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• Αφού έχετε συλλέξει τα δεδομένα σας 
• Πρέπει να τα καταχωρήσετε σε ψηφιακήΠρέπει να τα καταχωρήσετε σε ψηφιακή 
μορφή που μπορεί να διαβάσει το 
πρόγραμμα MADπρόγραμμα MAD
Αυτό μπορείτε να κάνετε με 2 τρόπους
Α) Καταχώρηση δεδομένων απ’ ευθείας στο MAD
B) Καταχώρηση στο Excel και μετά εισαγωγή στο MADB) Καταχώρηση στο Excel και μετά εισαγωγή στο MAD



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
1ος τρόπος Καταχώριση στο MAD

Από την αρχική οθόνη του 
MAD επιλέγουμε 
δημιουργία – τροποποίηση 
και ανοίγει νέα οθόνη. 
Επιλέγοντας εδώΕπιλέγοντας εδώ          
«Νέο Αρχείο» ανοίγει το 
πλαίσιο διαλόγου που 
ζητάει να ονομάσουμε το ζ
αρχείο που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε. Αφού 
ονομάσουμε το αρχείο 
πατάμε «ΟΚ» Στηπατάμε «ΟΚ». Στη 
συνέχεια μας ρωτάει 
«πόσες μεταβλητές θα 
καταχωρηθούν». Εδώ χ ρη
δίνουμε αριθμό. Θυμίζουμε 
ότι οι μεταβλητές είναι όσες 
και οι ερωτήσεις τους 
ερωτηματολογίουερωτηματολογίου.



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
1ος τρόπος Καταχώριση στο MAD

Στην επόμενη οθόνη που η μ η η
ανοίγει μας δείχνει το 
όνομα που έδωσα στο 
αρχείου μου π.χ. «neo.afc» 
και τις 4 μεταβλητές που 
ζήτησα να έχει το αρχείο 
μου. Στην πρώτη γραμμή 
πρέπει να καταχωρήσω τις 
ονομασίες των μεταβλητών 
μου όπου την ονομασία 

IND ί«IND» που καταχωρεί 
μόνο του το MAD την 
αφήνω ως έχει καθώς είναι 
η πρώτη μου μεταβλητή «οη πρώτη μου μεταβλητή «ο 
αύξοντας αριθμός των 
δελτίων».



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
1ος τρόπος Καταχώριση στο MAD

∆ίνω για παράδειγμα τις 
ί GEN ύλονομασίες «GEN» για το φύλο 

– Gender,  «AGE» για την 
ηλικία, «SAL» για το μισθό και 
«GNO» για την γνώμη –
άποψη που ζήτησα. Στη 
συνέχεια καταχωρώ τους 
κωδικούς από τις μεταβλητές 
κατά περίπτωση. Για 
παράδειγμα το 2ο άτομο το 
IND 2 απάντησε στο GEN τον 
ΚΩ∆ 2 στο AGE τον ΚΩ∆ 1 
στο SAL τον ΚΩ∆ 2 και στο 
GNO τον ΚΩ∆ 4. “ΠΡΟΣΟΧΗ” 
στον πίνακα δεδομένων η 
τελευταία κενή γραμμή είναι 
απαραίτητη. Αλλά μόνο μία, αν α αρα η η ά μό ο μ α, α
έχουμε περισσότερες τις 
διαγράφουμε. Το πλήκτρο 
«Επιστροφή» αποθηκεύει το 
αρχείο μας.αρχείο μας.



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
2ος τρόπος Καταχώριση στο EXCEL

∆ίνω απαραίτητα στο 1ο κελί το 
σύμβολο @ που αντιστοιχεί στο 
IND και στη συνέχεια τις 
ονομασίες που ξέρουμε «GEN» 
για το φύλο Gender «AGE»για το φύλο – Gender,  «AGE» 
για την ηλικία, «SAL» για το 
μισθό και «GNO» για την 
γνώμη – άποψη που ζήτησα. ζ
Στη συνέχεια καταχωρώ τους 
κωδικούς από τις μεταβλητές 
κατά περίπτωση. Για 
παράδειγμα το 2ο άτομο το INDπαράδειγμα το 2ο άτομο το IND 
2 απάντησε στο GEN τον ΚΩ∆ 
2 στο AGE τον ΚΩ∆ 1 στο SAL 
τον ΚΩ∆ 2 και στο GNO τον 
ΚΩ∆ 4. ∆εν ξεχνάμε το όνομα 
και τη θέση – φάκελο που 
αποθηκεύουμε το αρχείο μας.
(Καλύτερα σε μορφή Excel 2003(Καλύτερα σε μορφή Excel 2003
ή παλαιότερη).



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
2ος τρόπος Καταχώριση στο EXCEL

Από την αρχική οθόνη του MAD, απόΑπό την αρχική οθόνη του MAD, από 
το μενού Αρχείο, ∆ημιουργία 
τροποποίηση ανοίγει η διπλανή οθόνη 
και Επιλέγουμε Λήψη Εξωτερικών 
∆ δ έ Α ό ί EXCEL∆εδομένων Από αρχείο EXCEL. 
Στη συνέχεια ανοίγει το πλαίσιο 
διαλόγου επιλογής αρχείου. Αφού 
εντοπίσω το αρχείο μου π.χ.εντοπίσω το αρχείο μου π.χ. 
«new.xls» επιλέγω άνοιγμα.



∆ημιουργία αρχείου δεδομένωνημ ργ ρχ μ
2ος τρόπος Καταχώριση στο EXCEL

Αφού ανοίξει το excel αρχείο μου στηνΑφού ανοίξει το excel αρχείο μου στην 
οθόνη του MAD «new.xls» επιλέγω 
Μετατροπή σε αρχείο τύπου afc, όπου 
στη συνέχεια δίνω το όνομα που 

θ ώ ί Μ ΟΚεπιθυμώ για το αρχείο μου. Με το ΟΚ 
και Επιστροφή έχω ολοκληρώσει τη 
διαδικασία καταχώρησης των 
δεδομένων μου στον αρχικό πίνακα.δεδομένων μου στον αρχικό πίνακα.



Άνοιγμα αρχείου δεδομένωνΆνοιγμα αρχείου δεδομένων

Για να δω ξανά το αρχείο μου 
επιλέγω Άνοιγμα αρχείου 
∆εδομένων. Τα αρχεία μου∆εδομένων. Τα αρχεία μου 
βρίσκονται στο φάκελο 
εγκατάστασης του MAD π.χ. 
C:/Program Files/MAD. Επιλέγω 

ί έτο αρχείο και στη συνέχεια με 
Άνοιγμα εμφανίζεται στην οθόνη 
μου το αρχείο με τον αρχικό 
πίνακα δεδομένων.μ

Τα αρχεία του προγράμματος 
MAD δεν ανοίγουν αυτόματα από γ μ
τα Windows κάνοντας διπλό κλικ 
στο εικονίδιο του αρχείου, παρά 
μόνο μέσα από το πρόγραμμα.


