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In this presentation we discuss challenges with processing and management of an 

exceptionally large and complex collection of survey data. The presentation stems from the 

Survey Data Recycling project led by Kazimierz M. Slomczynski, Irina Tomescu-Dubrow, 

and Craig Jenkins, a continuation and extension of an earlier research project on survey data 

harmonization. The SDR project aims to harmonize selected variables from over 3500 

national surveys of 24 survey projects spanning 1966-2017, which is a four-fold increase in 

data processing compared to the previous harmonization project of the team. In working with 

this data, the SDR project proposes a new analytic framework that integrates existing 

international surveys, accounts for data quality, and explicitly models methodological 

differences between surveys across countries and over time. Thus, the SDR project aims to 

contribute to the strengthening of the social science research infrastructure not only by 

creating a harmonized survey dataset, but also through generating tools for ex-post 

harmonization, and - more generally - by developing solutions to challenges arising while 

working with large datasets. These challenges mainly deal with the efficiency of data 

collection, management, and processing.  

 

Lessons learned in the previous project on harmonization and challenges arising from the 

increased scope of new SDR project motivated the development of standards, procedures, and 

tools for the automation of data and documentation processing, as well as facilitating 

collaboration, improving documentation, and ensuring replicability. The SDR team uses a 

variety of software tools, including commonly used programs (e.g., templates in Microsoft 

Excel with macros for generating recode syntax, OneNote for Optical Character 

Recognition,) combined with free tools addressing specific needs (e.g., Cygwin as a platform 

for automating repetitive tasks, scripting languages for text processing, MariaDB for data 

management). Still, limits to automation leave a number of most complex tasks for manual 

processing, creating opportunities for further improvement.  

 

This presentation focuses on the challenges of working with data in SDR and proposed 

solutions developed by the SDR team. The challenges include: (i) ensuring the transparency 

of data and documentation collection; (ii) opportunities for partial automation of complex 

tasks; (iii) documentation of manual data and documentation processing; (iv) benefits and 

drawbacks of parallel tasks organization. With this presentation, we intend to open a 

discussion on instruments and methods for working with large datasets, but also on the 

challenges of transparency, documentation, and replicability, which grow together with the 

amount of data. 
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Referat dotyczy wyzwań związanych w przetwarzaniem i zarządzaniem wyjątkowo 

dużym i złożonym zbiorem danych sondażowych w projekcie Survey Data Recycling 

prowadzonym przez Kazimierza M. Słomczyńskiego, Irinę Tomescu-Dubrow, i Craiga 

Jenkinsa, będącym kontynuacją wcześniejszego projektu harmonizacji danych sondażowych. 

Celem projektu SDR jest harmonizacja wybranych zmiennych z ponad 3500 badań 

sondażowych z 24 projektów realizowanych na przestrzeni lat 1966-2017, co stanowi 

czterokrotny wzrost ilości przetwarzania danych w porównaniu z pierwszym projektem 

harmonizacyjnym zespołu. SDR proponuje nowe podejście analityczne łączące harmonizację 

istniejących danych sondażowych, analizę jakości sondaży, oraz modelowanie 

wielopoziomowe z uwzględnieniem różnic metodologicznych między sondażami. W ten 

sposób SDR przyczynia się do wzmocnienia infrastruktury badawczej nauk społecznych nie 

tylko poprzez stworzenie zbioru zharmonizowanych danych sondażowych, ale też narzędzi 

do harmonizacji sondaży ex-post, oraz - ogólniej - poprzez wypracowanie odpowiedzi na 

wyzwania związane z pracą z dużymi zbiorami danych. Te wyzwania dotyczą zwłaszcza 

gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich przetwarzania. 

 

Doświadczenia pierwszego projektu harmonizacyjnego oraz zwiększona ilość danych w 

nowym projekcie SDR doprowadziły do wypracowania standardów, procedur, oraz narzędzi 

do automatyzacji przetwarzania danych i dokumentacji, jak również ułatwiających 

współpracę, ulepszających dokumentację projektu, oraz zapewniających replikowalność. 

Zestaw narzędzi wykorzystywanych w SDR obejmuje zarówno najbardziej popularne 

programy (np. szablony w MS Excel z makrami do tworzenia kodu do transformacji 

zmiennych, Onenote do optycznego rozpoznawania znaków), jak i otwarte oprogramowanie 

do wykonywania poszczególnych zadań (np. Cygwin jako platforma do automatyzacji 

powtarzalnych czynności, języki skryptowe do przetwarzania tekstu, MariaDB do 

zarządzania danymi). Ograniczone możliwości automatyzacji złożonych czynności 

pozostawiają pole do dalszych usprawnień. 

 

Niniejszy referat skupia się na wyzwaniach pracy z danymi w projekcie SDR i 

proponowanych rozwiązaniach wypracowanych przez zespół projektowy. Wyzwania 

obejmują: (i) konieczność zapewnienia przejrzystości procesu gromadzenia danych i 

dokumentacji, (ii) automatyzację złożonych czynności, (iii) zapewnianie replikowalności 

ręcznego przetwarzania danych i dokumentacji, (iv) równoległe wykonywanie wybranych 

ręcznych czynności. Tym referatem chcielibyśmy otworzyć dyskusję o narzędziach i 

metodach pracy z dużymi danymi, jak również na temat wyzwań piętrzących się wraz z 

ilością danych a związanych z transparentnością, dokumentacją, i replikowalnością. 

 

 

 

 


