
Wyzwania harmonizacji danych w ponad 3500 
badaniach sondażowych z całego świata: 

SDR Project 2.0

Ilona Wysmulek, Nika Palaguta, Weronika Boruc, 
Marta Kołczyńska, Przemek Powałko i Denys Lavryk

Metodologiczne Inspiracje 2018
Badania ilościowe w naukach społecznych: wyzwania i problemy

Instytut Filozofii i Socjologii PAN 



Przepisywanie jest źródłem błędów

Michał Kamieński (1879-1973) profesor astronomii, Uniwersytet Warszawski
źródło:Ludwik Zajdler „Przepisywanie jest źródłem błędów” URANIA, 2/1982 



Cel referatu

• Przybliżenie wyzwań związanych z przetwarzaniem dużego i złożonego 
zbioru danych:

• Replikowalność

• Organizacja pracy

• Organizacja i przetwarzanie danych

• Prezentacja wybranych narzędzi i metod pracy z dużymi i 
skomplikowanymi danymi na przykładzie projektu harmonizacji danych 
Survey Data Recycling (SDR)



Standardy pracy z danymi

• Standardy dokumentacji danych (DDI) 

• Praktyki archiwów danych (GESIS, ICPSR, etc.) 

• Inicjatywy grup badawczych (CSDI guidebook, AAPOR and WAPOR 
taskforce on survey quality)

• Lokalne projekty harmonizacyjne na własne potrzeby

• Brak jednolitego standardu dla projektów harmonizujących istniejące 
dane

The developments in the field of survey data harmonization result in 
“accumulated practicalities, and not with the coordination or institutional 
apparatus one would expect from a 30 year effort” 

(Dubrow and Tomescu-Dubrow 2015)



Projekt SDR - Survey Data Recycling

• SDR 1.0 (NCN, 2013-2016)  SDR 2.0 (NSF, 2017-2021)

• PIs: Kazimierz M. Slomczynski, Irina Tomescu-Dubrow, Craig Jenkins

• Pełna nazwa projektu: Survey Data Recycling: New Analytic 
Framework, Integrated Database, and Tools for Cross-national 
Social, Behavioral and Economic Research 

• SDR 2.0: Harmonizacja badań sondażowych z całego świata

• dataharmonization.org



SDR 2.0: Harmonizacja badań sondażowych 
z całego świata

Asian Barometer European Values Study

Afrobarometer International Social Justice Project

Americas Barometer International Social Survey Programme

Arab Barometer Latinobarometro

Asia Europe Survey Life in Transition Survey

Caucasus Barometer New Baltic Barometer

Consolidation of Democracy New Europe Barometer

Comparative National Elections Project Political Action II

Comparative Study of Electoral Systems Political Action - An Eight Nation Study

Eurobarometer Political Participation and Equality

European Quality of Life Survey Values and Political Change

European Social Survey World Values Survey



Projekt SDR w liczbach

SDR 1.0 SDR 2.0 Δ

Lata 1966-2013 1966-2018 +5

Międzynarodowe sondaże (N) 22 24 +2

Fale/edycje sondaży (N) 89 183 +94

Próby (N) 1721 3715 +1994

Respondenci (N) 2.3 mln 4.8 mln +2.5 mln

Zharmonizowane zmienne (N) 15 25 +10



Wyzwania

• Replikowalność
• Zapewnianie replikowalności ręcznego przetwarzania danych i dokumentacji

• Organizacja pracy
• Równoległe wykonywanie wybranych ręcznych czynności

• Organizacja i przetwarzanie danych
• Zapewnienie przejrzystości procesu gromadzenia danych i dokumentacji

• Automatyzacja gromadzenia danych, przetwarzania danych oraz innych 
czynności



Wyzwania

Replikowalność

• Zapewnianie replikowalności ręcznego przetwarzania danych i 
dokumentacji



Replikowalność ręcznego przetwarzania 
danych i dokumentacji

Replikowalność wymaga dokumentowania procesu pracy z danymi i 
dokumentacją (w tym argumentacja podjętych decyzji), a nie tylko opis 
rezultatu tego procesu.

Proces pracy z danymi i dokumentacją utrudnia:
• zróżnicowanie formatów dokumentacji i zakresu podawanych informacji;
• zróżnicowana ilość meta-danych, co wymaga zapisywanie źródła dla każdej 

informacji osobno (jeden sondaż może mieć dokumentację składającą się z kilku 
plików);

• konieczność tłumaczenia informacji (w przypadku braku informacji w języku 
angielskim);

• konieczność konwersji dokumentów do formatu “copyable” (OneNote).



Przykład zróżnicowania danych i 
dokumentacji dla zmiennych WIEK i PŁEĆ

• Brak informacji dot. podstawowych zmiennych w dokumentacji (np. 
LITS), lub informacje sprzeczne z danymi (np. CB, LB: wiek w 
kohortach vs. wiek w latach).

• Różne źródła informacji zawartych w zmiennych (np. płeć zgadywana 
przez Ankietera, brana z próby; data urodzenia vs. wiek w latach). 

• Kodowanie: np. trzecia opcja w wyborze płci (w Kanadzie i Nowej 
Zelandii); wiek w latach „wymieszany” z kategoriami wiekowymi (np. 
niektóre edycje ISSP). 

• Dziwne wartości: np. wiek 120, 123, 130 lat (AFB 3, ESS 4).
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Narzędzia i metody w SDR 2.0

• Zintegrowana dokumentacja zmiennych źródłowych
[Detailed Variable Report]

• Mapowanie zmiennych z wartości źródłowych na docelowe
[Cross-Walk Table]

• Ocena i dokumentowanie jakości opisu danych (spójność pomiędzy 
danymi i dokumentacją)

[Processing Error Report]

• Zintegrowana dokumentacja metodologiczna i ocena jakości sondażu na 
podstawie dokumentacji

[Documentation Quality Assessment]

• Ocena jakości plików danych źródłowych (data records)
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Wyzwania

Organizacja pracy

• Równoległe wykonywanie wybranych ręcznych czynności



Równoległe wykonywanie czynności w SDR 2.0

• Równoległa (współ)praca z wykorzystaniem tego samego dokumentu
• szablony, szablony, szablony
• wersjonowanie, standardy nazewnictwa, rejestr zmian
• archiwizacja korespondencji (również emailowej)

• Równoległe (niezależne) wykonywanie tej samej pracy w celu 
porównania rezultatów
• niezbędna praca przygotowawcza: szablony, zgoda co do celów, definicji (np. 

jak obliczamy response rate)
• okresowe wyjaśnianie rozbieżności i nieporozumień oraz przypominanie o 

celach i definicjach
• trójstopniowa procedura kontroli jakości: (1) ślepe kodowanie przez dwóch 

niezależnych koderów; (2) kontrola przez trzeciego niezależnego kodera; (3) 
końcowe kodowanie z udziałem trzech koderów
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Wyzwania

Organizacja i przetwarzanie danych

• Zapewnienie przejrzystości procesu gromadzenia danych i 
dokumentacji

• Automatyzacja gromadzenia danych, przetwarzania danych oraz 
innych czynności

• Wsparcie procesu harmonizacji



Proces gromadzenia danych i dokumentacji

Utrudnienia procesu gromadzenia danych i dokumentacji: 

• dane i dokumentacja są dostępne na różnych poziomach agregacji i 
przetworzenia (pliki na poziomie kraju, fali, zintegrowane wielofalowe; dane 
częściowo zharmonizowane)  porównanie zawartości

• dane i dokumentacja są dostępne w różnych wersjach; ponadto zmieniają się 
w czasie: nowe pliki danych, łatki (patches) i erraty do danych  koncept 
„time zero”oraz repozytorium plików źródłowych

• przy dużej liczbie plików ściąganie danych i dokumentacji ręcznie jest 
uciążliwe i czasochłonne  automatyzacja

• różnorodność zawartości plików dokumentacji oraz różnorodność konwencji 
nazewniczych  inwentarz dokumentacji: oznaczanie głównych typów 
plików



Narzędzia i metody w SDR 2.0

• Środowisko programistyczne
• Linux (dawniej Cygwin@Windows)

• obróbka danych tekstowych (programowanie skryptowe, wyrażenia 
regularne, narzędzia standardu POSIX: linia poleceń, potoki)

• relacyjna baza danych: MariaDB (wcześniej MySQL)

• Automatyzacja gromadzenia danych:
• skrypt wpc (web page crawler)  repozytorium plików (PDF: 6626, ZIP: 140, 

SAV: 402, DTA: 272, DOC+XLS: 85, migawki stron, etc.)

• skrypt lsd (load survey data)  baza danych



Narzędzia i metody w SDR 2.0

• Wsparcie procesu harmonizacji (cross-walk table):
• automatyczne tworzenie szablonu CWT na podstawie surowych danych

• przejrzysta harmonizacja

• wykorzystanie Visual Basic for Applications do automatycznego 
„przesiewania” danych (data screening) i tworzenia kodu SQL

• Automatyzacja innych złożonych/powtarzalnych czynności:
• tworzenie tabeli MASTER i plików pochodnych (SPSS/STATA)

• porównywanie zawartości tabel danych (wersjonowanie danych MASTER)

• narzędzia weryfikujące integralność kodu SQL (15k linii!)



Podsumowanie

• Transparentność i replikowalność są ważne w każdej pracy z danymi; 
ich znaczenie rośnie wraz z wzrostem ilości danych i liczebności 
zespołu.

• Dotychczasowe projekty harmonizacyjne nie wypracowały standardów 
pracy z danymi ani dokumentacji.

• Procedura pracy z danymi w projekcie SDR podlega ciągłym 
ulepszeniom, w tym kolejne czynności są automatyzowane.



Szablon DVR: Detailed Variable Report

Szablon EXCEL do tworzenia inkluzywnej (!) listy zmiennych źródłowych (source
variables), które potencjalnie pasują do zmiennej docelowej (targed variable)

- Sprawdzanie przydatności i rzetelności poszczególnych zmiennych źródłowych, opis 
nietypowych przypadków 

- Dyskusje i ostateczne decyzje o usunięciu/pozostawieniu konkretnych zmiennych 
źródłowych, oraz o utworzeniu zmiennych kontrolnych

nazwy zmiennych źródłowych

numery zmiennych źródłowych

treści pytań

wartości zmiennych z metadanych

DVR



Szablon CWT: Cross-Walk Table

Szablony w MS Excel z makrami do tworzenia kodu do transformacji 
zmiennych w celu:

• Mapowanie zmiennych z wartości źródłowych na docelowe

• Kontroli spójności ‚rekodów’ dużej ilości zmiennych

nazwy zmiennych źródłowych

wartości zmiennych źródłowych

dystrybucje wartości w krajach 

wartości zmiennych docelowych

CWT



Szablon PER: Processing Errors
Report
•Processing Errors (błędy przetwarzania)
to niespójności pomiędzy dokumentacją
badania a danymi;

•Processing Error Report (PER)

PER

•Typologia Processing Errors:

•Niedozwolone wartości zmiennych;

•Wprowadzające w błąd wartości 
zmiennych;

•Sprzeczne wartości zmiennych;

•Rozbieżności w wartościach 
zmiennych;

•Brak etykiet wartości zmiennych ;

•+ Brak metadanych / informacji w 
metadanych.

oryginalne sformułowanie 

pytania w kwestionariuszu

nazwy zmiennych źródłowych

etykiety zmiennej (codebook, 

kwestionariusz)

wartości zmiennej (codebook, 

kwestionariusz, słownik SPSS i 

dane liczbowe)



Szablon PER: Processing Errors
Report



Szablon DQA: Documentation Quality
Assessment
Zintegrowana dokumentacja metodologiczna i ocena jakości dokumentacji

Wybrane etapy: 
- tłumaczenie kwestionariusza, 
- pretest kwestionariusza, 
- typ próby
- realizacja próby, 
- kontrola pracy terenowej, 
- populacja docelowa, 
- typ wywiadu

Ręczne kodowanie treści dokumentów:
- czy etap procesu sondażowego jest opisany w dokumentacji sondażowej
- czy dokumentacja sugeruje, że etap został zrealizowany zgodnie ze standardami 

badawczymi



Etapy tworzenia zharmonizowanego zbioru 
danych surveyowych
1. Definiowanie zmiennych docelowych, kryteriów doboru projektów 

surveyowych.

2. Zmienne źródłowe: wstępna selekcja; szablon dostępności.

3. Definiowanie zmiennej docelowej w oparciu o dostępne zmienne źródłowe; 
ostateczna lista zmiennych źródłowych.

4. Kodowanie (i dodatkowe sprawdzanie zmiennych źródłowych).

5. Tworzenie zmiennych kontrolnych (harmonization control variables).

6. Tworzenie dodatkowych zmiennych kontrolnych dotyczących jakości 
zmiennych, dokumentacji i danych (quality control variables).


