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АНАЛОГНЕИДИГИТАЛНЕ
ВЕЛИЧИНЕИМОГУЋНОСТИ
ЊИХОВОГKОРИШЋЕЊАУ

ДРУШТВЕНОМ 
ИСТРАЖИВАЊУ

Сажетак:Радсебавиразликамаизмеђуаналогнихидигиталних
величинаимогућностимакојеонемогудадопринесудруштвеном
истраживању.Kонстатујеседаједигитализацијадаласнажан
замахмерењуудруштвенимнаукама,тимештосенатојплат
форми производе велике количине спецификованих података и
штосенатајначиномогућаваопсежнијеиквалитетнијеописи
вање,објашњењеиразумевањедруштвенихпојава.Податкекоји
секористеудруштвеномистраживањуауторкласификујеутри
групе:1)„чисти”,изворниподаци,насталинадигиталнојплат
форми,2)чистианалогниподации3)подацикојисупосвојству
деломдигитални,аделоманалогни.Потомсесвакаодтетригру
пеанализирасастановиштањиховихмогућностииограничењау
друштвеномистраживању.

Kључне речи: дигитализација, аналогне и дигиталне величине,
мерљивостудруштвенимнаукама,мернејединице

Увод–апоријекретањаистајања:Замислимоуамфитеатру
таблубелебоје.Мајушнимврхомфломастеранањојоста
вимоједвавидљивуцрнутачкицу.Сутрадан,тачнопосле24
сата,налазимосвојутачкицу,непомичну,наистомместугде
смојеиоставили.Далијетотачно?Наравноданије!Она
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јесада55милионакилометарадалекоодтогместа,алини
јањеногкретањаизгледакаотешкозамисливажврљотина.
Kакојетомогуће?

Представаостајнојтачки,којастојиуместуинекрећесе,
само јепривид јерна светунепостојиниједна апсолутно
стајнатачка:кадсеузмеуобзирокретањеЗемљеокосвоје
осе,потомокоСунца,СунцаокосредиштагалаксијеМлеч
нипут,икретањеМлечногпута–јасноједајезата24сата
заистапреваљенагорепоменута,алинаматешкопојмљива
дужинаипутања1.

Сасвимсупротно тојфизичкојчињеници,да сенепрекид
нокрећемонепојмљивимбрзинама,стојисупротнатеорија
старогрчкогфилозофаЗенона,којитврди:кретањенијемо
гуће–оноштовидимојесамопривид!Неможеседоказати
даћенајбржиинајјачијунакАхилдапретекнеспорукор
њачу,иакоједесетпутабржиодње:наиме,гоњенитркач
имазагарантованупредностпоштоњеговгонитељувекмо
рапрводапређеполовинусвогпреосталогпута,паполови
нутеполовинеибесконачанбројнареднихполовина,коли
когодонебилемале.ТоЗеноново„уситњавање”простораи
времена,тачкенаполовинисвакенареднеполовине,сједне
стране јеналикнаданашњедигиталнопредстављањетих
варијабли.Сдругестране,инсистирањемнауситњавању,на
свемањимсеквенцамавременаипростора,онпоказуједа
се заистаникаданеможедоћинидонајмањег застајања.
Тимдоказом он у ствари говори о  континуалним варија
блама.„Густина”временаипросторајеапсолутнаиникако
сенеможепоставититачкакојаћеобележитичврступоло
вину, четвртину, или септилионити делић такве величине.
Другимречима,просторјенеобухватан,авремејенезауста
вљивоискоробисемоглорећидасутадваатрибутаготово
непојмљиваљудскомуму.

Овадвапримераузимамокаоилустрацијузанашуглавну
тему–двеврстевеличина.

Упркоснеоспорномсазнањудасупросторивремебескрај
ни,људска врста за себе ствара „ограђени” део универзу
маукомеобитаваикојипреуређује,користећисепресвега
мерењем.Тевештачкетачкеувременуипросторукористе
се да би се разумеле, премеравале и уређивале различите

1 Питамосекаконештотакоспектатуларнопролази,укључујућиинас
саме,адамипритомсветоинепримећујемо?Тојезатоштосмосекао
врстаикаосвеосталеврстеживихбића,адаптиралинатајсплетразли
читихгравитационихсилапаихнепримећујемоиуглавномнеосећамо;
сдругестранепостојиоптичкаваркадасесванебескателакрећуоко
нас,адамистојимоуместу.
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величинеидабисенатиммерамапоставилиосновизана
станакиопстанакљудскецивилизације.

Појамвеличинаимерења

Величине су особине физичких предмета (протежност у
просторуивремену,састав,маса,агрегатностање,кретање,
силаитд.),инефизичкихпредмета–друштвенихпојаваи
ентитета.

Мерењејеупоређивањевеличиназаснованонаустановље
нимистандардизованиммернимјединицама.Тојепоступак
којимсеутврђујестепениспољавањасвојставанекогкон
кретногпредмета,билофизичкогилинефизичког.Изовог
базичног степена, развија се велики број много сложени
јихмерења.Фигуративноречено,мерењапостајунаставак
људскихчулаиинтелекта.

Значајан напредак настао је и у мерењима у друштвеним
наукамаиможесерећидавишенемаоненекадашњескеп
тичностиомогућностиматеврстемерења.Наосновудугог
временскогпериодакоришћењаразнихмернихинструмена
тауобластиистраживања,показалоседамерењејестемо
гуће,дајечестоврлопрецизно2идајетоједнооднајважни
јихдостигнућадруштвенихнаука.Многиауторинеприхва
тајуТорндајковставдајесвемерљиво(Торндајк,1918),јер
тојестеупитно,алиогромнавећинасагласнаједауовим
наукама1) вишенемаозбиљнихоспоравањамерљивости,
2)дајемерењеопсежноиуспешнопримењивано,3)дајеу
великојмеридалоквалитетнеикориснерезултатеи4)даће
се,потпомогнутодигитализацијом,свевишепримењивати
иусавршавати.3

Аутор је,штопопрофесијиистраживача тржишта, јавног
мњењаимедија,аштопоуниверзитескомпослу,исамра
дио на развијању нових мера друштвености. Прва врста
мера која је развијена и примењена тиче се „статичког”
друштвеног простора и његовог димензионирања и пре
меравања: друштвени простор се премерава на три осе:
1.Континуум„село–свет”:одиспитаникасетражидакаже
накомподеокувидисебенаскалиод1(село)до10(свет);

2 Један од чврстих доказа да сумогућа квалитетнамерења у друштве
нимнаукамајесуипрецизнепроценерезултатаизбора.Ауторје,радећи
уагенмцијиза јавномњење,тржиштеимедије–GallupInternational,
оствариопроценурезултатаизборасаодступањемсамо2промилаод
стварногрезултатаизбора;објављеноуБлицу24.јуна2004.године.

3 Бранковић, С. Димензионирање и премеравање друштвеног просто
ра–једанемпиријскипокушај,зборникДруштвоипростор,уредници
Шљукић,С.,Ристић,Д.иМаринковић,Д.(2016),НовиСад,стр.144.
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2. „Појединац – човечанство” (иста 10остепена скала) и
3. „Прошлост – будућност” (временска оса са истом ска
лом). Укрштањем ове три осе у том тродимензионалном
просторуодређујесестајнатачказасвакогпојединцаили
групукојојприпада.

Друга врста мерења односи се на: просечан број блиских
пријатеља;бројонихкојисесматрајуширимкругомприја
теља;просечанбројпосетилацаукући,бројодлазакаупо
сетукодпријатеља,укафић,рестораниликлуб;бројособа
скојомјепросечнапунолетнаособаусвађииособазакоје
кажедамунисусимпатичнеидаихнеподноси.

Трећа врстамерења је проток добрихи лоших осећања у
микропростору,тачнијемеђуособамауразличитимулога
мауодносунапросечногпојединца,каоосновнујединицу
мерења.4

Примермерења:Стаблопротокадобрихилошихосећањау
микропростору5:особе(улоге)учијемдруштвусељудиосећају
посебнодоброисрећно(означеноцрномтачкастомлинијом)или

посебнолошеинесрећно(пунаплавалинија)
Областоивиченатачкастомлинијомнаграфиконуознача
ваукупновремекадасеиспитаникосећаопосебнодоброу
друштвунекеоднаведенихособа(улога),апунакадсеосе
ћаопосебнолоше.Улевомполукругуповертикалнојоси
сумушкарци,аподеснојжене;поводоравнојосиугорњем
полукругусусродници,удоњемнесродници.

4 Бранковић,С.(2009)Стаблокомуникацијскеиемоционалнепроходно
стимеђуразличитимдруштвенимгрупама,Kултураполисабр.11/12,
год.6,НовиСад:УдружењезаполитичкенаукеСЦГиStylos.

5 Стаблојесачињенотакоштосусвииспитаницитокомвођењадневника
окоришћењудневногвременаозначавалионеделоведана(15минутне
подељке)укојимасусеосећалипосебнодоброисрећноионеукојима
јеосећањебилосупротно.
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Мерењe у друштвеним наукама добија снажан замах на
станкомдигитализацијеитотако...

• ... што се путем дигитализације производи огромна
количинаподатакакојисемогубројчаноисказивати,

• Штосусе(захваљујућибрзомразвојумашиназауо
чавање, прикупљање и обраду) могућности обраде
тихподатакамногострукоувећале,

• Што су узнапредовала сазнања и уочавање разних
правилности,и

• Штојесветорезултиралобржимибољимописива
њем, објашњењем и разумевањем друштвених поја
ва,старихиновонасталихдруштвенихфеномена,као
и важним практичним достигнућима у различитим
областима.

Мерење се ослањана стандрадизованемерне јединице.У
његовојосновиједеонекевеличине,којисеозначаваипри
хвата као стандардна јединица. Сходно томе, јединица је
основнидеовеличинекојислужикаоправилоистандард
замерењеуоквирудатевеличине.Такосерецимораздаљи
намериуметримаивећимилимањиммернимјединицама,
времеусекундама,минутима,сатима,влажностваздухау
милибаримаитд.

Мерењеразнихвеличинапостајесвепрецизније:такојере
цимо данас установљена и прихваћена6 најмања јединица
дужинекојасезовејокто–септилионитииликвадрилијар
дитидеометра,атојебројса24децимале;сдругестране,
највећамерадужиненазивасесептилион,односноквадри
лион,којиозначавабројтакођеса24нуле.

Имајућиувидуциљинаменуовограда,каоидефиници
јевеличина,мерењеможемокласификоватиподваоснова.
Првијеразликаизмеђуфизичких7инефизичкихвеличина.
Запредметметодологиједруштвеногистраживањамногосу
типичнијенефизичкевеличине.

6 Kажемо„данасустановљена”јерсепрецизностмерењасталноповећа
ва:некадјенајмањоммеромсматранмилиметар(хиљадитидеометра),
акаоштовидимо,данашњемересумногопрецизније.

7 Основнефизичкевеличинесудужина(основнајединицаметар),маса
(килограм),време (секунда), јачинаелектричнеструје (ампер),темпе
ратура (келвинов степен), интензитет светлости (кандела) и количина
материје(мол).Постојеифизичкевеличинекојесуизведенеизоснов
них,каоштосуповршина,запремина,густина,сила,притисак,брзина,
убрзање,енергија,снага,електричнинапон,електричниотпор,магнет
нифлукс,јачинаелектричногпоља,јачинамагнетногпоља,електрични
капацитет,магнетнаиндукцијаитд.
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Стогаизводимодругукласификацијукојасеодносинате,
нефизичкевеличине,којенастајуупросторудруштва,пси
хе,сазнања,осећањаикојесенадругачијиначинпростиру
имереуодносунафизичке.

Време у оквиру овог рада дефинишемо каонепрекидност
ибесконачностпостојањасвета.Бесконачностсепростире
удвасмера:назадинапредуодносунастварност,односно
садашњост.

Аналогноидигитално;дигитализација

Kласификацијавеличинасеспроводипреманачинунастаја
њаипреманачинукоришћењаподатакаотојвеличиниипо
томосновуразликујемодвеосновнегрупе:

• Онедочијихподатаказамерењеседолазианалогним
путем,натрадиционаланначин;

• Онекојесеослањајунадигиталнеподатке–податке
којинастајунадигиталнимплатформамаидиректно,
ичестоуреалномвременусеукључујууразневрсте
мерењаипрорачунавања.

Из техничког угла гледано, најједноставнију дефиницију
ова два појма (аналогно и дигитално) дао јеНиколасНе
гропонте8: „Битуместоатома”, тачније, елементарне једи
ницефизичкематеријеидигиталногсвета.Дакле,аналогни
радијскизвукилителевизијскусликуиуопштеелектрони
ку и механику у аналогном облику – замењују дигиталне
технологије.

Речи„аналогно”и„дигитално”сеупотребљавајунајмањеу
двазначења:

1)Каопростирањенекевеличиненадвамогућаначина
–а)Скоковито,односноуинтервалимаиб)Непрекидно,
односноконтинуално(рецимовреме);

2)Каозаписито:првокаодуж,дакле,величинасаогра
ниченимпростирањемиутомслучајуречјеодискрет
нимподацима,идруго,каобескрајналинија9простира
ња,штојеаналогнавеличина.

Техничкигледано,аналогноидигиталносудваначинана
станка и представљања неке информације. Разлика је пре

8 Negroponte,N.(1995)Thearchitecturemachine,USA:MassachusettsInsti
tuteofTechnology(MIT),p.44.

9 Овдејенаравноупитањусамозамисао,даклесвакаконестварноисцр
таналинијајерчовектаквулинијутешкоможеидазамисли,акамоли
дајеисцрта.
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свега у природи сваке од те две величине, а самим тими
у начинуњиховог бележењаи у коришћењу у рачунске и
аналитичкесврхе.

Аналогнавеличинајеконтинуална,усмислудајенизње
нихвредностинепрекиданибескрајантедастогамеђуње
нимвредностиманемаинеможебитининајмањегразмака.

Такав типваријаблепредстављају електрична струја,про
стирањезвука,светлосногзракаитд10.Kаоштовидимо,ни
уједнојодњихнеманипрекиданискоковавредностикао
коддискретнихверијабли.

Акобисевремезамислилокаолинија,онобипредставља
лонепрекиданниз„тачака”,причемуморамоиматинауму
датачкакаоознакаугеометријинемапротежност.Она је
апстрактананефизичкипојамиможесекориститисамо
каометафора,каозамишљеноместоунекомпростору,нпр.
нанекојгеометријскојслициилигеометријскомтелу.Утом
случајусетом„месту”додељујенекаодредница,рецимоу
тачкипресекадвеправе.

Сдругестране,кадсенекавеличинаисказујеуодређеним
подеоцима, „скоковито”, онда је речодискретној  варија
бли.Акотераздаљине,односноподеокенанекојосииска
зујемоуприроднимбројевима,ондасмосвеснидаизмеђу
свакадвасуседнаприроднабројапостојијошбескрајанниз
децималнихбројева.Стога,кадодређујемонекураздаљину
измеђудвеиливишетачакаикадјеисказујемоуприрод
нимбројевима,апстрахујућипритомтајбескрајнинизме
ђуприроднимбројевима,кажемодасетавеличинаисказује
скоковито.

Оберечи–„дискретно”и„аналогно”–позначењусухомо
нимне:тосуречиистогсаставаслова,алипотпунодругог
појмовногзначења.Kаоштосмопоменули,речдискретно
означавапростирање–скоковито,односноуинтервалима.
Алипоредовог значења, у говорном језикуреч „дискрет
но,дискретан”користисеикаообазривост,чувањетајнеи
поверљивихинформација,ненаметљивостислично.

Иреч„аналогно”имадвазначења:једнојевећописанокре
тањеунепрекидномнизу,каопросторикаопротицањевре
мена;другозначењеодносисеуглавномнапреддигиталну
технологију,каоштосурецимограмофони,касетофони,ка
мереифотоапаратикојирадесаплочама,тракама,филмом.

Аналогневеличинесуприродне, адискретневеличинесу
једнаврстапредстављањаовихприродних.

10Вишер–ЕУ:Дигиталниуређаји,стр.2.
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Аналогнатехнологијасе значајноразликујеоддигиталне:
акопутемапаратапресликамофотографијукојусмопрет
ходноснимилииразвили,онаћезнатноизгубитинабојама
инијансамаиштовишебудепресликавања,квалитетћејој
биватисвеслабијидонепрепознатљивости.

Аналогним се у овом смислу сматра и информација ко
ја себележиручнописанимсловима,бројевима, знакови
ма интерпункције или другим графемама, или цртежом,
штампанимсловиманакласичнојписаћојмашини.

Kадсебележиглас,односноговор,иливокалнаиинстру
ментална музика, или „покретне слике” односно филм у
најширемзначењу,ондасеонизаписујукаоелектричниим
пулсодговарајућеамплитуде:рецимо,кадсеснимараспра
вауфокусгрупамаилиразговортокомдубинскогинтервјуа,
људскигласилисликасепреносеипохрањујунамагнетну
траку.Разумеседаје,самотехничкигледано,такватехно
логијазависнаодквалитетаирокатрајањапапира,корица,
повеза,потомодтраке,касетеиликамере,каоиодначина
складиштењаичувања,будућидасетакавзаписвременом
оштећујеилипотпуногуби.

Сасвимсупротноодтогајерецимодигиталнопројектовани
физичкипредмет:онсеузпомоћ3Дштампача,винилских
резачаидругихуређајасличненамене,можепроизвестиу
неограниченом броју потпуно истоветних примерака, при
чему„носач”,односноалгоритамнаосновукогасеизрађу
јетајпредмет,можедасечуватрајно:записисачињенина
дигиталнојплатформимогусенебројенопутаинебројено
дугокориститииумножавати,астепенвидљивостиитач
ностибићеусвемуистоветан,каоштојебиоипрвобитни
запис.

Истотакоисвиосталинаписи–стручнитекстови,медијски
записи,какотекстуалнитакоифилмскиисликовни,умет
ничкапроза,музичкизаписи,културниартефакти,историј
скиподаци–којисустворенинадигиталанначин,остају
непромењени кроз време, а при том су потпуно погодни
забрзопретраживањепремакључнимречимаи симболи
ма, као и за разна истраживања и анализе. Пример такве
могућностиистраживања су текстуалне анализе садржаја:
пребројавање, односно учесталост неких речи, графема,
симбола, значења исказана речима, сликама, синтагмама,
емотиконимаитд.11

11Barhan,A.S. ( 2012)Andrey„Methods for SentimentAnalysis ofTwitter
Messages,The12thConferenceofOpen InnovationsAssociationFRUCT,
Finland59NovemberOulu.
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Стогасеможезакључитидаснажанразмахдигитализације
почетком21.векаизкоренамењаљудскодруштво.

Триврстеподатака

Подацикојисекористеудруштвеномистраживањумогусе
класификоватиутригрупе:1)„чисти”,изворниподаци,на
сталинадигиталнојплатформи,2)чистианалогниподаци
и3)подацикојисупосвојствуделомдигитални,аделом
аналогни.

1)Kаоштојеречено,изворноаналогнисуподаципопуттек
стоваисписанихрукомилистаринскомписаћоммашином,
попутуметничкихидругихслика,фотографијаислично.То
суподациучијемнастајањуистварањуувеликоучествује
човек:онидакле,нисуаутоматскинастајалиинисумогли
даседиректноуводеуанализу;

2)Изворнодигиталнисуониподацикојинастајунадиги
талној,вебплатформи,директно,безикаквихмеђукорака,
безикаквогшумаинаканднедораде:свиисписи,свефото
графије,музика,филмови–дигиталнису,дакле,могусеу
истомтренуткуукључиватиуразнеапликације.Захваљују
ћитоме,можесеспроводитиопсежнааналитикаидобијати
различитиналази,билозапотребепословања,маркетинга,
комуницирања или финансијских трансакција, школства,
политике,забавеитд.

3) Мешовити, делом дигитални а делом аналогни12, су
ониподацикојисунастајаликаоаналогни,алисукасније
дигитализовани.

Уосновиизворнодигиталнихподатакајебинарникод,еле
ментарнаинформацијакоја сесастојиоддваброја:1и0.
Kомбинацијом ова два знака могу се означавати слова13,
боје, тонови, као и читав низ дизајнираних тродимензио
налних облика, слика, представа, алгоритама14 итд.Дефи
ниције дигиталног и дигитализације, које су горе наведе
не,сууглавномтехничке:онеуказујунатокакосеподаци
техничкипредстављајудабисемогликористити,причему

12Рецимо, ако је скенирана страница текста, онда смо добили дигитал
нидокумент,којисеможебескрајноумножавати,електронскислатина
разне адресе, али сењегов садржај – слова, речи, слике, знакови ин
терпункције–немогумењати,нитисепојединиделовисадржајамогу
преноситиудругедокументеитд.

13Например,словоАјеприказаноовомкомбинацијомјединицаинула
01000001,словоK01001011,П01010000итд.

14Базе података, сајтови фирми, организација, државних органа, архи
тектонски пројекти, машине, књиге, портали за потребе образовања,
здравства,вођењепослова,банковнихидругихтрансакцијаитд.
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се најчешће говори о већ поменутом, бинарном систему
нула и јединица15 које су нека врста писма прилагођеног
компјутерскојтехници.

Међутим,гледаносастраненастајањаикоришћењаподата
ка–билоупрактичнеилинаучнесврхе–„чистидигитални”
подаци,којиомогућавајувеликибројстатистичкихимате
матичкихизрачунавања,морајусенештодругачиједефини
сати.Тосучињенице:

• које се аутоматски16 , путем одговарајућих сензора
региструјуумоментунастајања

• којеимајуодговарајућа,смисленазначења;

• икојесестогамогууистоммоментуподвргаватираз
личитим рачуницама и анализама, при чему све то
за производ може имати читав низ веома важних и
кориснихналаза.

Са становишта примене дигитализације управо је то су
штинскаразликаизмеђуаналогнихидигиталнихподатака,
асвакакојемањеважантехничкиаспект–начинпредста
вљањатихподатакауобликунулаијединица.

Другаврстаподатакаје„полудигитална”,илиделомдиги
талнааделоманалогна.Примертаквихподатакасуоникоји
секористеуквантитативнимистраживањима–рецимо,пу
темстандардизованогинтервјуа.Билодасеонодвијалицем
улице17илионлајн,одговорииспитаника сеприхватајуи
обрађујуумоментукадсуунети.Стогстановишта,онисе
понашајукаоизворнодигитални:архаичниупитникзаме
њујетаблетпутемкогасесвакиодговориспитаникатренут
ноуносиуелектронскубазуподатака.Честосетиподаци
такође тренутно подвргавају аутоматској обради, ако су у
питању бројеви (проценти, цене) и ако су унапред задати
алгоритми–рецимоуравнотежавањеузорка,израчунавање
корелацијаисл.

Kаопримерподатакаиналазакојесмоназвалимешовитим
можесеузетиистраживањеианализаСтаблокомуникацијске

15Чињеница да се подаци технички представљају бројевима 0 и 1 је у
основиречидигитално,оденглеског„дигит”штозначиброј.

16Дакле,ненапоримаистраживача,како јетобилоупрединтернетском
добу.

17Искуственаистраживањалицемулицеидаљеимајусвојеважноме
стојерјепознатодаистраживањаонлајннисудовољнопоузданаизне
коликоразлога:много јевећеодбијањеучесника,штослабиквалитет
узорка;будућидасеиспитаницимаплаћаучешће,некиодњихмогуда
сепријавевишепутаподразличитимименимаисоциодемографским
обележјимаитд.
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иемоционалнепроходностимеђуразличитимдруштвеним
групама.18Чињеницаједасемеђуљудимаостварујекому
никацијапутеммобилнихтелефонаидасељудиудужини
трајањатекомуникацијеразликујуизмеђуосталогипоста
рости.Најпре се поставља истраживачко питање: „колика
јекомуникацијскапроходностунутаристихгенерацијских
група,аколикајеонамеђуприпадницимаразличитихгене
рација”.Наосновутогаистраживачпостављахипотезудаје
пообимузначајновећакомуникацијаунутаристихгенера
цијскихгрупанегоонамеђугенерацијска.

Истраживачнемаправонимогућностданеовлашћенопра
тикомуникацијумеђуљудима.Стога,дабипровериосво
јухипотезу,онспроводиистраживањенаузоркуиизмеђу
осталогиспитаницимапостављапитањеколикосувремена
утрошилиуразговорусдругимособамапутеммобилногте
лефонатокомпротекла24часа19.Узто,истраживачсваком
испитаникупостављапитањеколикоимагодинаинаосно
вутогасвеиспитаникеразврставарецимоупетстаросних
група.

Натајначинсуодпостојећих,алидотаданепознатихчи
њеницастворениподаципутемкојихћесепроверитихипо
теза.Проверајепоказаладасе75,6%одукупнекомуника
цијеодвијауистојгенерацијскојгрупи,асвега24,4%међу
генерацијскимгрупама.

Дакле,уовомслучајууочавамодапостојеразличитечиње
ницекојеимајунекизначајзанаучноистраживањеилиза
практичнупримену,алисетечињениценемогуочитавати
самепосебиидиректно:потребанјемеђукорак–накнадна
акцијаистраживачакојаћетечињеницепретворитиупо
датке.Ту уочавамо трећу врступодатака: ониу већој или
мањој мери имају особине и једних и других, односно и
дигиталнихианалогних.

У друштвеним наукама је развијен приличан број опште
прихваћенихалатки–мернихскала,попутонихзамерење
ставова.НајпознатијеизтеобластисуТерстонова,Гутма
нова,Ликертова,Богардусоваскаласоцијалнедистанце,се
мантичкидиференцијалинекескалекоје суразниаутори
успоставили и користили мимо ових опште познатих. Те
скаленемајуфизичкидоказивинтензитет–измеренуистим

18Бранковић,С.(2009)Стаблокомуникацијскеиемоционалнепроходно
стимеђуразличитимдруштвенимгрупама,Kултураполисабр.11/12,
год.6,НовиСад:УдружењезаполитичкенаукеСЦГиStylos,стр.383
394.

19Испитаницимогудакористемобилнителефонидатачноизрачунају
траженовреме.
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„чврстим” мерним јединицама, какав је један милиметар,
илиграм,илисекунда,већсеослањајунаодговореиспи
таника.Например,одговор„углавномповољно”,заједног
испитаникаможеиматинештодругачијиинтензитетуод
носунатоштаподтимподразумеванекидругииспитаник,
аистојеисадругимстепениманаскали(веоманеповољ
но,углавномнеповољно,деломповољноделомнеповољно,
углавномповољно,веомаповољно).

Свакакодатеподаткенеможемосматратиуправомсмислу
речидигиталним,првојерсенеочитавајудиректносанеке
објективнескалезамерење(каквајерецимобрзинакрета
ња,дужина,густина),већјеустепеновањузначењаприсут
на субјективностиспитаникаиизвеснамагловитост упо
гледу„стварне”величине;идруго,јерсеинтензитетстава
не„разлаже”донекеелементарнејединице,каоштојере
цимобит,већдостепенакојидопуштасуштинапитањаи
разумљиви„размаци”измеђустепенâ.

Утуврстуспадајуиранијепобројаневеликеколичинепо
датаканасталихдавнопре21.векаисачуванихунајразли
читијимархивима,којисувековиманастајалинааналоган
начин,акојисесада„дигитализују”.

Kоришћењедигиталнихподатака

Неки аутори из области друштвених наука су неповерљи
викад је упитању„снагадоказивања”податаканасталих
надигиталнимплатформама,гледајућинањихкаонанека
дашњесекундарнеподатке20,којипосвомпредметуисво
јимобележјимауглавномнисумоглимногодадопринесу
тестирањуозбиљниххипотеза.

Таквисекундарниподацизаистанисубилиодпревеликеко
ристиуистраживању,будућидаихјебиломногомањенего
удигиталномдобуидауглавномнисудовољноспецифико
ванизаконкретанпредметистраживањаилизаконкретан
пословни пројекат. За озбиљно емпиријско истраживање
подразумевалоседаистраживачтребадапоставихипотезе,
сачиниистраживачкеинструменте, спроведеистраживање
и дође башдо онихподатака који служе за верификацију
хипотезаинакрајудосазнањадалисухипотезедоказане
илиоповргнуте.

Секундарниподацисуутодобамоглидапомогнууситуаци
јикадјехипотезапостављеналабаво,такодасетестирање

20Онекојисусекористилиупрединтернетскодобаибилинамењениза
некедругесврхе,анезанекоконкретноистраживањеукојежелимода
ихукључимоиприменимо.
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можеједнимделомослонитинаподаткекојисудоступнииз
статистикеилиизистраживањадругихистраживача21који
суималисличнехипотезе.Таквиподациунајвећемброју
случајевапредстављају самонекуврстуилустрације, ана
истраживачу јекакоћедаизведезакључакстаквимаргу
ментима.Могућајеиситуацијадасехипотезасамоделом
тестираузпомоћоваквихподатака,доксенедостајућидео
аргументацијетражиудодатномистраживањуилинанеки
другиначин–теоријскимикомпаративниманализамаитд.

Суштинскиучинаккоришћењадигиталнеплатформеупра
војеутомештосењеномприменомствараогромнаколи
чинавеомаспецификованихипрецизнихподатака,којису
честомногокориснијиипогоднијиодонихкојеистраживач
сâм прикупља у класичном истраживању22. Техника није
значајнасамапосеби,већпотомештокаомоћнопомагало
отвара великемогућности аналитике, уочавања правилно
сти,применетихправилностиупрактичнесврхеиусврху
доласкадоновихтеоријскихсазнања.

Дигиталниподациимајувеликупредностуодносунаана
логнеитоуследећем:

• Пообимуодносноколичининеупоредивосубројни
ји–свакодневнопристижуиумножавајусеизмно
гобројних извора, што са аналогним подацима није
случај;

• По корисности много су квалитетнији јер настају
„машински”, лишени суљудске грешкепа сењихо
вимкоришћењемједноставноибрзорешавајумноги
практичниинаучнипроблеми;

• Неупоредивосукориснијијерсуспецификованијии
многопогоднијизакоришћењеиупрактичнеалииу
теоријскесврхе;

• такође са становишта аналитике омогућавају мно
го брже статистичке и математичке операције а ре
зултате у великом броју случајева исказују готово у
реалномвремену.

21Посебанпроблемјетоштосетешкоилиготовоникаконијемоглодо
ћидобазаподатакакојесурадилидругиистраживачијербиреткокоји
истраживачиликорисниктаквеподаткеуступиодругима,имајућиуви
дуконкурентскеодносе,настојањедасе заштитивластитиknowhow,
понекадстрепњадаћерадбитиоспоренитд.Оношто јемоглодасе
добијебилисусамообјављениналази,алитојечестобилодалекоод
материјалакојијепотребанзаозбиљнуанализу.

22Рецимо у испитивању ставова, у класичноммерењу гледаностиТВи
слично.
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Предност чистодигиталнихподатака је даклеу томешто
се могу директно подвргнути практично неограниченом
бројуанализаирачунскихоперацијајернисуфизичкиве
зани само за једну датотеку, какав је случај са аналогним
подацима.

Kао пример насталих новина може се узети праћење не
ких атмосферскихпараметара ињиховог утицаја на здра
вље човека. Рецимо да смо поставили хипотезу да неки
спољни чиниоци (притисак ваздуха, температура ваздуха,
брзина и смер ветра, ултраљубичасто зрачење...) значајно
утичунаорганизамодређенихособаи тонапулс,прити
саккрви, телеснутемпературу, алиинаопштеосећањеи
расположење.

Прва групафактора представља скуп независних, а друга
скупзависнихваријабли.Овахипотезасенапримерможе
тестиратитакоштобисеодређеномбројуособапоставили
одговарајућисензорикојинепрекидномереобегрупенаве
денихпараметараинаосновутогаизрачунавајустепенњи
ховеповезаности,каодвезбирневаријабле–назовимоих
а)атмосферскичиниоцииб)општеосећањеирасположење.

Такосеможеустановити:1)далипостојиповезаностиз
међу две групе варијабли, 2) ако постоји, колика је; 3) да
ли семоже измерити појединачни утицај сваке од четири
независневаријабленасвакуодзависнихваријабли;4)да
лисеможеизвестинекиалгоритамодносазависнихине
зависних,помоћукогасе,наосновувредностинезависних,
можеуизвеснојмерипредвидетикретањезависнихвари
јабли – пулса, крвног притиска, телесне температуре итд.
Човекнеманикакавутицајустварањуовихподатака23,бу
дућидатеподаткегенеришуодговарајућеапликације,теје
искљученчитавниз „људскихфактора”, којибимоглида
закривљавајуњиховстварниоднос.

Изпретходнихразматрањаможесеуочитиданастајањесу
периорнихтехнологијаотварасасвимновуепохумерљиво
стии аналитикеунајширемсмислуречи.Дигитализација
је из корена изменила друштвено истраживање, такошто
с једне стране генерише велике количине квалитативних
података,асдругестранеомогућавабрзипрецизанрадс
тимподацимауразличитимобластима.Стогасесразлогом
можепретпоставитидаћесетитрендовинаставититеда
ће социолологија, као и друге друштвене науке постизати

23У случају аналогних величина човек – истраживач је имао итекакав
утицај,постављајућихипотезе,бирајућиузорак,постављајућипитања,
оцењујућивалидностодговорадокојихједошаоитд.
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значајнобољерезултатенегошто јетобилоупрединтер
нетскомдобу.
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THEANALOGUEANDTHEDIGITALANDTHE
POSSIBILITIESOFTHEIRUSEINSOCIALRESEARCH

Abstract

The paper deals with the differences between the analogue and the
digitaland theopportunities theycanpresent insocial research. It is
statedthatdigitizationhasgivenastrongimpetustomeasurementin
thesocialsciences,byproducinglargequantitiesofspecifieddata.This
allows for amore extensive and qualitative description, explanation
andunderstandingofsocialphenomena.Theauthorhasclassifiedthe
datausedinsocialresearchintothreegroups:1)originaldatagenerated
onadigitalplatform,2)originalanaloguedata,and3)thedatathatis
partly digital andpartly analogue.The author looks at eachof these
threetypesofdata,treatingtheirpotentialsandlimitationsintermsof

socialresearch.

Keywords: digitization; analogue and digital;measurability in the
socialsciences;measureunits




