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Michał Brzeziński 

mbrzezinski@wne.uw.edu.pl 

 

Wskazówki aktualne na dzień 2.11.2014 (działają dla baz danych z lat 2000-2013) 

 

 

Jak przenieść dane z „Diagnozy Społecznej” do Stata i jak ich tam używać 

 

 
Wskazówki ci do przeniesienia danych dotyczą tylko komputerów wyposażonych w system Windows. Niestety 

nie będę w stanie pomóc osobom używającym innych systemów operacyjnych. 

 

 

Dane z „Diagnozy Społecznej” (DS) są oryginalnie opracowane w programie SPSS i umieszczone na stronie 

DS: 

http://diagnoza.com/ 

w postaci dwóch plików z rozszerzeniem .sav – jeden zawiera dane dotyczące gospodarstw domowych 

(GD), drugi – indywidualnych respondentów (IND). 

 

W celu przeniesienia danych do Stata należy wykonać następujące czynności: 

1) zgrać oba wyżej wspomniane pliki na dysk swojego komputera lub nośnik; 

2) w programie Stata zainstalować polecenie usespss. Procedura instalacji zależy od tego czy nasz kom-

puter jest wyposażony w 32-bitowy system Windows czy w 64-bitowy Windows. 

a) jeżeli dysponujemy 32-bitowym Windows należy w Stata podłączonej do Internetu wpisać: 
 findit usespss  

Następnie należy kliknąć na link i zainstalować program zgodnie z podanymi instrukcjami. 

 

b) jeżeli dysponujemy 64-bitowym Windows należy w Stata podłączonej do Internetu wpisać: 
 net from http://radyakin.org/transfer/usespss/beta 

Następnie należy kliknąć na link do usespss i i zainstalować program zgodnie z podanymi instruk-

cjami. 

 

Dalsze postępowanie zależy od wersji Stata, którą Państwo posiadają. Jeżeli jest to Stata/SE albo Stata/MP, 

można bezpośrednio wykorzystać poniższy kod (w trzeciej linii należy wpisać własną ścieżkę do katalogu w 

którym mamy zgrane pliki z DS): 

 
clear 

set maxvar 10000 

cd C:\Users\Michal\Desktop\ds 

usespss "ds_0_13_2014_03_25_GD_internet.sav" 

save ds_gd, replace 

usespss "ds_0_13_2014_03_23_ind_internet.sav" 

save ds_ind, replace 

rename NUMER_GD numer_gd 

merge m:1 numer_gd using ds_gd 

drop _merge 

save ds2000_2013, replace 

 

(Następnie można skasować oryginalne pliki z DS oraz pliki ds_gd.dta i ds_ind.dta). Plik końcowy 

ds2000_2013.dta zawiera wszystkie zmienne DS z wszystkich dotychczasowych rund badania z lat 2000-

2013. 
 

Jeżeli mają Państwo dostęp tylko do Stata/IC albo Small Stata, które umożliwiają otwarcie zbiorów danych 

z maksymalnie około 2000 zmiennymi (a DS ma w sumie ok. 6000 zmiennych), należy stworzyć plik zawie-
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rający tylko zmienne, które są potrzebne do naszych analiz. Spisy zmiennych z obu plików DS znajdują się 

tutaj: 

ds_gd_2000_2013.pdf 

ds_ind_2000_2013.pdf 

 

Przykładowo, jeżeli potrzebujemy do naszych następujących zmiennych: 

- ze zbioru GD: numer_gd, gdoch_m_osoba 

- ze zbioru IND: WIEK2013, GP60, GP99 

postępujemy następująco. 

 

Ściągamy spakowany plik DS (ds2000_2013.dta), który znajduje się tutaj: ds2000_2013.zip. 

Rozpakowujemy go w wybranym katalogu (poniżej jest to: C:\Users\Michal\Desktop\ds) a następnie 

wpisujemy: 

 

cd C:\Users\Michal\Desktop\ds 

use numer_gd gdoch_m_osoba WIEK2013 GP60 GP99 using ds2000_2013, clear 

save ds2000_2013_work, replace 

 

Plik końcowy ds2000_2013_work.dta zawiera wybrane zmienne DS z wszystkich dotychczasowych rund 

badania z lat 2000-2013. 

 

Jeżeli nie można otworzyć pliku ds2000_2013.dta – Stata pokazuje, że plik jest zapisany w formacie Stata 

13 a Państwo używają wcześniejszej wersji Stata – proszę użyć programu use13: 

http://radyakin.org/transfer/use13/use13.htm 

 

 

Uwagi dodatkowe 

 

Używając opisanego wyżej polecenia usespss można również przenieść do Stata dane z wcześniejszego  

badania w stosunku do DS z lat 1991-1997, które umieszczone są na stronie DS w części „Archiwum (1991-

1997), link „Bazy danych”. 
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