ΣΓΠ, πέραν των όσων έχουν αναλυθεί στις 
προηγούµενες παραγράφους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διαφοροποιήσεις που 
υφίστανται σε σχέση µε τα λοιπά πληροφοριακά συστήµατα και αφορά στη λειτουργία των 
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χωρικών µοντέλων που απαιτούνται αλλά και στη δόµηση των στοιχείων εντός αυτών:  

• Το εννοιολογικό µοντέλο, που σχετίζεται µε τη θεώρηση της γεωγραφικής πραγµατικότητας 
για τον υπό µελέτη χώρο 

• Το αναλογικό µοντέλο, που σχετίζεται επίσης µε ζητήµατα θεώρησης της γεωγραφικής 
πραγµατικότητας σε επίπεδο αφαίρεσης και χαρτογραφικής γενίκευσης των δεδοµένων) 

• Το χωρικό µοντέλο δεδοµένων, (σχηµατοποίηση του αναλογικού µοντέλου, σε πρώτη φάση 
χωρίς περιορισµούς και συµβάσεις που άπτονται της ψηφιακής φύσης των στοιχείων που 
θα εµπλουτίσουν, εν τέλει, το πληροφοριακό σύστηµα) 

• Το µοντέλο βάσης δεδοµένων, που αφορά στη δοµή των δεδοµένων σε επίπεδο 
καταχώρισης στο υπολογιστικό περιβάλλον 

• Το υπολογιστικό µοντέλο, που αντιστοιχεί στην καταχώριση και δόµηση των αρχείων στα 
αποθηκευτικά µέσα του υπολογιστικού συστήµατος 

• Το µοντέλο διαχείρισης, το οποίο ενσωµατώνει παραδοχές και κανόνες λειτουργίας και 
συσχέτισης του συνόλου των αρχείων που συνθέτει τη βάση δεδοµένων. 

• Το χαρτογραφικά µοντέλο, στο οποίο ενσωµατώνονται κανόνες και διαδικασίες απεικόνισης 
των δεδοµένων.  

 

 
 

4.2.2. Συστατικά Μέρη 
Υπάρχουν τρία αλληλοτροφοδοτούµενα τυπικά συστατικά µέρη στα παραδοσιακά και 

σύγχρονα ΣΓΠ που αφορούν: α) µηχανολογικό εξοπλισµό (hard-ware), β) λογισµικές συλλογές 
προσανατολισµένες σε µια σειρά εφαρµογών (soft-ware modules) και το κατάλληλο οργανωτικό 
πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριακών διαθεσίµων (resource-ware) και του 
εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. 

Όσον αφορά στα µηχανικά µέρη, επιγραµµατικά αναφέρονται οι τρεις κύριες συνιστώσες: 
α) η κεντρική µονάδα (επεξεργαστής, αποθηκευτικό µέσο, µνήµες, λειτουργικό σύστηµα) β) οι 
περιφερειακές συσκευές (σαρωτές, ψηφιοποιητές, εκτυπωτικές συσκευές, αποθηκευτικά µέσα 
κ.λ.π.) και γ) το δίκτυο επικοινωνίας (σύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων, διαδίκτυο κ.λ.π.). 

Οι λογισµικές συλλογές ποικίλουν ανάλογα µε το συνολικό σχεδίασµά του συστήµατος 
και ταξινοµούνται κατά τις έξης λειτουργικές οµάδες: 

Σχήµα 4.1 ∆ιάρθρωση λειτουργίας των επί µέρους µοντέλων ενός 
τυπικού γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος 
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• Αλγόριθµοι εισαγωγής και επικύρωσης των στοιχείων (data input and verification). 
Καλύπτουν τις ανάγκες ψηφιακής αναπαραγωγής των συλλεγµένων δεδοµένων, 
εκτελώντας ποικίλους µετασχηµατισµούς ανάλογα µε την πηγή (αναλογικοί χάρτες, 
αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και αισθητήρες, παρατηρήσεις πεδίου κ.ο.κ.). Ο 
έλεγχος των στοιχείων πραγµατοποιείται από ειδικά λογισµικά µέσω των οποίων 
εξασφαλίζεται τυποποίηση και συµβατότητα. 

• Αλγόριθµοι αποθήκευσης στοιχείων και διαχείρισης της βάσης δεδοµένων (data storage 
and database management system). Αφορούν στις µεθοδολογίες δόµησης και οργάνωσης 
των εξής στοιχείων: 

o των γεωµετρικών δεδοµένων της γεωγραφικής βάσης (σηµεία γραµµές πολύγωνα, 
ή άλλες πιο περίπλοκες οντότητες αναπαράστασης των γεωγραφικών 
αντικειµένων) 

o των συνδέσεων µεταξύ των γεωµετρικών στοιχείων (τοπολογική δόµηση) 

o των περιγραφικών δεδοµένων της βάσης (στατιστικά στοιχεία πίνακες) 

o της λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) 

o του µοντέλου δεδοµένων της γεωγραφικής βάσης 

• Λογισµικά διασύνδεσης - επερωτήσεων (interaction and query). Αφορούν σε ένα σύνολο 
συνθηκών «διαλόγου» ανάµεσα στο σύστηµα και τον αναλυτή σχετικά µε προσχεδιασµένη 
ή µη, δοµή αναζητήσεων. Η δοµή αυτή λειτουργεί είτε σε χωρικό είτε σε περιγραφικό / 
στατιστικό επίπεδο, είτε σε συνδυασµό τους. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται διαδικασία 
«διεπαφής» (interfaces) προσαρµοσµένης στην ταυτότητα της εφαρµογής. 

• Αλγόριθµοι µετασχηµατισµών των δεδοµένων (data transformation). Συσχετίζονται µε 
διαδικασίες όπως η διόρθωση λαθών, η προετοιµασία των δεδοµένων για ενηµέρωση των 
βάσεων, τοπολογικοί µετασχηµατισµοί, αποκατάσταση συνθηκών συµβατότητας ανάµεσα 
στα στοιχεία (π.χ. χαρτογραφικοί µετασχηµατισµοί, προβολικών συστηµάτων κ.ο.κ.). 

• Λογισµικά εξόδου και χαρτογραφικής αναπαράστασης (data output and presentation) που 
αφορούν στη λειτουργία του χαρτογραφικού µοντέλου και την εξασφάλιση διαδικασιών 
αποτύπωσης των αποτελεσµάτων σε διάφορα µέσα (χαρτογραφικές συνθέσεις ψηφιακές 
και αναλογικές, γραφικά αρχεία, αρχεία βίντεο ήχου κ.ο.κ.) 

4.3 Οργάνωση - ∆όµηση 
Οι επικρατούσες «σχολές» οργάνωσης των µοντέλων ΣΓΠ σχετικά την αναπαράσταση 

της γεωγραφικής πραγµατικότητας και µε το είδος δόµησης των δεδοµένων είναι δύο: 

α) Της «συµβατικής ιεραρχίας» (µοντέλο κατά Tomlin, 1990) - σύµφωνα µε το οποίο η 
πληροφορία οργανώνεται σε θεµατικό επίπεδα. Τα γεωγραφικά δεδοµένα συντίθενται σε µία 
ιεραρχική δοµή που αποτελείται από ένα κεντρικό δυναµικό χαρτογραφικά µοντέλο το όποιο 
συντίθεται από επί τα µέρους θεµατικά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτό ορίζονται ως υποσύνολα 
οµοιογενούς πληροφορίας. Τα δε κριτήρια οµοιογένειας υπόκεινται διπλό παραµετρικό έλεγχο: 
αφ' ενός σε παραµέτρους εξαρτηµένες από το εν λειτουργία µοντέλο (διανυσµατικό ή 
ψηφιδωτό), όπως π.χ. βάσει της διάκρισης «σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά δεδοµένα» και 
αφ' ετέρου σε παράγοντες υποκειµενικής φύσης που συναρτώνται µε τις ιδιαιτερότητες των 
εφαρµογών και το συνολικό σχεδίασµά της γεωγραφικής βάσης. 
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Επίσης, το κεντρικό µοντέλο ελέγχεται γεωµετρικά µε διαδικασίες χαρτογραφικών 
µετασχηµατισµών, ώστε τα χρησιµοποιούµενα θεµατικά επίπεδα να ευρίσκονται σε κατακόρυφη 
σύµπτωση βάσει κάποιου χαρτογραφικού προβολικού συστήµατος. Το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα του µοντέλου είναι η ανεξαρτησία που παρέχει σε σχέση µε το εκάστοτε 
υιοθετούµενο µοντέλο αναπαράστασης της πραγµατικότητας, χρησιµοποιώντας παγίως δύο 
στοιχειώδεις έννοιες: τη «θέση» (χ,γ,ζ) µέσω της οποίας ορίζονται τόσο τα σηµειακά δεδοµένα, 
όσο και τα γραµµικά (ως διαδοχή θέσεων) και την «επιφάνεια» (πολύγωνο, ως µία κλειστή 
διαδοχή θέσεων). 

β) Της «αντικειµενοστραφούς ιεραρχίας» (Object Oriented Hierarchy) Το «αντικείµενο» 
αποτελεί τη βασική έννοια για τα συστήµατα αυτά. Ειδικότερα στις γεωγραφικές βάσεις, κάθε 
χωρική οντότητα θεωρείται ως ένα αντικείµενο (π.χ. εδαφικές ενότητες, ιδιοκτησίες, κτίσµατα, 
συγκοινωνιακές συνδέσεις και κόµβοι, υδρολογικά ρεύµατα, αγωγοί κ.λ.π.). Μία οµοιογενής 
συλλογή αντικειµένων συνθέτει την «τάξη» αντικειµένων (object class). Σε επίπεδο εφαρµογής, 
ως κεντρική έννοια θεωρείται η «τάξη» και ο συνολικός σχεδιασµός βασίζεται στον καθορισµό 
των τάξεων και στον προσδιορισµό σχέσεων ανάµεσα σε αυτές. Αναλυτικότερη περιγραφή του 
αντικειµενοστραφούς µοντέλου γίνεται πιο κάτω. 

4.4 Χρήση - Τοµείς Εφαρµογών 
Όσον αφορά στην δυναµική της ανάπτυξης των ΓΣΠ στο πεδίο των κοινωνικο-

οικονοµικών εφαρµογών στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη τα ΣΓΠ αποτελούν βασικό 
εργαλείο στον Προγραµµατισµό και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα στην 
Ελλάδα, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών συµβάλλουν ήδη ή έχουν τη δυναµική να 
συµβάλλουν ως ολοκληρωµένα εργαλεία στα εξής πεδία: 

• Χωροταξικός και Περιφερειακός Προγραµµατισµός - Σχεδιασµός (χωρική ανάλυση 
περιφερειακών ανισοτήτων, διαχείριση ολοκληρωµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων και 
βάσεων κοινωνικό-οικονοµικών δεδοµένων, επενδυτικά σχέδια και εναλλακτικές 
στρατηγικές, χωροθετήσεις κατανοµών οικονοµικών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση 
περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, συστήµατα λήψης αποφάσεων). 

Σχήµα 4-2 Οργάνωση χαρτογραφικού µοντέλου σε Θεµατικά επίπεδα πληροφορίας και 
«αγκίστρωση» χαρτογραφικού κανάβου 
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Ενδιαφερόµενοι φορείς: Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Υπηρεσίες, Επιµελητήρια, 
Ενώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες κ.ά. 

• Αστικός Προγραµµατισµός - Σχεδιασµός (χωρική ανάλυση αστικών περιοχών, δήµων, 
γειτονιών-ανισότητες, διαχείριση ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστικής ανάπτυξης, 
πολιτική αναπλάσεων, πολιτική χρήσεων γης, δόµηση, κτηµατολόγιο). Ενδιαφερόµενοι 
φορείς: ∆ηµόσιοι φορείς, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

• Περιβάλλον (∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων, πολιτικής προστασίας και πρόληψης, συστήµατα 
λήψης αποφάσεων και εκτίµηση επιπτώσεων, υποδείγµατα αλληλεπιδράσεων οικονοµικών 
και περιβαλλοντικών συστηµάτων, διαχείριση υδατικών πόρων, επιχειρησιακή έρευνα). 
Ενδιαφερόµενοι φορείς: ΥΠΕΚΑ, ΠΕΡΠΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Κτηµατολόγιο - Καταγραφή διαχείριση δηµόσιων και ιδιωτικών ακινήτων Ενδιαφερόµενοι 
φορείς: ∆ηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

• Αγροτική ανάπτυξη και πολιτική (χρήσεις γης, ταξινοµήσεις, παραγωγικότητα γεωργικής 
γης, επιδοτήσεις κ.ά. Ενδιαφερόµενοι φορείς: Υπ.Α.Α.Τ, άλλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

• Πολιτισµός - Τουρισµός (ανάπτυξη βάσεων γεωγραφικών δεδοµένων για τους 
αρχαιολογικούς χώρους, ανασκαφικές δραστηριότητες, χωροθέτηση τουριστικών µονάδων 
και δηµοσίων τουριστικών ακινήτων, τουριστική ανάπτυξη περιοχών κ.ά.) ΥπΠοΤ, άλλοι 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

• Συγκοινωνίες - Μεταφορές (διαχείριση συστηµάτων µεταφορών (οδικών, ακτοπλοϊκών, 
αεροπορικών), διαχείριση αστικών συγκοινωνιών, πολιτική πρόληψης ατυχηµάτων, κ.ά) 
Ενδιαφερόµενοι φορείς: Φορείς συγκοινωνιών (∆ηµόσιοι- Ιδιωτικοί), Τοπική Αυτοδιοίκηση 
κ.ά. 

• Τεχνική υποδοµή (διαχείριση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, 
προσδιορισµός περιοχών εξυπηρέτησης, χωροθετήσεις-κατανοµές κ.ά.) Ενδιαφερόµενοι 
φορείς: Αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς υποδοµών, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΦΑ, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

• Φορολογία (Φορολογία ακίνητης περιουσίας, διαχείριση φορολογικών στοιχείων). 
Ενδιαφερόµενοι φορείς: Υπ. Οικονοµικών, Οικ. Εφορία, Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Εκπαίδευση και Υγεία - Πρόνοια (πολιτική διαχείρισης παροχών εκπαίδευσης, υγείας-
πρόνοιας, περιοχές ειδικών χαρακτηριστικών, χωροθετήσεις-κατανοµές κέντρων 
εξυπηρέτησης, περιοχές εξυπηρέτησης, διασπορά ασθενειών, επιδηµιολογικές µελέτες 
κ.ά.)· Ενδιαφερόµενοι φορείς: Υπουργείο Παιδείας, Υγείας Πρόνοιας, Νοµικές. Υπηρεσίες, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

• Πυροσβεστική, ∆ασική Υπηρεσία, κ.λ.π. (πολιτικές πρόληψης και αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών, ελαχιστοποίηση διαδροµών, κόστους κ.ά.) Ενδιαφερόµενοι φορείς: Νοµαρχίες, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπ. Γεωργίας - ∆ασική Υπηρεσία κ.ά. 

• Marketing (Ανάλυση καταναλωτικής συµπεριφοράς, συστήµατα λήψης αποφάσεων) 
Ενδιαφερόµενοι φορείς: Ιδιωτικός τοµέας. 

• Αγορά Εργασίας (χωρική ανάλυση αγορών εργασίας, σύζευξη προσφοράς-ζήτησης, 
πολιτικές απασχόλησης, ανεργίας και επαγγελµατικής κατάρτισης, κινητικότητα εργατικού 
δυναµικού, µετακινήσεις τόπου εργασίας-κατοικίας) Ενδιαφερόµενοι φορείς: Υπ. Εργασίας, 
ΟΑΕ∆, Φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• ∆ίκτυα διανοµών, πωλήσεων και χωροθετήσεις κατανοµών (ανάλυση και διαχείριση 
δικτύων διανοµών προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιστοποίηση διαδροµών τροφοδοσίας, 
χωροθετήσεις κέντρων παροχών). Ενδιαφερόµενοι φορείς: Επιχειρήσεις δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα. 

Τα ανωτέρω πεδία εφαρµογών, τα οποία προφανώς δεν ολοκληρώνουν το ευρύ φάσµα 
εφαρµογών οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν, δείχνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των 
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. ∆εδοµένης της συνθετότητας των αναπτυξιακών 
προβληµάτων στις πόλεις και στις περιφέρειες, τα ΣΓΠ µπορούν να συµβάλλουν στην ενιαία 
καταγραφή, οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων, ως 
προϋποθέσεις για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
Και αυτό αφορά τόσο στον ∆ηµόσιο Τοµέα, όσο και στον Ιδιωτικό, ο οποίος µάλιστα σε 
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συγκεκριµένες περιπτώσεις (πολυεθνικές εταιρείες, µεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τοµέα) έχει να επιδείξει σηµαντικές εφαρµογές των ΣΓΠ στα συγκεκριµένα 
αντικείµενα του ενδιαφέροντος του (π.χ. δίκτυα παραγωγής, διανοµές προϊόντων και 
υπηρεσιών, χωροθετήσεις). 

4.5 Χωρικά προβλήµατα και χωρικός σχεδιασµός: Η οπτική των 
συστηµάτων πληροφοριών 

4.5.1 Τυπικά χωρικά προβλήµατα και ΣΓΠ 
Η συστηµατική γνώση και η σαφής οριοθέτηση των χωρικών προβληµάτων αποτελεί 

κλασική µεθοδολογική προαπαίτηση στο σχεδίασµά και τη χρήση χωρικών συστηµάτων 
πληροφοριών, Η ανάλυση των προβληµάτων σε επιστηµονικό επίπεδο και η επίλυση τους σε 
πρακτικό, απαιτεί διερεύνηση των παραµέτρων του χωρικού προβλήµατος και ανάδειξη ενός 
πλήρους συνόλου ειδικών ερωτηµάτων που θα ενσωµατώνονται στο πληροφοριακό σύστηµα. 
Στη συνέχεια θα µετασχηµατίζονται σε δεδοµένα και διαδικασίες µε τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του. Μία πρώτη ταξινόµηση των ερωτηµάτων τα 
οποία συσχετίζονται µε το γεωγραφικό χώρο και συνδέονται µε τα τυπικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται σε αυτόν, υπό την οπτική των ΣΓΠ είναι: 

• Ερωτήµατα που συσχετίζονται µε το χαρακτήρα των χωρικών οντοτήτων (τον 
ποσοτικό, ως τιµή των χωρικών µεταβλητών, τον ποιοτικό, ως ειδοποιού διαφοράς 
µιας οντότητας σε σχέση µε άλλες, αλλά και συνδυασµοί των δύο) 

• Ερωτήµατα που συσχετίζονται µε µετρήσεις επί του αριθµού των οντοτήτων που 
πληρούν συγκεκριµένες συνθήκες (βάσει της τιµής, των ιδιοτήτων ή της γεωγραφικής 
θέσης τους) 

• Ερωτήµατα που συσχετίζονται µε την απόσταση των οντοτήτων από συγκεκριµένα 
σηµεία του χώρου ή άλλες χωρικές οντότητες (απλή ευκλείδεια ή υπολογιζόµενη 
µέσω κάποιας πιο σύνθετης συνάρτησης) 

• Ερωτήµατα που συσχετίζονται µε την ένταξη της οντότητας εντός συγκεκριµένων 
ζωνικών ορίων, καθοριζόµενων είτε από κάποιο γεωµετρική µορφή (π.χ. ένας 
κύκλος, η µία πιο σύνθετα υπολογιζόµενη γεωµετρική επιφάνεια) είτε από κάποια 
άλλη γεωγραφική ή ανθρωπογενή οριοθέτηση (π.χ µία ήπειρος ή µία χώρα) 

Τα χωρικά προβλήµατα εντασσόµενα µε τη σειρά τους στα γεωγραφικά πληροφοριακά 
συστήµατα, συσχετίζονται: 

µε µετρήσεις επί της γήινης επιφάνειας, 

µε χωρικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στις οντότητες, 

µε τη διερεύνηση τρόπων έµµεσου προσδιορισµού ιδιοτήτων για αντικείµενα που δεν 
είναι άµεσα παρατηρήσιµα (π.χ. µε τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας) 

µε τη δηµιουργία κατάλληλων υποδειγµάτων ανάλυσης και πρόβλεψης, σύµφωνα µε τη 
φύση και τους επιστηµονικούς τοµείς στους οποίους τα προβλήµατα µπορούν να υπαχθούν. 

Στο επίπεδο της χωρικής ανάλυσης η οποία πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία 
οριοθέτησης και επίλυσης χωρικών προβληµάτων, τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα 
απαντούν σε ερωτήµατα τα οποία ταξινοµούνται σε πέντε τυπικές κατηγορίες: 

Τοπογραφία: «Τι βρίσκεται πού ...» Η ουσία της ερώτησης βρίσκεται στο γεγονός ότι 
απαιτείται ακριβή γνώση του τι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένο τόπο του χώρου µελέτης. Η 
ταυτότητα ενός τόπου µπορεί να περιγράφει µε διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγµα µε 
το όνοµα της τοποθεσίας, κάποιο γεωγραφικό κωδικό, ή µε κάποιο γραφικό συµβολισµό σε 
συνδυασµό µε ένα σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων όπως το γεωγραφικό µήκος και 
πλάτος, συστήµατα καρτεσιανών συντεταγµένων κ.λ.π. 

Βάσει συνθήκης: «Που βρίσκεται...» Η δεύτερη αυτή ερώτηση είναι τρόπον τινά η 
αντιστροφή της πρώτης και απαιτεί στοιχεία χωρικής ανάλυσης για να απαντηθεί. Αντί για τον 
προσδιορισµό της ταυτότητας ενός δεδοµένου τόπου, ζητείται να βρεθεί ο γεωµετρικός τόπος 
µέσα στον οποίο ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες, (π.χ. πού βρίσκεται γήινη επιφάνεια 
χαρακτηρισµένη δάσος και µε εµβαδόν µεγαλύτερο των 100 στρεµµάτων, να απέχει απόσταση 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

44 

µικρότερη των 60 χιλιοµέτρων από το αστικό κέντρο και 2 απόσταση χιλιοµέτρων από το οδικό 
δίκτυο ... κ.ο.κ.) 

Τάσεις: «Ποια η µεταβολή ...» Η ερώτηση αυτή προαπαιτεί την απάντηση των δύο 
προηγούµενων αναζητώντας διαφορές που ανακύπτουν κατά την πάροδο του χρόνου. Στόχο 
αποτελεί η δηµιουργία προτύπων και υποδειγµάτων ανάλυσης σχετικών µε τις µεταβολές στο 
χώρο, τα οποία αποτελούν τη βάση για κάθε απόπειρα µελλοντικών προβλέψεων. 

Πρότυπα: «Από ποια χωρικά πρότυπα χαρακτηρίζεται...» Στις διαδικασίες ανάδειξης 
κανόνων συµπεριφοράς και προτύπων των χωρικών φαινόµενων αναζητούνται συσχετισµοί και 
νόµοι οι οποίοι διέπουν φαινόµενα που συµβαίνουν ταυτόχρονα, (ή είναι το ένα συνέπεια του 
άλλου) και αφορούν σε ένα συγκεκριµένο χώρο. 

Υποδείγµατα: «Τι θα συνέβαινε αν...» Η απάντηση αυτού του είδους ερωτήσεων απαιτεί 
συνολικότερη επιστηµονική θεώρηση υπό τη έννοια ότι µόνη η γεωγραφική πληροφορία ή οι 
όποιες διαδικασίες µέσω ΣΓΠ δεν επαρκούν ως παράµετρος ανάλυσης πολύπλοκων, 
φαινοµένων. Η συνήθης µεθοδολογία βασίζεται σε µοντέλα πρόβλεψης και προσοµοίωσης 
λειτουργιών (predictive spatial models / simulation models). Παράδειγµα: τι θα συνέβαινε εάν 
ένας καινούριος δρόµος ενταχθεί στο οδικό δίκτυο, ή ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις µιας πιθανής 
µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα µιας περιοχής... κ.ο.κ. 

4.5.2 ΣΓΠ και λήψη αποφάσεων 
Έχει ήδη αναφερθεί, πως ο σηµαντικότερος, ίσως, στόχος της χρήσης γεωγραφικών 

συστηµάτων πληροφοριών είναι η παροχή υποστήριξης κατά τις διαδικασίες λήψης χωρικών 
αποφάσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται επεξεργασµένη πληροφορία η οποία 
υπόκειται σε προσαρµογές σχετικές προς τις ανάγκες των αντίστοιχων φορέων λήψης 
αποφάσεων. Οι προσαρµογές αυτές υλοποιούνται κατ' αρχάς µέσω του µετασχηµατισµού των 
χωρικών δεδοµένων σε κατάλληλη πληροφορία µέσω της οποίας θα περιγράφεται η 
υπάρχουσα κατάσταση αλλά και τα σενάρια επίλυσης ενός χωρικού προβλήµατος.  

 

 
Βεβαίως κατά τη διαδικασία αυτή, υπάρχει πληθώρα µεθοδολογιών προσέγγισης και 

πλαισίων ανάλυσης. Μία από τις ευρύτερα αποδεκτές µεθοδολογίες, έχει προταθεί από τον 
Simon, ο οποίος εισηγήθηκε µία δοµή προσέγγισης µε τρία στάδια ανάλυσης: το στάδιο της 
αναγνώρισης του προβλήµατος, το στάδιο του σχεδιασµού εναλλακτικών σεναρίων-λύσεων και 

Σχήµα 4-3 Τυπικός σχεδιασµός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε τρία στάδια.  
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το στάδιο της επιλογής λύσεων. 

Και στα τρία στάδια, η συµβολή των ΓΣΠ µπορεί να είναι σηµαντική. ∆εν είναι απαραίτητη 
µία γραµµική ακολουθία διαδροµής για τα τρία αυτά στάδια, αλλά είναι δυνατόν κάποιο στάδιο 
να επαναλαµβάνεται πολλές φορές, έως την τελική επιλογή λύσεων, πράγµα το οποίο απαιτεί 
ευελιξία και ταχύτητα διαδικασιών. Κάθε στάδιο απαιτεί διαφορετικούς τύπους πληροφορίας και 
διαφοροποιηµένες διαδικασίες ανάλυσης ενώ το κρίσιµο ερώτηµα είναι το πώς και σε ποια 
έκταση τα γεωγραφικά πληροφοριών µπορούν να παράσχουν υποστήριξη (κατάλληλη 
πληροφορία) σε κάθε ένα από τα τρία στάδια. 

4.5.2.1 Ανάλυση συνθηκών – Αναγνώριση προβληµάτων 
Κάθε διαδικασία αποφάσεων χωρικής υφής, έχει ως αφετηρία την αναγνώριση, τον 

ακριβή προσδιορισµό, µίας σειράς χωρικών προβληµάτων. Σε γενικευµένη προσέγγιση, ένα 
χωρικό πρόβληµα µπορεί να ορισθεί ως η απόσταση, το κενό, ανάµεσα στην υπάρχουσα και 
την επιθυµητή κατάσταση ενός γεωγραφικού συστήµατος (σύµφωνα µε τον τρόπο κατά τον 
οποίο αµφότερες, γίνονται αντιληπτές από τον αναλυτή). Οι αποφάσεις είναι αναγκαίες, όταν 
λόγω περιστάσεων ευνοείται κάποια παρέµβαση, όταν ένα ή περισσότερα από τα προβλήµατα 
παρουσιάζει ιδιαίτερη όξυνση, όταν µία κατάσταση αποκλίνει σηµαντικά από τον αρχικό 
σχεδίασµά, ή όταν κάποια σηµαντικά συνθετικά στοιχεία της χωρικής πραγµατικότητας 
επιδέχεται βελτίωσης. 

Κατά συνέπεια, η φάση της αναγνώρισης εµπεριέχει έρευνα, ανίχνευση και αξιολόγηση 
συνθηκών και οριοθέτηση αναγκών οι οποίες απαιτούν παρέµβαση. Ταυτόχρονα, τα 
αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας θα πρέπει να συστηµατοποιούνται, να 
ιεραρχούνται και να αποτυπώνονται ως στοιχεία µίας οργανωµένης βάσης γεωγραφικών 
δεδοµένων. Τούτο βεβαίως απαιτεί κάποιες παραδοχές και υποθέσεις (ή θεωρήσεις της 
πραγµατικότητας) οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση προσδιορισµού του προβλήµατος. Οι 
υποθέσεις αυτές έχουν σχέση µε ένα θεµελιώδες ερώτηµα των συστηµάτων, το οποίο αφορά 
στο ποιες θα πρέπει να είναι οι χωρικές οντότητες οι οποίες θα τεθούν υπό παρακολούθηση, 
πως θα επιλεγούν, θα ταξινοµηθούν και εν τέλει θα εγγραφούν ως δεδοµένα. Ιδιαίτερη 
διερεύνηση θα πρέπει να υπάρξει στην αξιολόγηση τη χρησιµότητα, την ενηµερότητα, τον 
απαιτούµενο βαθµό ακρίβειας, την αξιοπιστία και την προσαρµοστικότητα των δεδοµένων, ώστε 
να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο σύνολο. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη 
διερευνητική αυτή ανάλυση, παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο  τη φάση της αναγνώρισης του 
προβλήµατος, παρά το γεγονός ότι στα ΣΓΠ υπάρχουν και πρόσθετες τεχνικές (γεωγραφικής 
ανάλυσης κυρίως) οι οποίες µε την κατάλληλη προσαρµογή, καθίστανται εξ' ίσου σηµαντικές, 
αναλόγως και προς την ιδιαιτερότητα των προβληµάτων της κάθε περίπτωσης. 

Στον επιστηµονικό χώρο της γεωγραφικής και χωρικής ανάλυσης γίνεται συζήτηση 
σχετική µε το κατά πόσον - και µε αυτοτελή τρόπο - τα εµπορικά συστήµατα γεωγραφικής 
πληροφορίας µπορούν να υποστηρίξουν µε επάρκεια τη συγκεκριµένη φάση της αναγνώρισης 
των προβληµάτων. Έως σήµερα, η αναµενόµενη από τα συστήµατα υποστήριξη εστιάζεται σε 
προβλήµατα τα οποία είναι παραδοσιακά συνδεδεµένα µε τη συλλογή και ανάλυση των 
δεδοµένων, όπου η συµβολή τους είναι ουσιαστική και αποτελεσµατική. Ο ρόλος των 
συστηµάτων στη αρχική αυτή φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προσδιορίζεται στη 
συσσώρευση και διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων και πληροφοριών και την 
ολοκλήρωση δεδοµένων τα οποία µπορεί να προέρχονται από σειρά πολλών και ετερόκλητων 
πηγών. Για παράδειγµα, τα υδρολογικά δεδοµένα που συσχετίζονται µε την καταλληλότητα του 
πόσιµου ύδατος είναι δυνατόν να συνδυαστούν µε τα επιδηµιολογικά και υγειονοµικά δεδοµένα 
µίας περιφέρειας, προκειµένου να προσδιοριστεί ο συσχετισµός του πόσιµου ύδατος µε µία 
ασθένεια, η κατανοµή της στο χώρο αλλά γενικότερα να υποβοηθηθεί υγειονοµική πολιτική στη 
συγκεκριµένη περιοχή. Τα σύγχρονα ΓΣΠ παρέχουν συνδυαστικές λειτουργίες ολοκλήρωσης 
ετερογενών δεδοµένων µε στόχο την αποτελεσµατική οριοθέτηση ποικίλων χωρικών 
προβληµάτων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Σηµαντική είναι η συµβολή των 
συστηµάτων/ στην κατανοητή και αποτελεσµατική παρουσίαση πληροφοριών οι οποίες µε τις 
συµβατικές µεθόδους παρουσίασης απαιτούν χιλιάδες ίσως, σελίδες στοιχείων υπό µορφή 
πινάκων, διαγραµµάτων και χαρτογραφικών συνθέσεων ή σκαριφηµάτων. 
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4.5.2.2 Σχεδιασµός λύσεων – Εναλλακτικά σενάρια 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει την ανίχνευση, ανάλυση και πλήρη ανάπτυξη µίας σειράς 

πιθανών λύσεων για το συνολικό πρόβληµα όπως αυτό οριοθετήθηκε κατά τη φάση της 
ανάλυσης. Οι εναλλακτικές λύσεις µπορούν να κινούνται στο πλαίσιο διαφόρων εναλλακτικών 
µορφών δράσης (όπως για παράδειγµα; υιοθέτηση προτύπων χρήσεων γης, αναδιοργάνωση 
διοικητικών περιφερειών, καταµερισµός φυσικών πόρων σε συγκεκριµένες περιοχές ή 
δραστηριότητες, κατάργηση / ενίσχυση οικονοµικών δραστηριοτήτων ή σε λεπτοµερέστερο 
επίπεδο, κάποιας συγκεκριµένης εγκατάστασης κ.ο.κ.). 

Στην τυπική περίπτωση, γίνεται χρήση κάποιου χωρικού υποδείγµατος το οποίο βοηθά 
τον αναλυτή, στον καθορισµό µίας σειράς εναλλακτικών σεναρίων σχετικών µε την επίλυση του 
προβλήµατος. Το µοντέλο αυτό αποτελεί πάντοτε µία απλοποιηµένη απόδοση ή αφαίρεση της 
χωρικής πραγµατικότητας (µε δεδοµένο ότι η πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας δεν 
επιτρέπει σχεδόν ποτέ, την «ακριβή προσοµοίωση» της) και υλοποιείται συνήθως µε τη 
µορφοποίηση αντίστοιχων βάσεων γεωγραφικών δεδοµένων (geographic databases). Η 
γεωγραφική βάση µπορεί να έχει διάφορες µορφές και εκδόσεις στην προσπάθεια 
αποκατάστασης του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάδειξη των σεναρίων - λύσεων, µέσα 
από τις λειτουργίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων και πληροφοριών του GIS. 

Οι δυνατότητες που δίδονται µέσω των GIS στη φάση αυτή, οριοθετούνται κυρίως από 
τις κλασικές αρχές των χωρικών σχέσεων των συστηµάτων: σχέσεις σύνδεσης (connectivity), 
συνέχειας (contiguity), εγγύτητας (proximity) και τις µεθόδους «χαρτογραφικής άλγεβρας» (map 
algebra - overlay methods). Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούνται πολύ συχνά για τη διερεύνηση 
καταλληλότητας χώρων µε σκοπό τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων (π.χ. τουριστικές ζώνες, 
βιοµηχανικές περιοχές, σχολεία, νοσοκοµείο κ.ο.κ.). Στις τις διαδικασίες αυτές ο ρόλος των ΣΓΠ 
περιορίζεται ουσιαστικά στην επεξεργασία µιας σειράς ψηφιακών θεµατικών επιπέδων 
οµοιογενούς γεωγραφικής πληροφορίας (layers) για τον προσδιορισµό γεωµετρικών τόπων οι 
οποίοι καλύπτουν ταυτόχρονα ορισµένο προκαθορισµένα κριτήρια της χωροθέτησης. 

Κατά τη φάση της δηµιουργίας των σεναρίων, ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της 
µεθοδολογίας αυτής αναδεικνύεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ασυµβατότητες 
ανάµεσα στα κριτήρια. Στη περίπτωση αυτή, η διαδικασία µέσω ΣΓΠ δεν δίνει επαρκή 
αναλυτική υποστήριξη, στο βαθµό µάλιστα που τα συστήµατα δεν παρέχουν µεγάλες 
δυνατότητες ενσωµάτωσης των υποκειµενικών κριτηρίων του αναλυτή. Επιπλέον, οι 
πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται σε ορισµένα χωρικά προβλήµατα είτε δεν είναι 
χαρτογραφήσιµες, είτε απαιτούν την κατασκευή δυσκίνητων και χρονοβόρων χαρτογραφικών 
σχηµάτων. Κατά συνέπεια, τα «µοντέλα αποφάσεων» λειτουργούν στο «παρασκήνιο» του 
περιβάλλοντος των ΣΓΠ, χρησιµοποιώντας το συχνά ως µηχανισµό υποστήριξης διαδικασιών 
σχετικά αποκοµµένων από τη λογική του εµπορικού «πακέτου» που χρησιµοποιείται.  

Κατά την έως πρόσφατα χρησιµοποιούµενη πρακτική, τα µειονεκτήµατα αυτά 
καλύπτονται µέσω διαδικασιών δόµησης πρόσθετων λογισµικών διαδικασιών (customization) οι 
οποίες καλούνται να ενσωµατώσουν τις λογικές του αναλυτή στο σύστηµα, χρησιµοποιώντας 
ήδη αναπτυγµένα συστήµατα ανάλυσης αποφάσεων (decision analysis systems). Τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες ένταξης ορισµένων αναλυτικών λειτουργιών στα εµπορικά 
συστήµατα, ιδίως στον τοµέα της «προσοµοίωσης» (simulation) και «βελτιστοποίησης» 
(optimization) των µοντέλων αποφάσεων. Επίσης, σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει στον τοµέα 
των δυνατοτήτων χωρικής ανάλυσης των συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών, όπως για 
παράδειγµα οι λογισµικές συλλογές µεθόδων ποσοτικής γεωγραφίας και γεωστατιστικής 
ανάλυσης (π.χ. χωρική αυτοσυσχέτιση - spatial autocorrelation, χωρικές αλληλεπιδράσεις - 
spatial interactions, µοντέλα χωροθέτησης- κατανοµών - location- location modeling κ.λ.π.). 
Σηµειώνεται πως η εξέλιξη αυτή εντοπίζεται όλο και περισσότερο σε λογισµικές συλλογές µε 
εξειδικευµένο προσανατολισµό όπως για παράδειγµα συστήµατα σχεδιασµού µεταφορών, 
συστήµατα διαχείρισης υδάτων κ.ά. 

4.5.2.3 Επιλογή σεναρίων – λύσεων  
Το προηγούµενο στάδιο αφορά κυρίως στο σχεδίασµά των εναλλακτικών λύσεων. Το 

στάδιο της επιλογής αναλύεται σε δύο φάσεις: σε πρώτη φάση γίνεται πλήρης ανάπτυξη των 
λύσεων αυτών ενώ στη δεύτερη φάση επιχειρείται αποκατάσταση υποθετικών συνθηκών 
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λειτουργίας, µε τη µορφή σεναρίων που συµπεριλαµβάνουν όλες τις εκδοχές επίλυσης. Κάθε 
σενάριο εξετάζεται συνδυαστικά µε άλλα και στο πλαίσιο προκαθορισµένων κανόνων επί των 
ενδεχοµένων αποφάσεων και των αντικειµενικών στόχων που τις καθορίζουν. Οι κανόνες αυτοί 
είναι απαραίτητοι για την ταξινόµηση και την ιεράρχηση των σεναρίων που αποτελούν και την 
κλασική µεθοδολογική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων. Παραδοσιακά η διαδικασία αυτή 
επιτελείται εκτός των πλαισίων λειτουργίας του GIS και σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις του αναλυτή. 

Στο στάδιο αυτό, ως κρίσιµο σηµείο σχετικά µε τη χρήση των GIS, καθορίζεται η 
προσπάθεια ενσωµάτωσης των µεθοδολογικών προσεγγίσεων εντός της ίδιας της λογικής και 
τις επεξεργασίες του γεωγραφικού συστήµατος. Η συνήθης δυσκολία εδώ, εντοπίζεται στην 
αδυναµία δυναµικής αξιολόγησης των αλλαγών στα κριτήρια, αλλά και στο βάρος µε το οποίο 
τα ίδια συµµετέχουν µέσα στο σύστηµα αποφάσεων. Ο τοµέας στον οποίο τα GIS συµβάλλουν 
αποφασιστικά έως σήµερα, αφορά στην ελαχιστοποίηση των ασυµβατοτήτων επί των 
δεδοµένων και των παρεπόµενων εµπλοκών επί των διαδικασιών επιλογής. Αυτό καθίσταται 
δυνατό µέσω της παροχής δεδοµένων και πληροφοριών κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας, 
συµβάλλοντας στην κατάργηση φαινοµένων σύγχυσης που συχνά κυριαρχούν λόγω της 
πληθώρας και δυσκολιών στην αξιολόγηση µεγάλου όγκου πληροφορίας. 

Στα αρχικά στάδια της ανάλυσης των σεναρίων, η διαθεσιµότητα µεγάλου όγκου 
αξιολογηµένης πληροφορίας δρα θετικά. Σε πιο προχωρηµένα στάδια και καθώς οι παράγοντες 
ανάλυσης αυξάνουν, αντιµετωπίζονται ασυµβατότητες υψηλότερου επιπέδου µε τη µορφή 
«ανταγωνιστικότητας των κριτηρίων». Στη φάση αυτή απαιτείται η παρουσία διαχειριστικών 
συνδυασµών που αφορούν στη γεωγραφική πληροφορία και στην εξειδίκευση των 
«συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων» (Decision Support Systems - DSS και Spatial 
Decision Support Systems - SDSS). 

Υπό τη λογική των τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων που υποστηρίζονται από τα ανωτέρω 
συστήµατα, η υποστήριξη και η επιτυχία των GI5 στο στάδιο της επιλογής λύσεων, εντοπίζεται 
στον έλεγχο της ροής και το φιλτράρισµα των πληροφοριών ανάµεσα σε µεγάλες γεωγραφικές 
βάσεις και στα συνιστώντα (σχετικά µε τη παροχή πληροφόρησης) µέρη των συστηµάτων 
υποστήριξης αποφάσεων. 

4.6 Συνδυασµός τεχνολογιών G.I.S. και OLAP 
Εκτιµάται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς µπορούν να συσχετιστούν και µε µία χωρική-γεωγραφική 
διάσταση (λόγου χάρη ταχυδροµική διεύθυνση, τοπωνύµιο, γεωγραφικές συντεταγµένες). Η 
δυνατότητα παρουσίασης δεδοµένων πάνω σε χάρτες και σύγκρισης χαρτών διαφορετικών 
φαινόµενων και χρονικών περιόδων σε σχέση µε πίνακες και στατιστικά γραφήµατα, 
προσδίδουν µία νέα διάσταση στη χρησιµότητα των χωρικών δεδοµένων. Επιπροσθέτως η 
απαίτηση για γρήγορη χωρική και χρονική ανάλυση δεδοµένων, αντλώντας τα πλέον και από 
χάρτες και όχι µόνο από πίνακες αξιοποιείται από ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό χρηστών. Η 
απαίτηση αυτή µπορεί να ικανοποιηθεί µε την συνεκµετάλλευση των δυνατοτήτων των 
γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων (GIS) και των πολυδιάστατων βάσεων δεδοµένων. 
Για την περιγραφή της παραπάνω τεχνολογίας χρησιµοποιείται ο όρος Spatial Online Analytical 
Processing (SOLAP). 
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5. Υλοποίηση συστήµατος αναλυτική επεξεργασίας 
µεταναστευτικών δεδοµένων και οπτικοποίησης 
γεωγραφικής πληροφορίας 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιγραφή των διαδικασιών για την υλοποίηση 
µιας βάσης δεδοµένων, που θα µπορεί να δεχτεί τα στοιχεία των αλλοδαπών ασφαλισµένων 
του ΟΑΕΕ και η οποία θα έχει σαν ρόλο την παροχή αυτών ώστε να εισαχθούν σε αποθήκη 
δεδοµένων πάνω στην οποία θα γίνει η αναλυτική επεξεργασία δεδοµένων (OLAP) και η 
οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων σε χάρτη GIS. Ακολούθως αναλύονται οι διαδικασίες 
υλοποίησης της προαναφερθείσας αποθήκης δεδοµένων και της αρχιτεκτονικής αυτής, ενώ οι 
δύο τελευταίες ενότητες παρουσιάζουν τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν στο σύστηµα και 
στα δεδοµένα για να είναι δυνατή η OLAP ανάλυση και η GIS οπτικοποίηση πάνω στα 
αποτελέσµατα του OLAP. 

Η αποθήκη δεδοµένων θα «γεµίσει» και από στοιχεία των αλλοδαπών ασφαλισµένων του 
ΙΚΑ που παρέχονται από την Καρασιώτου Βάσω. 

5.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος 
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στο σχήµα 5.1. Τα αρχικά δεδοµένα του ΙΚΑ 

είναι σε µορφή Excel και εισάγονται στη βάση δεδοµένων του ΙΚΑ. Τα αντίστοιχα του ΟΑΕΕ θα 
είναι και αυτά σε µορφή excel, η ανάλυση των οποίων παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα. 
Αρχικά θα γίνει εισαγωγή των δεδοµένων, µε την ακριβή µορφή που θα είναι, σε έναν πίνακα 
του περιβάλλοντος Microsoft SQL Server 2005. Έτσι αν η ηµεροµηνία γέννησης είναι σε πεδίο 
χαρακτήρων στο νέο πίνακα θα εισαχθεί µε την ακριβή αυτή µορφή και όχι µετατρεπόµενο σε 
πεδίο ηµεροµηνίας. Για τη διαδικασία του import από το excel στον αρχικό πίνακα θα 
χρησιµοποιηθεί σαν ενδιάµεσο εργαλείο η Microsoft Access 2003. Αρχικά θα φορτωθούν τα 
δεδοµένα από το excel στην access µε το ενσωµατωµένο εργαλείο και ακολούθως θα γίνει 
εξαγωγή των δεδοµένων από την access στον SQL Server µέσω ODBC. Η ίδια διαδικασία 
πραγµατοποιείται και για άλλα δεδοµένα, όπως οι ταχυδροµικοί κώδικες της Ελλάδας, που είναι 
και αυτά σε µορφή excel. 

Ακολούθως πραγµατοποιείται η υλοποίηση µιας βάσης δεδοµένων για υποδοχή των 
δεδοµένων του νέου πίνακα σε κανονικοποιηµένη µορφή και πάλι σε περιβάλλον Microsoft SQL 
Server 2005, όπως φαίνεται στην ενότητα 5.2. Για τη µεταφορά των δεδοµένων από τον 
προσωρινό πίνακα στην κανονικοποιηµένη βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται απλή SQL και 
όπου χρειαστεί T-SQL, µία επέκταση της SQL σε περιβάλλον SQL Server. Τα scripts που 
χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στο παράρτηµα. Η εισαγωγή των δεδοµένων στη βάση του 
ΙΚΑ και η υλοποίηση της βάσης δεδοµένων του ΙΚΑ είναι αντικείµενο άλλης διπλωµατικής. 

Η αποθήκη δεδοµένων που δηµιουργήθηκε θα δεχθεί δεδοµένα τόσο από τη βάση 
δεδοµένων του ΙΚΑ, όσο και του ΟΑΕΕ, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 5.3. Συγκεκριµένα 
βλέπουµε την υλοποίηση της αποθήκης δεδοµένων, ενώ αναλύονται κάποιες ETL διαδικασίες 
για τη µεταφορά των δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων του ΟΑΕΕ στην αποθήκη δεδοµένων. 
Κάποιες ETL διαδικασίες περιέχουν παράλληλη εισαγωγή και των δεδοµένων του ΙΚΑ, ενώ 
όποια διαδικασία δεν αφορούσε τα δεδοµένα του ΟΑΕΕ δεν παρουσιάζεται στη συγκεκριµένη 
διπλωµατική. Η υλοποίηση της αποθήκης δεδοµένων έχει πραγµατοποιηθεί σε περιβάλλον Sql 
Server 2005 και η ETL είτε σε SQL είτε σε T-SQL. 

Για τη δηµιουργία του κύβου, ο οποίος θα διαχειριστεί τα δεδοµένα της αποθήκης 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το Microsoft Analysis Services 2005. Στην ενότητα 5.4 
παρουσιάζονται οι διαστάσεις και τα µέτρα του κύβου, πάνω στον οποίο θα γίνει OLAP 
ανάλυση. 

Τέλος για την οπτικοποίηση των OLAP αποτελεσµάτων θα χρησιµοποιηθεί το ArcGIS 9.1 
και το Add-on OLAP for ARCGIS, µέσω του οποίου θα δηµιουργούµε από το περιβάλλον του 
ArcGIS OLAP ερωτήµατα, τα οποία ακολούθως θα οπτικοποιηθούν σε χάρτες. 
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5.2 Σχεδιασµός και υλοποίηση της Βάσης ∆εδοµένων του 
ΟΑΕΕ 

Για την υλοποίηση της βάσης δεδοµένων του ΟΑΕΕ θα χρειαστεί να δοθούν κάποια 
στοιχεία από το φορέα. Επειδή τα στοιχεία αυτά είναι «Προσωπικά δεδοµένα» δεν είναι άµεσα 
διαθέσιµα για αυτή τη διπλωµατική, αλλά ο συγγραφέας γνωρίζει τις αδυναµίες και τους 
περιορισµούς των στοιχείων αυτών, λόγω ενεργούς συµµετοχής του σε οµάδα εργασίας για την 
εκκαθάριση µητρώου ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά αναγκαία την 
παροχή των στοιχείων αυτών για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, αλλά ούτε και για τη 
δηµιουργία των διαδικασιών για την εισαγωγή των στοιχειών σε αυτήν, οι οποίες φαίνονται στο 
παράρτηµα. 

Τα στοιχεία αυτά για τον κάθε ασφαλισµένο θα είναι τα εξής:  

• Έτος γέννησης 

• Μήνας γέννησης 

• Μέρα γέννησης 

• Φύλο 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Επάγγελµα 

• Ασφαλιστική κατηγορία 

• Ηµ. έναρξης ασφάλισης 

• Ηµ. διακοπής 

• Ηµ. επανεγγραφής 

• Χώρα γέννησης 

• ΤΚ επιχείρησης 

• ΤΚ κατοικίας 

• Προστατευόµενα µέλη 

• Άλλος φορέας ασφάλισης 

Από τα ανωτέρω θα δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων για τον ΟΑΕΕ µε τις παρακάτω 
απαιτήσεις και περιορισµούς. 

Αρχεία 
Excel 
ΙΚΑ  

Αποθήκη ∆εδοµενων 
(DW) 

IKA - OAEE 

Β∆ ΙΚΑ 
Olap 

Server 

 
 
 
 
 
 
OLAP 

∆ιαδικασία 
Import 

∆ιαδικασία 
ETL 

Β∆ ΟΑΕΕ 

Αρχεία 
Excel 
ΟΑΕΕ 

 
 
 
 
 
 
GIS 

Σχήµα 5.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος µεταναστευτικών δεδοµένων 

Πίνακας 
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5.2.1 Απαιτήσεις/ Περιορισµοί – ER  
1. Κάθε ασφαλισµένος έχει µία χώρα γέννησης 

2. Κάθε χώρα ανήκει σε ένα ή περισσότερους οργανισµούς (ΕΕ , ΝΑΤΟ ,κλπ.) 

3. Κάθε ασφαλισµένος µένει σε µία διεύθυνση 

4. Κάθε διεύθυνση ανήκει σε ένα νοµό 

5. Κάθε ασφαλισµένος έχει µία έδρα εργασίας 

6. Κάθε έδρα εργασίας ανήκει σε ένα υποκατάστηµα του οργανισµού 

7. Κάθε υποκατάστηµα ανήκει σε ένα νοµό 

8. Κάθε ασφαλισµένος ανήκει σε ένα ή περισσότερους φορείς (εντός ή εκτός Ελλάδος) 

9. Κάθε φορέας ανήκει σε µία χώρα 

10. Κάθε ασφαλισµένος έχει µία οικονοµική κλάση ανά µήνα ενός έτους 

11. Κάθε οικονοµική κλάση ανήκει σε µία κατηγορία 

12. Κάθε οικονοµική κλάση έχει ένα ποσό ανά έτος 

 

Από τις απαιτήσεις αυτές συναρτήσει των δεδοµένων µπορούµε να εξάγουµε το ER της 
βάσης δεδοµένων, το οποίο φαίνεται στο σχήµα 5.2. 

 

 

5.2.2 Σχεσιακό διάγραµµα – Ανάλυση βάσης δεδοµένων 
Από το λογικό διάγραµµα που φαίνεται στο ανωτέρω σχήµα µπορούµε να εξάγουµε το 

σχεσιακό διάγραµµα της βάσης δεδοµένων, το οποίο παρουσιάζεται στο σχήµα 5.3. 
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 Σχήµα 5.2  ER της Βάσης ∆εδοµένων  



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

51 

 

Ο πίνακας TAXYKWD_YPOKATASTHMA  περιέχει τους ταχυδροµικούς κώδικες στους 
οποίους δραστηριοποιείται ένας ασφαλισµένος και ποιους εξυπηρετεί το κάθε υποκατάστηµα. 
Συνδέεται µε τον ταχυδροµικό κωδικό εργασίας του πίνακα ASFALISMENOS. Παράλληλα 
συνδέεται µε τους πίνακες YPOKATASTHMA και TAX_KWDIKES. Ο συγκεκριµένο πίνακας 
βρέθηκε από τον παλιό ιστότοπο του ΟΑΕΕ. 

Ο πίνακας YPOKATASTHMA  περιέχει τα υποκαταστήµατα του ΟΑΕΕ και χαρακτηριστικά 
αυτών, όπως η περιγραφή του και η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται. Ο ταχυδροµικός κώδικας 
που περιέχεται στον πίνακα είναι η σύνδεση µε τον πίνακα TAX_KWDIKES.  Και αυτός ο 
πίνακας βρέθηκε από τον παλιό ιστότοπο του ΟΑΕΕ. 

Από τον ιστότοπο http://geodata.gov.gr/geodata/ βρέθηκαν σε αρχείο µορφής excel οι 

5.3 Σχεσιακό διάγραµµα της Βάσης ∆εδοµένων  
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ταχυδροµικοί κώδικες της Ελλάδας και το λεκτικό του νοµού που ανήκουν. Από το αρχείο αυτό 
δηµιουργήθηκαν οι δύο παρακάτω αναλυόµενοι πίνακες, TAX_KWDIKES και NOMOI. 

Ο πίνακας TAX_KWDIKES  περιέχει τους ταχυδροµικούς κώδικες της Ελλάδος και την 
κωδικοποίηση του νοµού στον οποίο ανήκουν. 

Ανάλογα ο πίνακας NOMOI περιέχει τους νοµούς της Ελλάδας. Η κωδικοποίηση των 
νοµών είναι ένας τυχαίος αριθµός ώστε να συσχετιστούν οι πίνακες NOMOI και 
TAX_KWDIKES. 

Ο πίνακας XWRA περιέχει το διψήφιο iso µια χώρας την περιγραφή της σε αγγλικά και 
ελληνικά και την ήπειρο στην οποία ανήκει. Ο συγκεκριµένος πίνακας βρέθηκε από τη 
wikipedia. 

Καθώς µία χώρα µπορεί να ανήκει σε πολλούς οργανισµούς (ΕΕ, Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ, 
ΟΗΕ) υπήρξε η ανάγκη του πίνακα XWRA_ORGANISMOS  όπου υπάρχουν οι χώρες µε το 
διψήφιο iso τους και ο οργανισµός (ένας ή πολλοί) στον οποίο ανήκουν. Συγκεκριµένα εδώ 
έχουν καταχωρηθεί οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. 

Ο πίνακας OIKONOMIKH_DRAST  παρόλο που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµος δεν κατέστη 
δυνατόν να υλοποιηθεί, λόγω της έλλειψης κωδικοποίησης επαγγελµάτων από τον ΟΑΕΕ. 

Ο πίνακας OIKONOMIKA_KLASHS  περιέχει το ποσό που πληρώνει ο κάθε 
ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ ανάλογα την κλάση την οποία ανήκει και ποιο έτος αφορά. Ο 
συγκεκριµένος πίνακας βρέθηκε από τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ. 

Ο πίνακας OIKONOMIKH_KLASH περιέχει την κατηγορία που ανήκει η κάθε κλάση, αν 
δηλαδή αυτή αναφέρεται σε νέο ή σε παλαιό ασφαλισµένο. Ο συγκεκριµένος πίνακας δε 
χρειάστηκε να έχει περιεχόµενα, καθώς ο ΟΑΕΕ τελικά έχει διαφορετική κωδικοποίηση αν ο 
ασφαλισµένος είναι νέος ή παλαιός, αλλά υπάρχει η πρόβλεψη αν αυτό διαφοροποιηθεί. 

Ο πίνακας ALLOS_FOREAS  περιέχει άλλους φορείς ασφάλισης πέραν του ΟΑΕΕ, είστε 
στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο πίνακας περιέχει την περιγραφή του φορέα και το διψήφιο 
iso της χώρας στην οποία ανήκει ο φορέας, οπότε και συνδέεται µε τον πίνακα XWRA ο οποίος 
περιέχει την περιγραφή της χώρας. 

Ο πίνακας ASFALISM_FOREAS  περιέχει τον κωδικό του ασφαλισµένου και τον κωδικό 
του άλλου φορέα στον οποίο ανήκει, καθώς και µία ένδειξη αν αυτός είναι ενεργός ή όχι. 

Ο πίνακας PINAKAS_METAVOLWN θα υλοποιηθεί συναρτήσει των παρεχόµενων 
στοιχείων και ανάλογα την ηµεροµηνία ασφάλισης , διακοπής και επανεγγραφής. Εδώ 
περιέχεται ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου, το έτος και ο µήνας που αφορά την εγγραφή 
και η οικονοµική κλάση στην οποία υπάγεται ο ασφαλισµένος το συγκεκριµένο µήνα.Ο κώδικας 
που χρησιµοποιήθηκε για την εισαγωγή των δεδοµένων του εν λόγω πίνακα είναι T-SQL και 
παρέχεται στο παράρτηµα.  

Ο πίνακας ASFALISMENOS  θα περιέχει τα στοιχεία του ασφαλισµένου, δηµογραφικά και 
επαγγελµατικά. Το πεδίο tk_ergasias θα µπορούσε να βρίσκεται στον πίνακα 
PINAKAS_METAVOLWN καθώς θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχουν στατιστικά δεδοµένα 
αλλαγής τόπου εργασίας. Αυτό όµως δεν είναι δυνατόν λόγω του ότι δεν διατηρούνται οι 
µεταβολές του εν λόγω πεδίου αλλά µόνο η τελευταία τιµή.  

5.3 Αποθήκη ∆εδοµένων 
Ο απώτερος στόχος στην υλοποίηση της συγκεκριµένης αποθήκης δεδοµένων είναι µε τα 

κατάλληλα εργαλεία να γίνει εφικτή η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα θα ήταν η στοχευµένη πάταξη της εισφοροδιαφυγής. 

Για τη δηµιουργία της «Αποθήκης ∆εδοµένων» χρησιµοποιήθηκε το σχήµα χιονονιφάδας 
«Snowflake», µία βελτίωση του αστεροειδούς σχήµατος, όπου η ιεραρχία των διαστάσεων 
αναπαρίσταται κανονικοποιώντας τους πίνακες των διαστάσεων. Η λογική δηµιουργίας αυτής 
καθορίστηκε τόσο από τον παραπάνω στόχο όσο και από τα πρωτογενή δεδοµένα, τα οποία 
καθόρισαν του πίνακες διαστάσεων, τους πίνακες γεγονότων αλλά και τα µετρήσιµα µεγέθη.  

Ακολούθως εισήχθησαν τα δεδοµένα από τις βάσεις δεδοµένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του 
ΟΑΕΕ/ ΤΕΒΕ, αφού αρχικά ενοποιηθήκαν πιθανές διαφοροποιήσεις κωδικών σε χώρες και σε 
νοµούς. Επίσης ορίστηκε και ο πίνακας DIM_TIME µε κωδικοποίηση των ηµεροµηνιών ανά 
εξάµηνο και έτος, οπότε τα δεδοµένα που εισήχθησαν στον πίνακα 
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FACT_PERIODIKH_KINHSH είναι αθροίσµατα των µηνιαίων ποσών που υπήρχαν στη βάση 
δεδοµένων του ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ ανά εξάµηνο. Ακολουθούν οι διαστάσεις και τα µέτρα της 
«Αποθήκης ∆εδοµένων», ενώ στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται το διάγραµµα της 
αποθήκης δεδοµένων και αναλύονται οι πίνακες που την αποτελούν.. 

 

∆ιαστάσεις της αποθήκης δεδοµένων 

 

Χρόνος 

Έτος � Εξάµηνο 

 

Οικονοµική ∆ραστηριότητα 

 

Περιοχή Εργασίας 

Γεωγραφικό διαµέρισµα � Νοµός 

 

Περιοχή Κατοικίας 

Γεωγραφικό διαµέρισµα � Νοµός 

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

 

Καταγωγή 

Ηπειρος χώρας καταγωγής � Οργανισµός χώρας καταγωγής � Χώρα 
καταγωγής 

 

Υποκατάστηµα Φορέα 

Φορέας � Υποκατάστηµα Φορέα 

 

Φύλο 

 

Έτος Απογραφής 

 

Έτος Γέννησης 

 

Μέτρα 

 

Πλήθος εισφορών 

Πλήθος αποδοχών 

Αριθµός µεταναστών 
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5.3.1  Σχεδίαση της Α∆ 

 
Ο πίνακας FACT_PERIODIKH_KINHSH  περιέχει τις µεταβολές του ασφαλισµένου ανά 

εξάµηνο, όπως εισήχθησαν από τις βάσεις δεδοµένων.  

Περιέχονται µέτρα, όπως οι ηµέρες ασφάλισης (HMERES_ASFALISHS), οι αποδοχές 
(APODOXES) και οι εισφορές (EISFORES). Οι ηµέρες ασφάλισης και οι αποδοχές 
υλοποιήθηκαν για του ασφαλισµένους του ΙΚΑ, παρόλο που δεν υπήρχαν τα συγκεκριµένα 
δεδοµένα σαν πρόβλεψη για µελλοντική παροχή αυτών. Αντίθετα το συνολικό ποσό των 
εισφορών που πλήρωσε ο ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ το συγκεκριµένο εξάµηνο παρήχθη 
συναρτήσει των οικονοµικών κλάσεων που άνηκε. Περιέχει τα κλειδιά των πινάκων διαστάσεων 
που συνδέονται µε αυτόν όπως (KWD_METANASTH), (KWD_PER_KATOIKIAS) , 
(KWD_PER_ERGASIAS), (KWD_YPOKATASTHMATOS). Τα δεδοµένα του ΟΑΕΕ προήλθαν 
από ερώτηµα στους πίνακες (PINAKAS_METAVOLWN),(ASFALISMENOS), 
(OIKONOMIKA_KLASHS) για την παροχή του (EISFORES) , αλλά κ των πινάκων (NOMOI) , 
(YPOKATASTHMA) , (TAX_KWDIKES), (TAXYKWD_YPOKATASTHMA) από τους οποίου 
προήλθαν οι συσχετίσεις µε τους πίνακες διαστάσεων. Η διάσταση  (KWD_OIKONOM_DRAST) 
δεν περιέχει δεδοµένα για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, όπως αναφέρεται κα στην ανάλυση 
της βάσης δεδοµένων.  Καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ 
δηµιουργήθηκε κωδικοποίηση για τον (KWD_YPOKATASTHMATOS) µε στοιχείο ‘0’ για τους 
ασφαλισµένους του ΙΚΑ, το οποίο εισήχθη και στον πίνακα (DIM_YPOKATAST_FOREAS) που 
αναλύεται παρακάτω. Στους (KWD_PER_KATOIKIAS) και στον (KWD_PER_ERGASIAS) 
υπάρχει η κωδικοποίηση του ΙΚΑ. Για να αντιστοιχηθεί µε την κωδικοποίηση του ΟΑΕΕ 
χρησιµοποιήθηκε σαν κλειδί το λεκτικό κάθε νοµού. Όπου υπήρξε αναντιστοιχία υπήρξε 
µεταβολή της τιµής του λεκτικού στη βάση δεδοµένων του ΟΑΕΕ, ώστε να ταυτίζεται µε αυτή 
του ΙΚΑ. 

Ο πίνακας DIM_GEOGRAPΗΥ περιέχει την κωδικοποίηση των νοµών του ΙΚΑ ενώ το 
πεδίο (DIAMERISMA) εισήχθη από τη βάση δεδοµένων του ΟΑΕΕ για τον ανάλογο νοµό. 
Επειδή στη βάση δεδοµένων του ΟΑΕΕ υπάρχει η κωδικοποίηση ‘ΑΤΤΙΚΗ’ για το νοµό Αττικής, 

Σχήµα 5.4 Σχεσιακό διάγραµµα αποθήκης δεδοµένων 

DIM_GEOGRAPHY

NOMOS_ID

NOMOS_DESC

DIAMERISMA

DIM_METANASTHS

KWD_METANASTH

ETOS_GENNHSHS

KWD_XWRA_KATAG

FYLO

ETOS_APOGRAFHS

KWD_OIKOG_KATAST

DIM_OIKOGEN_KATAST

KWD_OIKOG_KATAST

DESC_OIKOG_KATAST

DIM_OIKONOM_DRAST

KWD_OIKONOM_DRAST

DESC_OIKONOM_DRAST

DIM_TIME

KWD_HMEROM

EXAMHNO

ETOS

DIM_XWRA_KAT

KWD_XWRA_KATAG

DESC_XWRA_KATAG

DESC_XWRA_KATAG_ENG

ORGANISMOS

HPEIROS

DIM_YPOKATAST_FOREAS

KWD_YPOKATASTHMATOS

DESC_YPOKATASTHMATOS

ASFAL_FOREAS

FACT_PERIODIKH_KINHSH

KWD_METANASTH

KWD_PER_KATOIKIAS

KWD_PER_ERGASIAS

KWD_YPOKATASTHMATOS

KWD_OIKONOM_DRAST

KWD_HMEROM

HMERES_ASFALISHS

APODOXES

EISFORES
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ενώ στου ΙΚΑ υπάρχει η διοικητική διαίρεση του νοµού Αττικής στις νοµαρχίες Ανατολικής και 
∆υτικής Αττικής, Πειραιά και Αθηνών έγινε ενοποίηση της διοικητικής διαίρεσης σε µία εγγραφή 
στην ‘ΑΤΤΙΚΗ’ στους ασφαλισµένους του ΙΚΑ. 

Ο πίνακας DIM_XWRA_KAT  περιέχει την κωδικοποίηση των χωρών σύµφωνα µε το iso 
τους (KWD_XWRA_KATAG), το λεκτικό τους στα ελληνικά (DESC_XWRA_KATAG), το λεκτικό 
τους στα Αγγλικά (DESC_XWRA_KATAG_ENG), καθώς και την ήπειρο που ανήκει η χώρα 
(HPEIROS). Στο πεδίο (ORGANISMOS) περιέχεται η ένδειξη EE ώστε να ξεχωρίζουν οι χώρες 
που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ένωση. ∆εν υπήρξαν προβλήµατα στη σύνδεση ανάµεσα στις 
δύο βάσεις δεδοµένων, καθώς ο κωδικός της κάθε χώρας ήταν το διψήφιο iso αυτής και στου 
δύο φορείς. 

Ο πίνακας DIM_METANASTHS  περιέχει τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ και το ΟΑΕΕ µε 
την κωδικοποίηση που τους έχει δοθεί στις βάσεις δεδοµένων του. Περιέχει τα στοιχεία που δεν 
αλλάζουν για ένα φυσικό πρόσωπο όπως το έτος γέννησης (ETOS_GENNHSHS), η χώρα 
καταγωγής (KWD_XWRA_KATAG), το φύλο (FYLO) και το έτος απογραφής 
(ETOS_APOGRAFHS), ενώ περιέχει και στα στοιχεία την τελευταία οικογενειακή δραστηριότητα 
(KWD_OIKOG_KATAST) παρόλο που αυτή µπορεί να αλλάζει, λόγω των αρχικών δεδοµένων 
και της µη διαφοροποίησης αυτής στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, ενώ στους ασφαλισµένους 
του ΙΚΑ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης. 

Ο πίνακας DIM_OIKOG_KATAST  περιέχει την κωδικοποίηση της οικογενειακής 
κατάστασης κάθε ασφαλισµένου. Για το ΙΚΑ δεν υπάρχουν στοιχεία. 

Ο πίνακας DIM_TIME περιέχει τη διάσταση του χρόνου, που είναι απαραίτητο στοιχείο 
κάθε αποθήκης δεδοµένων. Περιέχει κωδικοποίηση ηµεροµηνίας για τα έτη από το 2004 έως το 
2009 και για µονό ή ζυγό εξάµηνο. 

Ο πίνακας DIM_OIKONOM_DRAST  περιέχει την κωδικοποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας των ασφαλισµένων του ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕΕ δεν υπάρχει πληροφορία.  

Ο πίνακας DIM_YPOKATAST_FOREAS  περιέχει το τµήµα στο οποίο υπάγεται ο κάθε 
ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ. Για το ΙΚΑ δεν υπάρχει αντίστοιχη πληροφορία, οπότε στον πίνακα 
υπάρχει ένα record που αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση ενός τµήµατος για όλους τους 
ασφαλισµένους του ΙΚΑ. 

5.4 ∆ηµιουργία κύβου για OLAP ανάλυση 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η προετοιµασία του κατάλληλου περιβάλλοντος 

ώστε να υλοποιηθεί η αναλυτική επεξεργασία δεδοµένων. Πραγµατοποιείται η δηµιουργία του 
κύβου δεδοµένων, ενώ προετοιµάζονται τα µέτρα και οι διαστάσεις αυτού Η παρουσίαση γίνεται 
στο Business Intelligence Management Studio του Microsoft Analysis Services 2005. 

Μετά τη δηµιουργία της αποθήκης δεδοµένων και για την παρασκευή του κύβου 
αναγνωρίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας δύο επιπλέον διαστάσεων που θα αντικαθιστούσαν τις 
διαστάσεις «Έτος Απογραφής» και «Έτος γέννησης» µε µία περαιτέρω ανάλυση αυτών, η 
οποία είναι η δεκαετία στην οποία ανήκει το κάθε έτος. Για την επίλυση αυτού δηµιουργήθηκαν 
2 views (όψεις) στην αποθήκη δεδοµένων. Η όψη (VW_DEKAETIA) που περιέχει το κάθε έτος 
που υπάρχει στον πίνακα (DIM_METANASTHS) και τη δεκαετία στην οποία  αντιστοιχεί (π.χ. 
1932, 1930-1939) , και η όψη (METANASTHS_ME_DEKAETIA) που περιέχει τα στοιχεία που 
περιέχονται στον πίνακα (DIM_METANASTHS), αλλά το (ETOS_GENNHSHS) και το 
(ETOS_APOGRAFHS) είναι κωδικοποιηµένα και αντιστοιχούν στην όψη (VW_DEKAETIA). 
Έτσι αντί για τις διαστάσεις Έτος Απογραφής και Έτος Γέννησης έχουµε τις: 

 

Απογραφή ασφαλισµένου 

∆εκαετία απογραφής � Έτος απογραφής 

 

Γέννηση ασφαλισµένου 

∆εκαετία γέννησης � Έτος γέννησης 

 

Οπότε σύµφωνα µε τα ανωτέρω το µοντέλο του κύβου που δηµιουργήθηκε φαίνεται στο 
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σχήµα 5.5. και οι διαστάσεις και τα µέτρα στο σχήµα 5.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.5 Κύβος δεδοµένων 
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Σχήµα 5.6 Μέτρα και διαστάσεις κύβου δεδοµένων 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

58 

5.5 ∆ηµιουργία χαρτών για οπτικοποίηση διαφόρων 
ερωτηµάτων σε GIS 

Στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι η προετοιµασία του GIS περιβάλλοντος 
(ARCGIS), ώστε να επιτευχθεί η οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων των OLAP ερωτηµάτων σε 
GIS χάρτες. Παράλληλα λόγω της ανάγκης σύνδεσης των χαρτών µε τα αποτελέσµατα του 
OLAP ίσως χρειαστεί η µετατροπή κάποιων δεδοµένων τόσο των χαρτών, όσο και της 
αποθήκης δεδοµένων. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://geodata.gov.gr/geodata/, βρίσκονται ελεύθερα ανοιχτά 
γεωγραφικά δεδοµένα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Το geodata.gov.gr αποτελεί την 
πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων της ευρύτερης ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.  Από το συγκεκριµένο ιστότοπο βρέθηκαν σε 
shapefile οι νοµοί της Ελλάδας και οι Περιφέρειες της Ελλάδας. ∆εν κατέστη δυνατό να βρεθούν 
σε shapefile τα διαµερίσµατα της χώρας, οπότε είναι αναγκαία η µετατροπή των περιεχοµένων 
του πεδίου DIAMERISMA στον πίνακα DIM_GEOGRAPHY  της Αποθήκης ∆εδοµένων. Οπότε 
κάθε νοµός πλέον θα αντιστοιχεί σε κάποια περιφέρεια της χώρας και όχι σε κάποιο 
γεωγραφικό διαµέρισµα. Η ονοµασία του πεδίου θα παραµείνει η ίδια. 

Παράλληλα θα χρειαστεί να διαφοροποιηθούν τα δεδοµένα του shapefile ώστε να 
ταυτίζονται µε τα δεδοµένα του κύβου για να γίνει η συσχέτιση ανάµεσα σε shapefile και κύβο. 
Στα επόµενα σχήµατα βλέπουµε την εισαγωγή του shapefile των περιφερειών στο χάρτη και την 
τροποποίηση των δεδοµένων αυτού. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.7 Εισαγωγή shapefile στον χάρτη 
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Ακολούθως γίνεται καταχώρηση των περιφερειών της Ελλάδας στο πεδίο που 

δηµιουργήθηκε, οπότε θα χρησιµοποιηθεί σαν συσχέτιση µε το OLAP αποτέλεσµα. 
Τελειώνοντας αποθηκεύουµε το χάρτη ως “Perifereies.mxd”, ο οποίος περιέχει το συγκεκριµένο 
shapefile. 

Αντίστοιχες ενέργειες γίνονται και για το shapefile µε τους νοµούς της Ελλάδας, καθώς 
έπρεπε να εισαχθεί στο συγκεκριµένο shapefile η κωδικοποίηση των νοµών που έχει επιλεγεί 
στην αποθήκη δεδοµένων στον κάθε νοµό που υπάρχει στο shapefile. Και εδώ αποθηκεύουµε 
το χάρτη ως “Nomoi.mxd”, ο οποίος περιέχει το shapefile µε τους νοµούς της Ελλάδος και θα 

Σχήµα 5.9 Εισαγωγή πεδίου που θα χρησιµοποιηθεί σαν κλειδί µε το 
αποτέλεσµα του OLAP 

Σχήµα 5.8 Οπτικοποίηση shapefile στον χάρτη 
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γίνει αργότερα σε αυτόν και η συσχέτιση µε τα αποτελέσµατα του OLAP. 

Το shapefile για τις χώρες όλου του κόσµου βρέθηκε στον ιστότοπο 
http://geocommons.com . Το συγκεκριµένο shapefile περιέχει την iso κωδικοποίηση κάθε 
χώρας, οπότε η σύνδεση µε τα αποτελέσµατα από το OLAP µπορεί να γίνει αυτόµατα χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία, ειδάλλως θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει συσχέτιση λόγω του πλήθους 
των χωρών που υπάρχουν. Το συγκεκριµένο shapefile έχει διαφορετικό σύστηµα 
συντεταγµένων οπότε θα πρέπει να γίνει αλλαγή αυτού από D_North_American_1927 σε ΕΓΣΑ 
87. Για τη µετατροπή θα χρησιµοποιήσουµε το ArcCatalog, ενσωµατωµένο πρόγραµµα στο 
ArcGIS Desktop.Αφού ανοίξουµε το εν λόγω πρόγραµµα, βρίσκουµε το shapefile που θέλουµε 
να µετατρέψουµε. Με δεξί κλικ οδηγούµαστε στις ιδιότητές του, όπως φαίνεται στα σχήµατα 
5.10 και 5.11. Στην καρτέλα field στο πεδίο shape βρίσκουµε τις ιδιότητες του Spatial 
Reference, τις οποίες βλέπουµε στο Σχ. 5.12. Ακολούθως πατάµε το Import και ψάχνουµε να 
βρούµε ένα shapefile µε το επιθυµητό σύστηµα συντεταγµένων, π.χ. το shapefile των νοµών 
της Ελλάδος. Στο σχ. 5.13 βλέπουµε ότι το shapefile έχει δεχθεί τις νέες συντεταγµένες. 
Ακολούθως το shapefile φορτώνεται στο Arcmap και αποθηκεύεται σαν χάρτης µε ονοµασία 
“Xwres.mxd”. 

 

 

 

 
 

Σχ. 5.10 Εύρεση του shapefile στον arcCatalog Σχ. 5.11 Ιδιότητες Shapefile 
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Εν τέλει βρέθηκε στον ιστότοπο http://pubs.usgs.gov το shapefile continents , το οποίο 
περιέχει τις ηπείρους της γης. Λόγω της έλλειψης κωδικοποίησης, αλλά και του µικρού πλήθους 
ηπείρων επιλέχθηκε να γίνει αλλαγή των δεδοµένων του shapefile µέσα στο χάρτη, αλλάζοντας 
τις ονοµασίες των ηπείρων στις αντίστοιχες ονοµασίες που υπάρχουν στην αποθήκη 
δεδοµένων. Η ονοµασία που αποθηκεύεται αυτός ο χάρτης είναι “Continents.mxd”.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 5.12 Ιδιότητες Spatial Reference Σχ. 5.13 Shapefile µε επιθυµητό σύστηµα 
συντεταγµένων 

Σχ. 5.14 Εισαγωγή νέου συστήµατος 
συντεταγµένων 
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6. Αναλυτική επεξεργασία µεταναστευτικών δεδοµένων 
και οπτικοποίηση γεωγραφικής πληροφορίας 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παροχή αποτελεσµάτων, µέσω OLAP και GIS 
περιβάλλοντος, από το σύστηµα που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5. Τα παρακάτω 
αποτελέσµατα είναι προϊόντα του συστήµατος του προηγούµενου κεφαλαίου, σύστηµα το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για να δοκιµαστεί η συγκεκριµένη διαδικασία από τον ΟΑΕΕ, ώστε να φανεί 
κατά πόσο θα ήταν χρήσιµο για τον Οργανισµό να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο σύστηµα για το 
σύνολο των ασφαλισµένων του. Αυτό θα προϋπόθετε και την προµήθεια των ανάλογων 
πακέτων λογισµικού, είτε αυτών που χρησιµοποιούνται σε αυτή την εργασία, είτε 
ανταγωνιστικών αυτών. Τα αποτελέσµατα θα παραδοθούν στη ∆ιεύθυνση Στατιστικής του 
ΟΑΕΕ για να κρίνει τα ανωτέρω. Τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζουν προσωπικά δεδοµένα, 
καθώς το µόνο που παρουσιάζεται είναι στατιστικά αποτελέσµατα. 

Σε όποιο αποτέλεσµα υπάρχει γεωγραφική πληροφορία (νοµός, χώρα κλπ.) υπάρχει κ ο 
αντίστοιχος GIS χάρτης.  

6.1 Εύρεση πλήθους µεταναστών ανά Έτος και ανά Νοµό 
διαµονής 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε το πλήθος των 
µεταναστών ανά νοµό για τα έτη 2007 και 2008, στα οποία περιέχονται ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ 
αλλά και του ΙΚΑ. Καθώς το αποτέλεσµα περιέχει γεωγραφική πληροφορία, τους νοµούς της 
Ελλάδας, είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και σε χάρτη GIS, όπως φαίνεται στο σχήµα 6-2.  

 
Τα αποτελέσµατα του σχήµατος 6-1 θα οπτικοποιηθούν σε χάρτη, συνδέοντας τους 

νοµούς του 6-1 µε τους νοµούς του χάρτη, οπότε σαν αποτέλεσµα έχουµε το σχήµα 6-2, στο 
οποίο φαίνονται πόσοι ασφαλισµένοι µετανάστες υπάρχουν σε κάθε νοµό της Ελλάδας για το 
2008. Ο χρωµατισµός του κάθε νοµού οφείλεται στο εύρος του πλήθους των µεταναστών. ∆εξιά 
φαίνεται και ποιο χρώµα αντιστοιχεί σε ποιο εύρος. 

 

Σχ. 6-1 Πλήθος µεταναστών ανά νοµό για 2008-09 
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Παρατηρούµε από τους χρωµατισµούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη πως εκεί το πλήθος 
των µεταναστών είναι το µεγαλύτερο. Στο σχήµα 6-3 φαίνεται η ποσόστωση του πλήθους των 
µεταναστών σε κάθε νοµό διά του συνόλου των µεταναστών της επικράτειας για το έτος 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 6-2 Πλήθος µεταναστών ανά νοµό για το 2008 
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Προφανώς ανάµεσα στα σχήµατα 6-2 και 6-3 δε φαίνονται ιδιαίτερες διαφορές, διαφορές 

όµως που θα είναι εµφανείς όταν υπολογιστεί το ποσοστό των µεταναστών ανά νοµό ως προς 
το σύνολο των κατοίκων του νοµού. Ο αριθµός των κατοίκων του κάθε νοµού υπήρχε στα 
δεδοµένα του αρχικού shapefile το οποίο εισήχθη στο χάρτη. Το αποτέλεσµα στο χάρτη 
φαίνεται στο σχήµα 6-4. Οι µεταβολές ανάµεσα στο σχήµα 6-3 και στο σχήµα 6-4 είναι 
εµφανείς. Παρατηρούµε ότι η Αττική εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία ακόµα και στην 
ποσόστωση ως προς το σύνολο του πληθυσµού, ενώ νοµοί όπως των Κυκλάδων ανεβαίνουν 
κλίµακα. Εν αντιθέσει νοµοί όπως  των Χανίων και του Ηρακλείου αν και στο σχήµα 6-3 είναι σε 
µία µέση κλίµακα, στο σχήµα 6-4 έχουν καταταχθεί σε χαµηλότερη. Η επιτυχία του χάρτη 6-4 
είναι ότι από το χωµατισµό µπορούµε να καταλάβουµε ότι περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά 
σε µεγάλα αστικά κέντρα (Αττική , Θεσσαλονίκη , Πάτρα) έχουν µεγάλο ποσοστό µεταναστών. 
Οι περιοχές που δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα είναι κατά κύριο λόγο οι Κυκλάδες και τα 
∆ωδεκάνησα. Από αυτή την παρατήρηση µπορούµε να οδηγηθούµε σε ένα νέο ερώτηµα OLAP, 
το οποίο θα µας δώσει κάποια εξήγηση του φαινόµενου και θα φανεί στην ενότητα 6.2 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 6-3 Ποσοστό µεταναστών ανά νοµό ως προς το σύνολο 
των µεταναστών της Ελλάδος για το 2008 
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6.2 Πλήθος ατόµων ανά Χώρα για το έτος 2008 για τους νοµούς 
∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων 

Από την τελευταία παρατήρηση της ενότητας 6.1 θα δηµιουργήσουµε ένα νέο ερώτηµα 
OLAP, στο οποίο θα παρουσιάζονται οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ασφαλισµένοι 
µετανάστες για τους νοµούς Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, ώστε να προσπαθήσουµε να 
εξηγήσουµε τους λόγους της ύπαρξης µεγάλου πλήθους µεταναστών σε σύγκριση µε τον 
πληθυσµό, παρόλο που οι δύο νοµοί δεν είναι µεγάλα αστικά κέντρα. Στο σχήµα 6-5 βλέπουµε 
ένα µέρος των αποτελεσµάτων της OLAP ανάλυσης για τους 2 αυτούς νοµούς. Για να 
προβούµε στην οπτικοποίηση σε χάρτη του αποτελέσµατος θα χρησιµοποιήσουµε το χάρτη 
που περιέχει όλες τις χώρες, τον «xwres.mxd». Ενδεικτικά θα χρησιµοποιήσουµε το νοµό 
∆ωδεκανήσου από τους δύο αυτούς νοµούς. Στο σχήµα 6-6 φαίνονται οι χώρες από τις οποίες 
προέρχονται οι µετανάστες του νοµού αυτού χρωµατισµένες ανάλογα µε το πλήθος των 
µεταναστών. Θα χρησιµοποιήσουµε και έναν τρίτο νοµό, το νοµό Χανίων, ο οποίος έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε τους άλλους δύο (τουριστικός), αλλά δεν παρουσιάζει το ίδιο φαινόµενο 
(µεγάλο ποσοστό µεταναστών) και φαίνεται στο σχήµα 6-7. Τελειώνοντας µπορούµε να 
κάνουµε σύγκριση ανάµεσα στα δύο σχήµατα 6-6 και 6-7.. 

 
 

Σχ. 6-4 Ποσοστό µεταναστών ανά νοµό ως προς το σύνολο 
των κατοίκων για το 2008 
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Σχ. 6-5 Σύνολο µεταναστών για Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα ανά χώρα για το 2008 

Σχ. 6-6 Σύνολο µεταναστών ανά χώρα για το 2008 για τα ∆ωδεκάνησα 
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Από τους δύο τελευταίους χάρτες δε µπορούµε να βγάλουµε κάποιο χαρακτηριστικό 

συµπέρασµα, τόσο λόγω του πλήθους των χωρών που καθιστά δυσδιάκριτη κάποια 
λεπτοµέρεια, όσο και λόγω της µη ύπαρξης κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού.  

6.3 Πλήθος ατόµων ανά Έτος και ανά Νοµό διαµονής και ανά 
Φύλο  

Σε αυτή την ενότητα θα αναζητήσουµε το πλήθος των µεταναστών ανά φύλο και ανά 
χώρα για το έτος 2008. Ένα µέρος των αποτελεσµάτων φαίνεται στο σχήµα 6-8. ∆εν υπάρχει 
λόγος να οπτικοποιήσουµε το αποτέλεσµα σε χάρτη, καθώς όπως είδαµε από το προηγούµενο 
παράδειγµα είναι δυσδιάκριτη η εξαγωγή συµπεράσµατος σε χάρτη που περιέχει όλες τι χώρες.  

 
 
Στο σχήµα 6-8 βλέπουµε την ποσόστωση του κάθε φύλλου στο σύνολο των µεταναστών 

της χώρα καταγωγής τους. Η Αλβανία π.χ. έχει 65% ανδρικό πληθυσµό και 35% θήλυ. Σε αυτό 
το κοµµάτι των αποτελεσµάτων, ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι τα ποσοστά των µουσουλµανικών 

Σχ. 6-8 Ποσοστό επί του φύλου µεταναστών ανά χώρα για το 2008 

Σχ. 6-7 Σύνολο µεταναστών ανά χώρα για το 2008 για το νοµό Χανίων 
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χωρών. Βλέπουµε ότι χώρες όπως το Πακιστάν , το Μπαγκλαντές, το Ιράκ αλλά και άλλες όπως 
η Ινδία και η Συρία έχουν πολύ µεγάλα ποσοστά, της τάξεως άνω του 90%, παρουσίας 
ανδρικού πληθυσµού. Ενδιαφέρον θα ήταν να παρουσιαστούν σε χάρτη οι χώρες οι οποίες 
έχουν ανδρικό πληθυσµό µεταναστών στην Ελλάδα, άνω του 80%. Αυτό µπορούµε να το δούµε 
στο σχήµα 6-9. 

 

 
 

6.4 Πλήθος ατόµων ανά Έτος και ανά Ήπειρο καταγωγής και 
ανά Οικογενειακή κατάσταση 
 Καθώς δεδοµένα οικογενειακής κατάστασης υπάρχουν µόνο για τους ασφαλισµένους 
µετανάστες του ΟΑΕΕ, σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε την οικογενειακή κατάσταση ανά 
ήπειρο για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ για τα έτη 2007-2009. Στο σχήµα 6-10 φαίνεται το 
ποσοστό των ασφαλισµένων που είναι έγγαµοι ή όχι, ανά ήπειρο για το 2009. 

 

 
 

Παρατηρούµε ότι τα ποσοστά έγγαµων µε άγαµους δεν έχουν ουσιαστική διαφορά ανά 
ήπειρο. Σε όλες τις ηπείρους το ποσοστό των έγγαµων είναι ανάµεσα στο 55% µε 58%. Η µόνη 
εµφανής διαφορά είναι για τη Βόρεια Αµερική όπου το ποσοστό αντιστρέφεται. Στη 
συγκεκριµένη ήπειρο το ποσοστό των άγαµων µεταναστών είναι στο 56,8%. 

Σχ. 6-9 Χώρες µε ποσοστό ανδρικού πληθυσµού µεταναστών άνω του 80%  για το 2008 

Σχ. 6-10 Ποσοστό έγγαµων και άγαµων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ ανά ήπειρο για το 
2009 
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Στο σχήµα 6-11 βλέπουµε τον αντίστοιχο χάρτη για τις ηπείρους µε χρωµατισµό της 
ποσόστωσης των έγγαµων ασφαλισµένων ως προς το σύνολο των µεταναστών ασφαλισµένων 
κάθε ηπείρου. 

 

6.5 Πλήθος ατόµων ανά Επαγγελµατική δραστηριότητα και ανά  
Έτος 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα αναλύσουµε το πλήθος των ατόµων ανά οικονοµική 
δραστηριότητα, ώστε να δούµε οι µετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα σε τι τοµείς 
απασχολούνται για τα έτη 2004 έως 2008. Καθώς έχουµε δεδοµένα µόνο για το ΙΚΑ η ανάλυση 
θα γίνει µόνο για το συγκεκριµένο φορέα.  

 

 
Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των µεταναστών απασχολείται σε «Μεταποιητικές 

Βιοµηχανίες» , «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» «Επισκευές οχηµάτων» και «Κατασκευές». Ενώ οι 
τρεις πρώτες κατηγορίες έχουν µια αυξοµειούµενη αλλά σταθερή ποσόστωση, η τελευταία 
κατηγορία έχει µια εντυπωσιακή µείωση της τάξεως του 50%. Από το 2004 έως το 2008 οι 
µετανάστες που απασχολούνταν στις «Κατασκευές» µειώθηκαν από το 11,68% στο 5,73% του 
συνόλου των µεταναστών, γεγονός το οποίο είναι κατανοητό καθώς το 2004 ήταν η περίοδος 

Σχ. 6-11 Ήπειροι µε ποσοστό έγγαµων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ για το 2009 

Σχ. 6-12 Είδος επαγγελµατικής δραστηριότητας ανά έτος 
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των Ολυµπιακών Αγώνων µε έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα και η 
οικονοµική κρίση έναν από τους τοµείς που επηρέασε πλήρως ήταν αυτός των κατασκευών. 

6.6 Ποσό εισφορών ανά χώρα καταγωγής 
Στην ενότητα 6.6 θα αναλύσουµε το σύνολο των εισφορών που δίνουν οι µετανάστες ανά 

χώρα καταγωγής. Μέσα από αυτή την ανάλυση µπορούµε να εντοπίσουµε ποιες χώρες 
«προσφέρουν περισσότερο» στο ασφαλιστικό µας σύστηµα και να προσπαθήσουµε να 
προσελκύσουµε περισσότερα άτοµα από κείνες τις περιοχές. Καθώς δεδοµένα εισφορών 
υπάρχουν µόνο για τον ΟΑΕΕ, το όποιο αποτέλεσµα θα αφορά µόνο αυτό το φορέα, ενώ θα 
επικεντρωθούµε σε ένα συγκεκριµένο έτος, το 2009. Για να είναι το αποτέλεσµα πιο λογικό, θα 
πρέπει να εµφανιστεί το ποσό των εισφορών ανά µετανάστη. Για να υλοποιηθεί αυτό, πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένα νέο µέτρο το «Σύνολο εισφορών ανά µετανάστη». Στο σχήµα 6-13 
παρουσιάζεται πως δηµιουργείται το µέτρο στο Analysis Services.  

 

 
 

 

Στο σχήµα 6-14 φαίνονται οι χώρες των οποίων οι πολίτες που έχουν µεταναστεύσει 
στην Ελλάδα πληρώνουν τις περισσότερες εισφορές σε ευρώ ανά µετανάστη. Καθώς υπάρχουν 
χώρες που έχουν µόνο ένα µετανάστη, επιλέγονται οι 25 χώρες µε τους περισσότερους 
µετανάστες για πιο ασφαλή συµπεράσµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 6-13 ∆ηµιουργία νέου µέτρου «Σύνολο εισφορών ανά 
µετανάστη» 



Μεταπτυχιακή διατριβή                                                                                                                  Σταυγιανουδάκης Πέτρος 

Συλλογή,  ∆ιασταύρωση,  ∆ιαχείριση  και  Επιχειρησιακή  Αξιοποίηση Μεταναστευτικών ∆εδοµένων Ασφαλιστικών 
Οργανισµών 

71 

 
 

Ακολούθως στο σχήµα 6-15 παρουσιάζεται ο χάρτης µε τις χώρες χρωµατισµένος 
ανάλογα µε συγκεκριµένο εύρος πλήθους εισφορών (σε ευρώ) ανά µετανάστη. 

 

 

Σχ. 6-14 Εισφορές ανά µετανάστη για τις 25 χώρες µε 
τους περισσότερους µετανάστες 

Σχ. 6-15  Οι 25 χώρες µε τους περισσότερους µετανάστες χρωµατισµένες ανάλογα µε το 
πλήθος των εισφορών ανά µετανάστη 
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Παρατηρούµε ότι οι µετανάστες από ευρωπαϊκές αλλά και από τις µεγάλες εδαφικά 
χώρες είναι που ωφελούν περισσότερο το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Χαρακτηριστική είναι 
η απουσία όλων των χωρών της Νότιας Αµερικής από τον χάρτη των 25 αυτών χωρών µε τους 
περισσότερους µετανάστες. 

 

6.7 Πλήθος ατόµων ανά χώρα καταγωγής και ανά Οικονοµική 
δραστηριότητα 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα παρουσιαστεί ποια οικονοµική δραστηριότητα ασκούν 
ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής τους οι πολίτες που έχουν µεταναστεύσει στην Ελλάδα. Όπως 
αναφέρθηκε και νωρίτερα, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία απασχόλησης για τους 
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ , θα επικεντρωθούµε µόνο σε αυτούς του ΙΚΑ για το έτος 2008 και 
για πέντε συγκεκριµένες κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται στο σχήµα 6.16.  Λόγω του µεγάλου 
πλήθος των χωρών στο σχήµα 6-16 φαίνονται οι 5 χώρες µε τους περισσότερους µετανάστες 
στην Ελλάδα ανά την κάθε οικονοµική δραστηριότητα. 

 
 

Από το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε την έντονη παρουσία των Αλβανών σε κάθε 
οικονοµική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, 
οι οποίες δε φαίνονται στο σχήµα 6-16. Το πλήθος των Αλβανών είναι τόσο µεγάλο όπου η 
διαφορά από τις υπόλοιπες εθνικότητες είναι εντυπωσιακή.  

 

 

Σχ. 6-16 Πιο πολυπληθείς χώρες ανά οικονοµική δραστηριότητα 
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6.8 Πλήθος ατόµων ανά φορέα και ανά χώρα γέννησης 
Παρατηρώντας τις ενότητες 6.6 και 6.7 γεννάται η απορία ποιες είναι οι κυρίαρχες 

εθνικότητες ανά φορέα. Ο ΟΑΕΕ είναι ένας φορέας όπου ασφαλίζονται ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, ενώ το ΙΚΑ ασφαλίζει εργατικό δυναµικό. Στο σχήµα 6-17 µπορούµε να δούµε 
αυτή την ανάλυση για το έτος 2008, το οποίο περιέχει δεδοµένα τόσο για τον ΟΑΕΕ όσο και για 
το ΙΚΑ. 

 
 

Στο σχήµα 6-17 βλέπουµε ότι το 44,94 των ασφαλισµένων µεταναστών του ΙΚΑ είναι από 
την Αλβανία , ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες ακολουθούν µε ποσοστό κάτω του 10%. Αντίθετα 
στον ΟΑΕΕ κυρίαρχη εθνικότητα είναι οι γεννηθέντες στη Γερµανία, ενώ ακολουθούν οι της 
Αλβανίας µε ποσοστό της τάξεως του 12%. Παρατηρούµε ότι και στους δύο φορείς οι Αλβανοί 
έχουν έντονη παρουσία, είτε µε τεράστια ποσοστά όπως στο ΙΚΑ, είτε καταλαµβάνοντας τη 
δεύτερη θέση στη σχετική λίστα του ΟΑΕΕ. 

 

6.9 Πλήθος ατόµων ανά δεκαετία γέννησης 
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα εξεταστεί το πλήθος των µεταναστών για τον ΟΑΕΕ για 

το 2009 ανά δεκαετία γέννησης, το οποίο φαίνεται στο σχήµα 6-18. Παρατηρούµε µία αρκετά 
καλή αναλογία αν αναλογιστούµε ότι άτοµα γεννηµένα τη δεκαετία 1970-1979 είναι άτοµα που 
βρίσκονται περίπου µεταξύ 30 και 40 ετών και είναι στην πλέον παραγωγική ηλικία. Το αρνητικό 
είναι η απουσία µεταναστών γεννηµένων τη δεκαετία 1980-1989 (10%), οπότε ο ΟΑΕΕ θα 
έπρεπε να στοχεύει στην προσέλκυση µεταναστών νεαρής ηλικίας. 

Σχ. 6-17 Πιο πολυπληθείς εθνικότητες ανά φορέα 
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6.10 Πλήθος ατόµων ανά  χώρα καταγωγής και ανά ∆εκαετία 
γέννησης.  

Στην ενότητα 6.10 αναλύεται το πλήθος των µεταναστών του ΟΑΕΕ για το 2009 ανά 
δεκαετία γέννησης και ανά χώρα γέννησης. Στο σχήµα 6-19 µπορούµε να δούµε τις πέντε 
πρώτες χώρες σε αριθµό µεταναστών στην Ελλάδα, για τις δεκαετίες ’60 , ’70, ’80. Παρατηρείται 
η έντονη παρουσία µεταναστών από τη Γερµανία γεννηµένων το ’60 και το ’70, ενώ όσον 
αφορά τη δεκαετία του ’80, παρατηρείται ότι οι γεννηθέντες στην Αλβανία είναι πλέον η 
κυρίαρχη κατηγορία µεταναστών στον ΟΑΕΕ. 

 

 
 

Σχ. 6-18 Ποσοστό ασφαλισµένων µεταναστών ΟΑΕΕ 
για το 2009 ανά δεκαετία γέννησης 

Σχ. 6-19  Πλήθος µεταναστών ανά δεκαετία γέννησης 
και χώρα καταγωγής 
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6.11 Πλήθος ατόµων ανά ∆εκαετία εγγραφής 
Πολύ ενδιαφέρον θα είχε να αναλυθεί το πλήθος των µεταναστών ανά δεκαετία κατά την 

οποία εγγράφηκαν σε έναν ασφαλιστικό φορέα. Θα γίνει ανάλυση αυτού του δεδοµένου για τους 
µετανάστες που ήταν ενεργοί ασφαλισµένοι κατά το 2008. Στο σχήµα 6-20 βλέπουµε τα 
αποτελέσµατα του ερωτήµατος για τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Παρατηρείται µία τροµερή 
αύξηση στην εισροή µεταναστών κατά την τελευταία εικοσαετία. Ειδικά η διαφορά ανάµεσα στη 
δεκαετία του ’80 και του ’90 είναι παραπάνω από 1000%, ενώ ανάµεσα στη δεκαετία του 1990 
και σε αυτή του 2000 υπάρχει µία αύξηση του 80%. 

 

 

6.12 Πλήθος ατόµων ανά Έτος και ανά Περιφέρεια Εργασίας 
Το τελευταίο παράδειγµα που παρουσιάζεται είναι η ποσόστωση των µεταναστών για το 

έτος 2008 ανά καλλικρατική περιφέρεια της Ελλάδος. Στο σχήµα 6-21 παρατηρούµε ότι την 
πλειονότητα αυτών τους δέχεται η περιφέρεια Αττικής (54%), ενώ ακολουθεί η περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας. Όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν περίπου τον ίδιο αριθµό 
µεταναστών. 

 

 

Σχ. 6-20 Πλήθος µεταναστών ανά δεκαετία εγγραφής 

Σχ. 6-21 Ποσοστό µεταναστών επί του συνόλου 
ανά περιφέρεια 
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Στο σχήµα 6-22 βλέπουµε το χάρτη των περιφερειών της Ελλάδος χρωµατισµένο 
ανάλογα µε την ποσόστωση των µεταναστών. 

 
 

 

 

Σχ. 6-22 Χάρτης περιφερειών Ελλάδος µε ποσοστό 
µεταναστών επί του συνόλου 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ηµιουργία Πινάκων βάσης δεδοµένων 
CREATE TABLE [dbo].[ypokatasthma]( 
 [ypokatasthma_id] [int] NOT NULL, 
 [ypokatasthma_descr] [nchar](60) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [dieuthinsh] [nchar](25) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [arithmos] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [tk_ypokatasthmatos] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NULL CONSTRAINT 
[DF_ypokatasthma_tk_ypokatasthmatos]  DEFAULT ((0)), 
 CONSTRAINT [PK_ypokatasthma] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ypokatasthma_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[ypokatasthma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_ypokatasthma_tax_kwdikes] FOREIGN KEY([tk_ypokatasthmatos]) 
REFERENCES [dbo].[tax_kwdikes] ([TK]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[allos_foreas]( 
 [foreas_id] [int] NOT NULL, 
 [foreas_desc] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [xwra_id] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_allos_foreas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [foreas_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[allos_foreas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_allos_foreas_xwra] 
FOREIGN KEY([xwra_id]) 
REFERENCES [dbo].[xwra] ([xwra_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[asfalism_foreas]( 
 [ama] [nchar](9) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [foreas_id] [int] NOT NULL, 
 [flag_en] [nchar](1) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_asfalism_foreas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ama] ASC, 
 [foreas_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[asfalism_foreas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_asfalism_foreas_allos_foreas] FOREIGN KEY([foreas_id]) 
REFERENCES [dbo].[allos_foreas] ([foreas_id]) 
ALTER TABLE [dbo].[asfalism_foreas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_asfalism_foreas_Asfalismenos] FOREIGN KEY([ama]) 
REFERENCES [dbo].[Asfalismenos] ([AMA]) 
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CREATE TABLE [dbo].[Asfalismenos]( 
 [AMA] [nchar](9) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Simerino_Eponymo] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Kyrio_Onoma] [nchar](30) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Eponymo_Patros] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Eponymo_Mitros] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Eponymo_Sizigou] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Onoma_Sigigou] [nchar](30) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Etos_Gennisis] [int] NOT NULL, 
 [xwra_id] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Filo_Asfalismenou] [nchar](1) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Odos_katoikias] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Arithmos_katoikias] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [TK_katoikias] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Arithmos_tautotitas] [nchar](20) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [AFM] [nchar](12) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Armodia_DOY] [nchar](20) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Oikogeneiakh_katastash] [varchar](1) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Prostatevomena_melh] [varchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Odos_ergasias] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Arithmos_ergasias] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Tk_ergasias] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Epaggelma] [nchar](50) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [Hmeromhnia_enarkshs_afaslishs] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Asfalismenos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AMA] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Asfalismenos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Asfalismenos_tax_kwdikes] FOREIGN KEY([TK_katoikias]) 
REFERENCES [dbo].[tax_kwdikes] ([TK]) 
ALTER TABLE [dbo].[Asfalismenos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Asfalismenos_taxykwd_ypokatasthma] FOREIGN KEY([Tk_ergasias]) 
REFERENCES [dbo].[taxykwd_ypokatasthma] ([tk_ergasias]) 
ALTER TABLE [dbo].[Asfalismenos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Asfalismenos_xwra] FOREIGN KEY([xwra_id]) 
REFERENCES [dbo].[xwra] ([xwra_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Kathgoria_klashs]( 
 [Oikonomikh_klash_kat] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Oikonomikh_klash_kat_descr] [nchar](100) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Kathgoria_klashs] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Oikonomikh_klash_kat] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[nomoi]( 
 [nomos_id] [int] NOT NULL, 
 [nomos_descr] [nchar](20) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [diamerisma] [nchar](15) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_nomoi] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
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 [nomos_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Oikonomika_klashs]( 
 [Oikonomikh_Klash_id] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Etos] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Poso] [decimal](18, 2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Oikonomika_klashs] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Oikonomikh_Klash_id] ASC, 
 [Etos] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Oikonomika_klashs]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Oikonomika_klashs_Oikonomikh_klash] FOREIGN KEY([Oikonomikh_Klash_id]) 
REFERENCES [dbo].[Oikonomikh_klash] ([Oikonomikh_klash_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Oikonomikh_drast]( 
 [oikonomikh_drastiriothta_id] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [perigrafh_drastiriothtas] [nchar](20) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [kathgoria_drasthriothtas] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_OIKONOMIKH_DRAST] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [oikonomikh_drastiriothta_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Oikonomikh_klash]( 
 [Oikonomikh_klash_id] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Oikonomikh_klash_kat] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Oikonomikh_klash] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Oikonomikh_klash_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Oikonomikh_klash]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Oikonomikh_klash_Kathgoria_klashs] FOREIGN KEY([Oikonomikh_klash_kat]) 
REFERENCES [dbo].[Kathgoria_klashs] ([Oikonomikh_klash_kat]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Pinakas_Metavolwn]( 
 [AMA] [nchar](9) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Etos] [int] NOT NULL, 
 [Minas] [int] NOT NULL, 
 [Oikonomikh_klash_id] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Pinakas_Metavolwn] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AMA] ASC, 
 [Etos] ASC, 
 [Minas] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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ALTER TABLE [dbo].[Pinakas_Metavolwn]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Pinakas_Metavolwn_Asfalismenos] FOREIGN KEY([AMA]) 
REFERENCES [dbo].[Asfalismenos] ([AMA]) 
ALTER TABLE [dbo].[Pinakas_Metavolwn]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Pinakas_Metavolwn_Oikonomikh_klash] FOREIGN KEY([Oikonomikh_klash_id]) 
REFERENCES [dbo].[Oikonomikh_klash] ([Oikonomikh_klash_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[tax_kwdikes]( 
 [TK] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [nomos_id] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_katoikia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TK] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[tax_kwdikes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tax_kwdikes_nomoi] FOREIGN KEY([nomos_id]) 
REFERENCES [dbo].[nomoi] ([nomos_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[taxykwd_ypokatasthma]( 
 [tk_ergasias] [nchar](5) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [ypokatasthma_id] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_taxykwd_ypokatasthma_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [tk_ergasias] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[taxykwd_ypokatasthma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_taxykwd_ypokatasthma_tax_kwdikes] FOREIGN KEY([tk_ergasias]) 
REFERENCES [dbo].[tax_kwdikes] ([TK]) 
ALTER TABLE [dbo].[taxykwd_ypokatasthma]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_taxykwd_ypokatasthma_ypokatasthma] FOREIGN KEY([ypokatasthma_id]) 
REFERENCES [dbo].[ypokatasthma] ([ypokatasthma_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Xwra_Organismos]( 
 [Xwra_id] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [Organismos] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Xwra_Organismos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Xwra_id] ASC, 
 [Organismos] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[Xwra_Organismos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Xwra_Organismos_xwra1] FOREIGN KEY([Xwra_id]) 
REFERENCES [dbo].[xwra] ([xwra_id]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[xwra]( 
 [xwra_id] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [xwra_eng] [nchar](52) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
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 [xwra_el] [nchar](70) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [hpeiros] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_xwra] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [xwra_id] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 

∆ηµιουργία Πινάκων Αποθήκης δεδοµένων 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_GEOGRAPHY]( 
 [NOMOS_ID] [int] NOT NULL, 
 [NOMOS_DESC] [nchar](20) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [DIAMERISMA] [nchar](15) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_GEOGRAPHY] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [NOMOS_ID] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_METANASTHS]( 
 [KWD_METANASTH] [nchar](9) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [ETOS_GENNHSHS] [int] NULL, 
 [KWD_XWRA_KATAG] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [FYLO] [nchar](1) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [ETOS_APOGRAFHS] [int] NULL, 
 [KWD_OIKOG_KATAST] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_METANASTHS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_METANASTH] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[DIM_METANASTHS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_DIM_METANASTHS_DIM_OIKOGEN_KATAST] FOREIGN 
KEY([KWD_OIKOG_KATAST]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_OIKOGEN_KATAST] ([KWD_OIKOG_KATAST]) 
ALTER TABLE [dbo].[DIM_METANASTHS]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_DIM_METANASTHS_DIM_XWRA_KAT] FOREIGN KEY([KWD_XWRA_KATAG]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_XWRA_KAT] ([KWD_XWRA_KATAG]) 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_OIKOGEN_KATAST]( 
 [KWD_OIKOG_KATAST] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [DESC_OIKOG_KATAST] [nchar](15) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_OIKOGEN_KATAST] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( [KWD_OIKOG_KATAST] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_OIKONOM_DRAST]( 
 [KWD_OIKONOM_DRAST] [int] NOT NULL, 
 [DESC_OIKONOM_DRAST] [nchar](150) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_OIKONOM_DRAST] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_OIKONOM_DRAST] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
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) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_TIME]( 
 [KWD_HMEROM] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [EXAMHNO] [int] NULL, 
 [ETOS] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_TIME] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_HMEROM] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_XWRA_KAT]( 
 [KWD_XWRA_KATAG] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [DESC_XWRA_KATAG] [nchar](70) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [DESC_XWRA_KATAG_ENG] [nchar](52) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [ORGANISMOS] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [HPEIROS] [nchar](2) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_XWRA_KAT] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_XWRA_KATAG] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[DIM_YPOKATAST_FOREAS]( 
 [KWD_YPOKATASTHMATOS] [int] NOT NULL, 
 [DESC_YPOKATASTHMATOS] [nchar](60) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [ASFAL_FOREAS] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_DIM_YPOKATAST_FOREAS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_YPOKATASTHMATOS] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]( 
 [KWD_METANASTH] [nchar](9) COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL, 
 [KWD_PER_KATOIKIAS] [int] NULL, 
 [KWD_PER_ERGASIAS] [int] NULL, 
 [KWD_YPOKATASTHMATOS] [int] NULL, 
 [KWD_OIKONOM_DRAST] [int] NULL, 
 [KWD_HMEROM] [int] NOT NULL, 
 [HMERES_ASFALISHS] [nchar](10) COLLATE Greek_CI_AS NULL, 
 [APODOXES] [money] NULL, 
 [EISFORES] [money] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_FACT_PERIODIKH_KINHSH] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [KWD_METANASTH] ASC, 
 [KWD_HMEROM] ASC 
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_GEOGRAPHY] FOREIGN 
KEY([KWD_PER_KATOIKIAS]) 
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REFERENCES [dbo].[DIM_GEOGRAPHY] ([NOMOS_ID]) 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_GEOGRAPHY1] FOREIGN 
KEY([KWD_PER_ERGASIAS]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_GEOGRAPHY] ([NOMOS_ID]) 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_METANASTHS] FOREIGN 
KEY([KWD_METANASTH]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_METANASTHS] ([KWD_METANASTH]) 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_OIKONOM_DRAST] FOREIGN 
KEY([KWD_OIKONOM_DRAST]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_OIKONOM_DRAST] ([KWD_OIKONOM_DRAST]) 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_TIME] FOREIGN KEY([KWD_HMEROM]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_TIME] ([KWD_HMEROM]) 
ALTER TABLE [dbo].[FACT_PERIODIKH_KINHSH]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FACT_PERIODIKH_KINHSH_DIM_YPOKATAST_FOREAS] FOREIGN 
KEY([KWD_YPOKATASTHMATOS]) 
REFERENCES [dbo].[DIM_YPOKATAST_FOREAS] ([KWD_YPOKATASTHMATOS]) 

Scripts εισαγωγής δεδοµένων πίνακα µεταβολών σε Βάση 
∆εδοµένων 
DECLARE @ama int, @klash_id nvarchar(5),@hmdi datetime, @hmep datetime,@enasf 
datetime 
DECLARE @etos_apo int, @etos_ews int,@mhnas_apo int,@mhnas_ews int 
,@counter_mhnas int 
DECLARE asfacursor Cursor FOR select asfaamas,asfaaska as 
aska,convert(datetime,asfahmdi,103) as hmdi,convert(datetime,asfahmep,103) as 
hmep,ASFAENASF as enasf from temp_tebe.dbo.asfalismenoi  
where asfahmdi is not null and asfahmep is not null order by asfaamas 
OPEN ASFACURSOR 
 
FETCH NEXT FROM asfacursor into @ama,@klash_id,@hmdi,@hmep,@enasf 
 
While (@@FETCH_STATUS = 0) 
Begin 
 
 IF @hmdi is not null and @hmep is not null 
 BEGIN 
  IF datepart(yyyy,@enasf)<2007 and  datepart(yyyy,@hmdi)<2007 and 
datepart(yyyy,@hmep)<2007 --1 
  BEGIN 
   SET @etos_apo=2007 
   SET @mhnas_apo=1 
   SET @etos_ews=2009 
   SET @mhnas_ews=10 
----- 
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
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   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
------- 
  END 
  IF datepart(yyyy,@enasf)<2007 and  datepart(yyyy,@hmdi)<2007 and 
datepart(yyyy,@hmep)>=2007 --2 
  BEGIN 
   SET @etos_apo=datepart(yyyy,@hmep) 
   SET @mhnas_apo=datepart(mm,@hmep) 
   SET @etos_ews=2009 
   SET @mhnas_ews=10 
-------- 
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
-------- 
  END 
  IF datepart(yyyy,@enasf)<2007 and  datepart(yyyy,@hmdi)>=2007  --3 
  BEGIN 
   SET @etos_apo=2007 
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   SET @mhnas_apo=1 
   SET @etos_ews=datepart(yyyy,@hmdi) 
   SET @mhnas_ews=datepart(mm,@hmdi) 
---------   
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
-------- 
   SET @etos_apo=datepart(yyyy,@hmep) 
   SET @mhnas_apo=datepart(mm,@hmep) 
   SET @etos_ews=2009 
   SET @mhnas_ews=10 
------- 
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
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   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
------- 
  END 
  IF datepart(yyyy,@enasf)>2007   --4 
  BEGIN 
   SET @etos_apo=datepart(yyyy,@enasf) 
   SET @mhnas_apo=datepart(mm,@enasf) 
   SET @etos_ews=datepart(yyyy,@hmdi) 
   SET @mhnas_ews=datepart(mm,@hmdi) 
-------   
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
------- 
   SET @etos_apo=datepart(yyyy,@hmep) 
   SET @mhnas_apo=datepart(mm,@hmep) 
   SET @etos_ews=2009 
   SET @mhnas_ews=10 
------- 
 IF @etos_ews>=2007  
 BEGIN 
  SET @counter_mhnas=0 
  WHILE @etos_apo<=@etos_ews  
  BEGIN 
   IF @counter_mhnas>12  
    SET @counter_mhnas=1 
   else 
    SET @counter_mhnas=@mhnas_apo 
   WHILE (@counter_mhnas<13) 
   BEGIN 
     INSERT INTO tebe.dbo.pinakas_metavolwn values 
(@ama,@etos_apo,@counter_mhnas,@klash_id) 
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     --PRINT 
convert(nchar(8),@ama)+convert(nchar(5),@etos_apo)+convert(nchar(3),@counter_mhnas)+c
onvert(nchar(5),@etos_ews)+convert(nchar(3),@mhnas_ews)+convert(nchar(11),@enasf,103)
+isnull(convert(nvarchar(10),@hmdi,103),' ') 
     
     IF @etos_apo=@etos_ews and 
@counter_mhnas=@mhnas_ews  
      BREAK 
     SET @counter_mhnas=@counter_mhnas+1 
   END 
    SET @etos_apo=@etos_apo+1 
  END 
 END 
------ 
  END 
 END 
 
 
 
FETCH NEXT FROM asfacursor into @ama,@klash_id,@hmdi,@hmep,@enasf 
 
End 
 
Close asfacursor 
Deallocate asfacursor 
 

ETL διαδικασία για εισαγωγή δεδοµένων σε Αποθήκη 
∆εδοµένων 
INSERT INTO [IKA_TEBE_DW].[DBO].[FACT_PERIODIKH_KINHSH] 
           ([KWD_METANASTH] 
           ,[KWD_PER_KATOIKIAS] 
           ,[KWD_PER_ERGASIAS] 
           ,[KWD_YPOKATASTHMATOS] 
           ,[KWD_OIKONOM_DRAST] 
           ,[KWD_HMEROM] 
           ,[PALAIOTHTA] 
           ,[HMERES_ASFALISHS] 
           ,[APODOXES] 
           ,[EISFORES])  
SELECT 
ATOMIKA.AMA,KATOIKIA,ERGASIA,YPOKATASTHMA,OIKONOMIKH_DRASTHRIOTHTA,K
WD_HMEROM,PALAIOTHTA,NULL,NULL,SYNOLO FROM  
( 
SELECT AMA ,NOMOI_KATOIKIAS.NOMOS_IKA AS 
KATOIKIA,NOMOI_ERGASIAS.NOMOS_IKA AS ERGASIA,D.YPOKATASTHMA_ID AS 
YPOKATASTHMA,NULL AS OIKONOMIKH_DRASTHRIOTHTA  FROM  
TEBE.DBO.ASFALISMENOS A  
,(SELECT C.TK,B.NOMOS_ID AS NOMOS_IKA,A.NOMOS_ID AS NOMOS_TEBE FROM 
TEBE.DBO.TAX_KWDIKES C,TEBE.DBO.NOMOI A ,IKA.DBO.NOMOI B WHERE 
A.NOMOS_DESCR=B.DESCRIPTION AND C.NOMOS_ID=A.NOMOS_ID 
UNION ALL SELECT C.TK,'310','5' FROM TEBE.DBO.NOMOI A,TEBE.DBO.TAX_KWDIKES C 
WHERE A.NOMOS_ID=C.NOMOS_ID AND A.NOMOS_ID ='5') NOMOI_KATOIKIAS 
,(SELECT C.TK,B.NOMOS_ID AS NOMOS_IKA,A.NOMOS_ID AS NOMOS_TEBE FROM 
TEBE.DBO.TAX_KWDIKES C,TEBE.DBO.NOMOI A ,IKA.DBO.NOMOI B WHERE 
A.NOMOS_DESCR=B.DESCRIPTION AND C.NOMOS_ID=A.NOMOS_ID 
UNION ALL SELECT C.TK,'310','5' FROM TEBE.DBO.NOMOI A,TEBE.DBO.TAX_KWDIKES C 
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WHERE A.NOMOS_ID=C.NOMOS_ID AND A.NOMOS_ID ='5') NOMOI_ERGASIAS 
,TEBE.DBO.TAXYKWD_YPOKATASTHMA D 
WHERE A.TK_KATOIKIAS= NOMOI_KATOIKIAS.TK AND 
A.TK_ERGASIAS=NOMOI_ERGASIAS.TK AND A.TK_ERGASIAS=D.TK_ERGASIAS  
) ATOMIKA  , 
(SELECT A.AMA,D.KWD_HMEROM, 
CASE WHEN EXAMHNO='1' THEN (((D.ETOS*12)+6)  - 
((SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),7,4)*12)+ 
SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),4,2)))/12 
  WHEN EXAMHNO='2' THEN (((D.ETOS*12)+12)  - 
((SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),7,4)*12)+ 
SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),4,2)))/12 
END AS PALAIOTHTA, 
SUM(B.POSO) AS SYNOLO 
FROM TEBE.DBO.PINAKAS_METAVOLWN A,TEBE.DBO.OIKONOMIKA_KLASHS B 
,TEBE.DBO.ASFALISMENOS C ,IKA_TEBE_DW.DBO.DIM_TIME D 
WHERE A.OIKONOMIKH_KLASH_ID=B.OIKONOMIKH_KLASH_ID AND A.ETOS=B.ETOS 
AND A.AMA=C.AMA AND A.ETOS=D.ETOS 
AND EXAMHNO = CASE WHEN MINAS BETWEEN 1 AND 6 THEN '1' 
       WHEN MINAS BETWEEN 7 AND 12 THEN '2' 
     END 
GROUP BY A.AMA,D.KWD_HMEROM, 
CASE WHEN EXAMHNO='1' THEN (((D.ETOS*12)+6)  - 
((SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),7,4)*12)+ 
SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),4,2)))/12 
  WHEN EXAMHNO='2' THEN (((D.ETOS*12)+12)  - 
((SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),7,4)*12)+ 
SUBSTRING(CONVERT(CHAR,HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,103),4,2)))/12 
END) OIKONOMIKA 
WHERE ATOMIKA.AMA=OIKONOMIKA.AMA 
 
 
INSERT INTO [IKA_TEBE_DW].[DBO].[DIM_METANASTHS] 
           ([KWD_METANASTH] 
           ,[HMER_GENNHSHS] 
           ,[KWD_XWRA_KATAG] 
           ,[FYLO] 
      ,[ETOS_APOGRAFHS] 
           ,[KWD_OIKOG_KATAST]) 
 SELECT 
AMA,SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10),DATE_BIRTH,101),7,4),NATIONALITY_ID, 
CASE SEX 
WHEN 'Á' THEN 'Á' 
ELSE 'Ã'  
END , ETOS_APOGRAFIS , OIKOGENEIAKH_KATAST 
FROM IKA.DBO.ASFALISMENOS 
UNION ALL 
SELECT 
AMA,ETOS_GENNISIS,XWRA_ID,FILO_ASFALISMENOU,CONVERT(INT,SUBSTRING(CON
VERT(VARCHAR(10),HMEROMHNIA_ENARKSHS_AFASLISHS,101),7,4)), 
OIKOGENEIAKH_KATASTASH  
FROM TEBE.DBO.ASFALISMENOS 
 
 
INSERT INTO IKA_TEBE_DW.DBO.DIM_GEOGRAPHY  
SELECT RTRIM(NOMOS_ID),RTRIM(DESCRIPTION),RTRIM(DIAMERISMA) FROM  
(SELECT A.*,B.DIAMERISMA FROM IKA.DBO.NOMOI A,TEBE.DBO.NOMOI B 
WHERE A.DESCRIPTION=B.NOMOS_DESCR 
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UNION ALL 
SELECT A.*,'ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α' FROM IKA.DBO.NOMOI A WHERE A.DESCRIPTION NOT IN 
(SELECT NOMOS_DESCR FROM TEBE.DBO.NOMOI B) 
UNION ALL 
SELECT 310,NOMOS_DESCR,DIAMERISMA FROM TEBE.DBO.NOMOI WHERE 
NOMOS_DESCR= 'ΑΤΤΙΚΗΣ') OLIKO 
ORDER BY NOMOS_ID 
 
 
INSERT INTO IKA_TEBE_DW.DBO.DIM_OIKOGEN_KATAST 
SELECT DISTINCT ASFAOIKA, 
CASE ASFAOIKA  
WHEN 'Α' THEN 'ΑΓΑΜΟΣ' 
WHEN 'Χ' THEN 'ΧΗΡΟΣ' 
WHEN 'Ε' THEN 'ΕΓΓΑΜΟΣ' 
WHEN '∆' THEN '∆ΙΑΖΕΥΜΕΝΟΣ' 
END  
 FROM TEMP_TEBE.DBO.ASFALISMENOI WHERE ASFAOIKA BETWEEN 'Α' AND 'Ω' 
 
 
INSERT INTO IKA_TEBE_DW.DBO.DIM_OIKONOM_DRAST 
SELECT * FROM IKA.DBO.OIKONOMIKI_DRASTIRIOTITA 
 
 
INSERT INTO [IKA_TEBE_DW].[DBO].[DIM_XWRA_KAT] 
           ([KWD_XWRA_KATAG] 
           ,[DESC_XWRA_KATAG] 
           ,[DESC_XWRA_KATAG_ENG] 
           ,[ORGANISMOS] 
           ,[HPEIROS]) 
 
SELECT  
 CASE WHEN A.XWRA_ID IS NOT NULL THEN A.XWRA_ID  
   ELSE NATIONALITY_ID 
 END, 
 CASE WHEN A.XWRA_ID IS NOT NULL THEN XWRA_EL  
   ELSE RTRIM(DESCRIPTION) 
 END, 
 CASE WHEN A.XWRA_ID IS NOT NULL THEN XWRA_ENG  
   ELSE RTRIM(DESCRIPTION) 
 END, 
 B.ORGANISMOS, 
 A.HPEIROS 
 FROM TEBE.DBO.XWRA A 
FULL OUTER JOIN TEBE.DBO.XWRA_ORGANISMOS B 
ON (A.XWRA_ID=B.XWRA_ID) 
FULL OUTER JOIN IKA.DBO.NATIONALITY C 
ON (A.XWRA_ID=C.NATIONALITY_ID) 
INSERT INTO [IKA_TEBE_DW].[DBO].[DIM_YPOKATAST_FOREAS] 
           ([KWD_YPOKATASTHMATOS] 
           ,[DESC_YPOKATASTHMATOS] 
           ,[ASFAL_FOREAS]) 
SELECT [YPOKATASTHMA_ID],[YPOKATASTHMA_DESCR],'ΟΑΕΕ'  FROM 
[TEBE].[DBO].[YPOKATASTHMA] 
UNION ALL 
SELECT '0','ΙΚΑ','ΙΚΑ ΕΤΑΜ'  
 
 


