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All models are wrong, but some models are useful

G.E.P. Box
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Istnieje wiele typów danych wzdłużnych, które różnią się między sobą ze względu na 
różne zakresy i własności determinujące możliwość analizy. Obok danych pochodzą-
cych z badań retrospektywnych są dane pochodzące z odpowiednio zorganizowanej 
bazy danych (np. w postaci hurtowni danych) czy też dane pochodzące z badań pa-
nelowych. Jednym z częstych przykładów typu danych wzdłużnych są dane panelo-
we, składające się z pomiarów zmiennych niezależnych i zmiennych odpowiedzi dla 
dwóch lub więcej punktów w czasie dla wielu jednostek obserwacji. Dane te mają dwie 
główne zalety: możliwość sterowania za pomocą zmiennych nieobserwowalnych oraz 
możliwość określenia przyczynowego uporządkowania. Istnieją jednak również po-
ważne trudności z danymi panelowymi: wielokrotne obserwacje są zazwyczaj skore-
lowane i to unieważnia przyjęcie dość powszechnego w analizach statystycznych zało-
żenia, że obserwacje są niezależne. Istnieją co najmniej cztery powszechnie dostępne 
sposoby radzenia sobie ze skorelowanymi obserwacjami w danych wzdłużnych, co  
w efekcie przekłada się na wykorzystanie odpowiednich metod analizy. Podany przy-
kład danych panelowych to tylko jeden z możliwych typów danych wzdłużnych. 

Analiza danych wzdłużnych w modelowaniu statystycznym wyróżnia się szczegól-
nymi własnościami, do których zalicza się m.in.:

1. Możliwość kontroli heterogeniczności dla poszczególnych jednostek; 
2. Więcej informacji o danych: większa zmienność, mniej współliniowości, więcej 

stopni swobody i większa efektywność; 
3. Lepsza zdolność do badania dynamiki zjawiska, np. na podstawie badania przekro-

jowego można powiedzieć, jaki jest procent osób bezrobotnych, ale na podstawie ba-
dania wzdłużnego (longitudinalnego) można określić podział okresów bezrobocia; 
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4. Możliwość identyfikacji i pomiaru efektów, które nie są wykrywalne w badaniu 
przekrojowym lub w tradycyjnej analizie szeregów czasowych;

5. Możliwość budowy i testowania bardziej złożonych modeli zachowań (beha-
wioralnych) niż z danych badań przekrojowych czy szeregów czasowych;

6. Unikanie nieobiektywnej agregacji – wynika z faktu, że większość danych 
wzdłużnych są to zbiory na poziomie mikro danych, ale włączane są też różne 
struktury danych (hierarchiczne i niehierarchiczne);

7. Możliwość kontroli nieobserwowanych zmiennych oraz możliwość badania 
efektu przyczynowości (casuality mechanism).

Nie ma możliwości szczegółowego omówienia wszystkich powyżej wspomnianych 
zagadnień (jest to zadanie na dobry podręcznik, być może zbiorową monogra-
fię). Stąd w tekście rozdziału ograniczymy się do wybranych zagadnień podanych  
w strukturze opracowania. Na strukturę rozdziału składa się: 

1. Przegląd podstawowych definicji danych wzdłużnych.
2. Zagadnienie pomiaru i modelowania zmiany.
3. Charakterystyka i podstawowe własności danych wzdłużnych.
4. Przegląd wybranych metod analizy i modelowania danych wzdłużnych. 

4.1. Specyfika wybranych modeli statystycznych.
4.2. Modele i metody analizy danych wzdłużnych.
4.3. Modele i metody analizy danych przeżycia (survival data).
4.4. Model łączny – połączone modele: danych wzdłużnych i danych przeżycia.
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W ostatnich 30 latach obserwujemy wyjątkowo wzmożony rozwój badań i metod 
analizy związanych z szeroko definiowanych pojęciem „analiza danych wzdłużnych 
(longitudinal data analysis)”. Dane i modele służące do ich analizy mają zastosowa-
nie w różnych dyscyplinach, takich jak: biologia, medycyna, nauki społeczne, nauki 
ekonomiczne, nauki przyrodnicze oraz szeroko definiowanym biznesie (finansach, 
zarządzaniu, marketingu, telekomunikacji, ubezpieczeniach, różnych przedsięwzię-
ciach z obszaru IT). Spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 

1. Po co dane wzdłużne?
2. Jak definiowane są dane wzdłużne?
3. Jaki rodzaj badań, czy też permanentnej obserwacji generuje dane wzdłużne?
4. Jaką najczęściej strukturą charakteryzują się dane wzdłużne?
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Warto na wstępie zaznaczyć, że dane wzdłużne i ich analiza odgrywają 
fundamentalną rolę w epidemiologii i badaniach klinicznych i tym, co się określa 
oceną terapeutyczną (therapeutic evaluation). To tu jest realizowanych najwięcej 
badań i wprowadzanych nowych rozwiązań analitycznych, które potem po części 
lub po pewnej modyfikacji są aplikowane w innych obszarach nauki i biznesu. 
Bogaty przegląd możliwości stosowania analizy danych wzdłużnych w badaniach 
epidemiologicznych zamieszczają m.in. prace: Weiss, Ware (1966); Weiss (2005); 
Fitzmaurice, Laird, Ware (2004), (2011); Vittinghoff, Glidden, Shiboski, McCulloch 
(2012); Diggle, Heagerty, Liang, Zeger (2002), (2013); Frees (2002); Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke, Molenberghs (2009). Z kolei przykłady zastosowań analizy 
danych wzdłużnych w badaniach społecznych i ekonomicznych zamieszczają m.in. 
prace: Frees (2004); Taris (2000); Allison (2005); Rabe, Hesketh, Skrondal (2012); 
Andreß, Golsch, Schmidt (2013).

Każda z ww. prac podaje definicję danych wzdłużnych. Definicje wymagają wprowa-
dzenia określonego nazewnictwa, które jest nieco odmienne w badaniach epidemio-
logicznych w porównaniu do badań z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych.

Cechą charakterystyczną badań wzdłużnych jest to, że pozwalają na studiowanie zmia-
ny w czasie. Podstawą do oceny zmiany jest pomiar odniesiony do tej samej jednostki 
badania powtarzany kilkakrotnie w określonych odstępach czasu. Kiedy dysponuje 
się powtórzonymi pomiarami dla jednostki objętej badaniem (postępowaniem) mo-
żemy uchwycić zmianę odnoszącą się do jednostki w czasie (wewnątrzjednostkowa 
zmiana – within individual change). Zatem jest to jedna z odpowiedzi na wcześniej 
postawione pytanie: po co dane wzdłużne? W istocie problem pomiaru zróżnico-
wania jest dość ważnym zagadnieniem w analizie danych wzdłużnych, bowiem nie 
chodzi tylko o zróżnicowanie odniesione do jednostki objętej badaniem w czasie, ale 
również zmianę i zróżnicowanie pomiędzy jednostkami (beetwen subject change, be-
tween subject variation). Stąd analiza wariancji i kowariancji w metodach i modelach, 
które mają zastosowanie w tym obszarze zajmuje znaczące miejsce.

Badania wzdłużne (longitudinalne), jak wspomniano wcześniej, posługują się okre-
ślonym słownictwem, oto wybrane przykłady:

Jednostki, przedmioty (obiekty, osobniki), respondenci (individuals/sub-
jects/respondents) – uczestnicy biorący udział w badaniach wzdłużnych.

Czas pomiaru, wizyta, rozkład pomiarów (wizyt) w czasie (measurement time, 
occasions, occasion’s timing) – w badaniach wzdłużnych jednostki badania podlegają 
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pomiarowi wielokrotnie w określonym według planu badania czasie, ale nie każda 
jednostka poddana jest pomiarowi przy każdej wizycie.

Czas do wystąpienia zdarzenia (time to event) – inaczej czas przeżycia (survival 
time), czas trwania (duration time).

Liczba powtórzonych pomiarów i ich rozkład w czasie, kolejność, następ-
stwo (the number of the reapeated measurements and their timing) – liczba, czas 
pomiarów różnią się pomiędzy różnymi typami badań wzdłużnych. 

Badanie wzdłużne (longitudinalne) – to badanie, w którym wyniki od jednostek 
objętych badaniem gromadzi się podczas szeregu następujących po sobie pomiarów. 
Zazwyczaj badanie longitudinalne dostarcza wielokrotnych lub powtarzalnych 
pomiarów badanego obiektu. Tego typu powtarzalne pomiary są skorelowane w ra-
mach jednego podmiotu, w związku z czym do ich analizy i wyciągnięcia wniosków 
potrzebne są szczególne techniki statystyczne.

Kolejnym istotnym wymiarem, który analizowany jest w badaniach longitudinalnych 
jest czas do wystąpienia kluczowego zdarzenia (np. zdarzenia klinicznego, jakim może 
być nawrót choroby lub zgon). Czas spełnia kluczową rolę w badaniach longitudinal-
nych, które w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych określane są jako badania 
kohortowe lub panelowe. Badania kohortowe mogą być badaniami retrospektywny-
mi lub prospektywnymi. Poniżej zamieszcza się kilka schematów graficznych, które 
przedstawiają istotę danych longitudinalnych i badań służących do ich gromadzenia.

Cechą charakterystyczną badań wzdłużnych jest to, że jednostka dokonuje pomia-
rów kilka razy w czasie. Badania wzdłużne kontrastują z badaniami poprzeczny-
mi, gdzie pomiar dla każdej jednostki jest pojedynczy, to jest w jednym punkcie 
czasowym. Chociaż często jest tak, że te same pytania badawcze można stawiać  
w badaniu poprzecznym i w badaniu wzdłużnym, ale główną zaletą pierwszych  
z nich jest zdolność do rozdzielenia różnych typów zmian, co w kontekście np. ba-
dań ludnościowych oznacza wyodrębnienie efektu zmiany w odniesieniu do wieku 
i do kohorty. Stosowną ilustrację istoty badania wzdłużnego pokazuje rys. 1.

Na rys. 1a pomiar został dokonany dla każdej z pięciu jednostek objętej badaniem 
dwa razy. Na osi X mamy wiek, na osi Y poziom pomiaru badanego zjawiska. Na 
rys. 1b wartości obserwacji dla każdej jednostki zostały połączone. Połączone 
obserwacje umożliwiają ocenę wzorca zmiany dla każdej jednostki obserwacji, czyli 
odpowiadają na pytanie, jaka jest różnica w wartości pomiaru dla każdej jednostki 
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obserwacji w dwóch punktach odpowiadającym przesunięciu w wieku (na osi X). 

Zaobserwowana zmiana wzorca dla każdej jednostki względem wieku może być 
odpowiednio wyjaśniana i argumentowana. Na rys. 1c poprzez połączenie wartości 
pierwszego pomiaru i drugiego pomiaru dla wszystkich jednostek poprzeczne 

RYSUNEK 1. DANE WZDŁUŻNE: PREZENTACJA EFEKTU POPRZECZNEGO I WZDŁUŻNEGO
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ŻRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE

a) kohorty A, B, C, D b) wiek-okres-kohorta*

(czas - lata kalendarzowe) (czas – przekrój – lata kalendarzowe)

0

3

2

1

6

5

4

2015201420122011 2013

8

7

2010

0

3

2

1

6

5

4

2015201420122011 2013

8

7

2010

w
ie

k 
w

 la
ta

ch

w
ie

k 
w

 la
ta

ch

RYSUNEK 2. DANE WZDŁUŻNE DLA KOHORT

* w literaturze anglojęzycznej jest to Age-A, period-P, cohort-C, czyli w skrócie ujęcie APC, relacja 
pomiędzy trzema wymiarami jest następująca: Aij=Pi-Cj
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i wzdłużne wzorce informują o różnej historii i o tym, że poziom pomiaru jest 
zróżnicowany względem wieku. Zatem z rys. 1.b i 1c. wyraźnie wynika różne 
podejście do oceny zmiany. Do oceny zmiany można podejść jeszcze inaczej, np. 
akcentując efekt kohorty, gdzie rejestracja pomiaru może być prospektywna lub 
retrospektywna. Kolejne rysunki (rys. 2 i rys. 3) przedstawiają możliwe podejście 
do oceny zmiany w badaniach kohortowych, które generują dane wzdłużne. 

Kohorta definiowana jest jako zbiór jednostek, które doświadczyły określonego 
zdarzenia w tym samym czasie, np. kohorta uczniów podejmująca naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej, kohorta osób wchodzących na rynek pracy, kohorta 
absolwentów określonego uniwersytetu itd. Jeśli tym wspólnym zdarzeniem jest 
urodzenie, to w literaturze demograficznej zamiast określenia „kohorty” używa się 
określenia „generacja”. Na rys. 2a jest przedstawiony możliwy pomiar dla jednostek 
pochodzących z pięciu kohort: A, B, C, D, E. Z kolei na rys. 2b wraz z efektem kohorty 
pokazany jest również efekt wieku i okresu. Jest to relacja pomiędzy trzema wymiarami: 
WIEK-OKRES-KOHORTA, których efekty mogą być badane i modelowane w postaci 
APC Models – por. Ryder (1965); Hobcraft, Menken, Preston (1982); Preston, Heuveline, 
Guillot (2000); Frątczak (1996); Balicki, Frątczak, Nam (2007). 

Oś X to lata kalendarzowe, oś Y wiek, a korzystając z relacji Aij=Pi-Cj. Jeśli dwa 
wymiary są znane trzeci można wyznaczyć. Generacja 1992 w roku 2010 była w wieku 
18 lat (2010–1992 = 18), por. rys. 2b. Należy pamiętać, że pomiędzy tymi trzema 
wymiarami występuje współliniowość, dlatego w empirycznych analizach najczęściej 
postępuje się tak, że zamiast trzech wymiarów wykorzystuje się dwa, ale które wymiary 
należy włączyć do analizy, to już decyzja badacza. Dla przykładu w badaniu zjawiska 
bezrobocia przydatne wydają się być wiek i okres, to jest czas kalendarzowy. 

Dane wzdłużne w badaniu kohortowym mogą być zbierane retrospektywnie lub 
prospektywnie, istotę tych dwóch podejść w formie graficznej zamieszcza rys. 3.

W badaniu retrospektywnym, o czasie realizacji badania losuje się próbę do 
badania, która spełnia warunki „nieinformacyjnej” (non-informative) i za pomocą 
określonych narzędzi odtwarza się historię badanych procesów, np. karier: rodzinnej, 
zawodowej, edukacyjnej, migracyjnej itd. Tego rodzaju badania były i są bardzo 
popularne w demografii, szerzej w naukach społecznych. Stosuje się je również w 
zastosowaniach biznesowych, ale z reguły informacje retrospektywne pochodzą 
z dobrze funkcjonujących baz danych, np. baz danych o klientach banków, firm 
ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych itd. Przykładem badań retrospektywnych 
są Polskie Badania Retrospektywne zrealizowane w Instytucie Statystki i Demografii 
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SGH z lat 1988, 1991, 2001, 2006 – Frątczak (1989); Frątczak, Kowalska, Blossfeld, 
Rowher, (2006); Frątczak, Jóźwiak, Paszek (1991), (1996); Frątczak (1996); Frątczak 
(1999); Frątczak, Pęczkowski (2002); Frątczak, Gach, Pęczkowski, Sienkiewicz (2008). 
W badaniu prospektywnym o czasie badania losuje się próbę do badania, która spełnia 
takie same kryteria, jak przy badaniu retrospektywnym, ale powraca się do tej próby 
kilkakrotnie w przyszłości. Realizacja zarówno badania retrospektywnego, jak i badania 
prospektywnego, powinna być osadzona w teorii i służyć weryfikacji określonych 
hipotez badawczych. Przykładem kohortowego badania prospektywnego jest polskie 
badanie Diagnoza późnej dzietności w Polsce. Kohortowe badanie prospektywne 
czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych zrealizowane 
na dwóch panelach, 2007 i 2010/2011 – Bartosińska, Frątczak, Pęczkowski (2009); 
Frątczak, Jeleń (2011); Frątczak, Ptak-Chmielewska (2013).

Rys. 4 pokazuje zestawienie trzech typów badań: poprzecznego (tzw. przekrojowego, 
gdzie informacja o jednostce zbierana jest tylko jeden raz – jednokrotny pomiar), 
badania panelowego, w którym są trzy ścieżki (panele) i badania retrospektywnego, 
gdzie informacja odnośnie do jednostki podana jest w postaci epizodów (tj. 
okresów przejść i pobytów w określonych stanach). Rys. 4c – dostarcza danych 
niezbędnych do analizy przeżycia, czy też analizy historii zdarzeń. Są to dane typu: 
czas do wystąpienia zdarzenia (time to event). Bogaty przegląd badań panelowych  
w obszarze społecznym i ekonomicznym zamieszcza Andreß, Golsch, Schmidt (2013).

RYSUNEK 3. BADANIE: KOHORTOWE RETROSPEKTYWNE I KOHORTOWE PROSPEKTYWNE
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Tylko badania panelowe i retrospektywne dostarczają do analizy danych, które 
określamy mianem danych wzdłużnych. Wymiar czasu w badaniach wzdłużnych 
jest bardzo ważny, stąd często badacze podejmują wysiłek zbierania danych, które 
informują nie tylko o wieku czy kohorcie, ale również o okresie. Rys. 5 zamieszcza 
schemat graficzny takiego badania. 

Dane zawierające pełną historię epizodów, to jest zmiany pomiędzy stanami i czas 
pobytu w wyróżnionych stanach oraz jednocześnie pomiar dotyczący okresu, w tym 
wypadku dwóch okresów (ujęcie poprzeczne nakłada się na ujęcie wzdłużne). Tego 
rodzaju dane stanowią podstawę do prowadzenia zawansowanej analizy danych 
wzdłużnych z wyodrębnieniem efektu przekrojowego. Pięć przedstawionych róż-
nych schematów badań, które generują dane wzdłużne, nie wyczerpuje wszystkich 
opisów badań, które dostarczają dane do analiz wzdłużnych.

Przez dane wzdłużne, jak wielokrotnie określano w tym tekście, rozumiemy m.in. 
zbór danych, w którym zmienna zależna jest mierzona w kilku momentach czaso-
wych dla każdej jednostki analizy (repeated measures data). Zwykle rozumiemy je 
jako zawierające przynajmniej dwa powtórzone pomiary w ciągu długiego okresu. 
Dane wzdłużne mogą być definiowane jako dane w postaci skupień (clustered data) 
lub/i dla różnych poziomów, np. dwupoziomowe dane o postać skupień lub trzypo-
ziomowe dane o postaci skupień (a two-level clustered data set or a three-level clustered 
data set). Dodatkowo dane wzdłużne mogą mieć strukturę hierarchiczną lub niehie-
rarchiczną. Taki układ danych generuje dane wzdłużne wielopoziomowe, włączające 
skupienia i strukturę hierarchiczną lub nie – por. West, Welch, Gałecki (2007); Gol-
stein (1968), (2010), Weiss (2005); Twisk (2010); Gałecki, Burzykowski (2013). Rys 6. 
ilustruje przykład danych o strukturze wielopoziomowej i skupieniach. Na pierwszym 

RYSUNEK 4. BADANIE: PRZEKROJOWE, PANELOWE, KOHORTOWE
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poziomie jest pomiar, pomiary przynależą do pacjenta – drugi poziom to pacjenci, 
którzy przynależą (są diagnozowani i leczeni) do określonej klniki – trzeci poziom.

Można postawić pytanie: jaka jest różnica między danymi w postaci skupień, dany-
mi wzdłużnymi a danymi pochodzącymi z powtórzonych pomiarów (clusetred, lon-
gitudinal and reapeated measures data) wszak do jednych i drugich można stosować 
podobne typy modeli, np. model mieszany, czy wielopoziomowy. Dyskusję na temat 
tych różnic zamieszcza wiele prac, w tym m.in.: West i wsp. (2007); Weiss (2005); 
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Fitzmaurice, Ravichandran (2008); Fitzmaurice, Larid, Ware (2011); Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke, Molenberghs (2009), w których podsumowano te trzy typy da-
nych oraz wskazano na ich specyficzne własności.

W danych zawierających skupienia (clusters) zmienną zależną mierzy się raz dla 
każdej jednostki badania (np. pacjenta, studenta, respondenta, itd.), ale jednostki 
obserwacji są agregowane w określone grupy, np. pacjenci według lekarza prowa-
dzącego, uczniowie według klas, samochody według marek produkcyjnych. Nie ma 
żadnego uporządkowania jednostek w skupieniach a odpowiedzi, informacje od 
nich pozyskane (inaczej pomiary) powinny być w równym stopniu skorelowane. 

W danych pochodzących z powtórzonych pomiarów, zmienna zależna jest 
mierzona więcej niż jeden raz dla każdej jednostki objętej badaniem. Zwykle istnie-
je pewna zmienna niezależna (zwana często czynnikiem w obrębie jednostki), która 
zmienia się wraz z każdym pomiarem. Ale dane dotyczące powtórzonych pomiarów 
niekoniecznie muszą być umiejscowione w czasie – mogą być zbierane w przestrze-
ni, według jednostek przestrzennych. 

W danych wzdłużnych, zmienna zależna jest mierzona w kilku punktach czasowych 
dla każdej jednostki, często w ciągu stosunkowo długiego okresu. Czasami cechą cha-
rakterystyczną danych wzdłużnych jest to, że wielokrotne obserwacje dotyczące tej 
samej jednostki mogą być porządkowane według przyjętego kryterium czasu.

Wypadanie z badań (ubytek jednostek – drop out) nie jest zbyt dużym problemem 
w wypadku danych pochodzących z powtórzonych pomiarów, ale jest ogromnym 
problemem w sytuacji badań wzdłużnych. Wszystkie trzy ww. rodzaje danych mogą 
być klasyfikowane jako typy danych hierarchicznych lub wielopoziomowych i mogą 
być analizowane z wykorzystaniem modeli mieszanych lub wielopoziomowych.  
W literaturze przedmiotu wyraźnie podkreśla się, że dane wzdłużne posiadają 
z natury strukturę hierarchiczną i wielopoziomową z obserwacjami, które na 
najniższym poziomie są zagnieżdżone lub zgrupowane w ramach jednostek/
obiektów, które przynależą do jednostek na najwyższym poziomie.

Dane longitudinalne są też wielowymiarowe. Zwykle wielowymiarowość ma 
kilka znaczeń, jedno odnosi się do statystyki sensu stricto, drugie do zastosowań 
statystyki. W rozumieniu statystyki oznacza to, że dla każdej jednostki posiadamy 
kilka wyników (pomiarów). W zastosowaniach wielkowymiarowość oznacza, że 
więcej niż jedna zmienna na jednostkę badania jest wykorzystywana w analizach. 
Stąd dane i analizy wzdłużne są wielowymiarowe w rozumieniu obu wymienionych 
definicji wielowymiarowości.
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Warto podkreślić, że dane oparte na szeregach czasowych też odnoszą się do danych 
wzdłużnych, ale filozofia organizacji danych opartych na szeregach czasowych jest 
nieco odmienna od opisanych powyżej cech/własności danych wzdłużnych oraz 
używa się do ich analizy metod i modeli właściwych dla szeregów czasowych. Zatem 
nie są one przedmiotem zainteresowań w tym tekście.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie badaniami wzdłużnymi w biznesie 
szeroko definiowanym. O ile w badaniach epidemiologicznych, społecznych, 
ekonomicznych realizacja badań wzdłużnych opiera się na mocnych podstawach 
teoretycznych, o tyle w odniesieniu do biznesu teorie modeli biznesowych i ich rozwój 
są na etapie intensywnych prac, które prawdopodobnie zakończą się sukcesem. 
Jako przykład takiej pracy można podać artykuł autorstwa Hedman i Kalling 
(2003). W oparciu o przegląd bogatej literatury przedmiotu autorzy zaproponowali 

Oferta (3)

RYNEK/GAŁĄŻ

Cena/KosztJakość produktu Usługi związane z ofertą

Klienci (1) Konkurencja (2)

Ludzie Zasoby
organizacyjne

Zasoby
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DOSTAWCY (6) NakładyRynki czynników
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Poziom rynku, np. pięć sił
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wartości
wg. Portera
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(pracowników, 
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ograniczenia 
poznawcze  
i społeczne

RYSUNEK 7. SKŁADOWE MODELU BIZNESU

ŹRÓDŁO: J. HEDMAN, T. KALLING, THE BUSINESS MODEL CONCEPT: THEORETICAL UNDERPINNINGS AND EMPIRICAL ILLUSTRATIONS, 
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, 2003, NR 12, S. 53, RYS. 1.
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koncepcję ogólnego modelu biznesowego, który zawiera następujące elementy 
połączone ze sobą związkiem przyczynowo skutkowym, poczynając od poziomu 
rynku produktu: 1) klienci, 2) konkurenci, 3) oferta, 4) czynności i organizacja, 
5) zasoby, 6) zaopatrzenie czynników zewnętrznych oraz wkład w produkcję. 
Wszystkie te komponenty są przekrojowe i mogą być analizowane w dowolnym 
punkcie czasowym. Aby model był pełny, uwzględniono również komponent 
procesu longitudinalnego (7), który odpowiada za odwzorowanie dynamiki modelu 
biznesowego w czasie oraz za ograniczenia kognitywne i kulturowe, z którymi radzić 
sobie muszą menadżerowie. Na schemacie autorzy określili to mianem zakresu 
zarządzania. Rys 7. prezentuje schemat modelu biznesowego i jego składowe.

Zdaniem autorów model biznesowy musi być zarządzany i rozwijany wraz  
z upływem czasu. W ten sposób uwzględnia on perspektywę procesu. Model może 
być analizowany w wymiarze przekrojowym (wymiar przyczynowy, pionowy  
w schemacie modelu), jednak ewoluuje również w czasie (wymiar longitudinalny, 
horyzontalny w schemacie modelu) wraz z tym, jak ewoluują menadżerowie i ludzie 
wewnątrz modelu oraz konsumenci i konkurencja na zewnątrz. Procesy te obejmują 
niwelowanie różnic poznawczych, kulturalnych i politycznych. Są to kwestie,  
z którymi menadżerowie borykają się regularnie we wszystkich składowych modelu 
i twierdzą, że potrzebujemy wszystkich trzech do zrozumienia czynników sukcesu  
i porażki. Zasoby muszą zostać zgromadzone, uruchomione i zorganizowane w taki 
sposób, który poprawi cenę i jakość oferty w relacji do konkurencji i preferencji 
klienta. Jak konkludują autorzy Hedman, Kalling (2003, s. 56) w podsumowaniu 
artykułu „proponujemy model biznesowy, który nadaje kształt szerszego kontekstu 
biznesowego systemom informacyjnym (SI). W najlepszym wypadku jest to 
zasób potencjalny, coś o potencjalnej wartości. Teoretycznie, jego ekonomiczna 
wartość jest określana przez zdolność firmy do handlu i absorbowania zasobów SI, 
zsynchronizowania (i połączenia) go z innymi zasobami, rozpowszechnienia go 
wśród działań i zarządzania owymi działaniami w taki sposób, aby stworzyć ofertę  
o unikalnych cechach w porównaniu z konkurencją w branży, w której firma operuje. 
Każdy definiowany empirycznie biznes używający SI może być postrzegany poprzez 
model biznesowy, jednak należy zastosować spojrzenie warunkowe: wartość  
i zależności wewnątrz modelu biznesowego różnią się w zależności od zastosowania 
SI oraz w zależności od konkretnego biznesu”. Ponadto autorzy utrzymują, że jedną 
z ról SI stało się usprawnienie biznesu oraz że konstrukcja modelu biznesowego jest 
dobrym narzędziem do zrozumienia i oceny istoty procesu biznesowego. Koncepcja 
modelu biznesowego staje się coraz popularniejsza zarówno w e-biznesie, jak 
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i w tradycyjnych przedsiębiorstwach. Nabiera to szczególnego znaczenia we 
współczesnym świecie, gdzie szybkie przetwarzanie dużych i różnorodnych zbiorów 
danych oraz dostarczanie decyzji do podejmowania działań w biznesie (era Big 
Data) stało się powszechnością dnia codziennego. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że w związku z analizą procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi analiz 
statystycznych podlega zmianie proces myślenia statystycznego z kategorii myślenia 
tradycyjnego do myślenia w kategoriach procesu biznesowego. Więcej na ten temat 
– Hoerl, Snee (2012). 

���=DJDGQLHQLD�SRPLDUX�L�PRGHORZDQLD�]PLDQ\

Dane wzdłużne, które wraz z rozwojem badań są coraz częściej dostępne, służą ge-
neralnie do oceny zmiany, szerzej procesu zmian głównie na poziomie indywidu-
alnym, ale nie tylko. Definicja zmiany, czy też procesu zmian, jest określana róż-
nie, co więcej w różnych dyscyplinach naukowych zainteresowanie zmianą dotyczy 
określonych procesów badanych na poziomie jednostki czy też grup jednostek. We-
dług Allisona (2010) analiza danych wzdłużnych wykorzystywana jest głównie do 
dwóch celów: (1) do kontrolowania nieobserwowanych czynników, a tym samym 
polepszenia wnioskowania statystycznego odnośnie mechanizmu przyczynowo-
ści; (2) do analizowania zmiany w zmiennych ciągłych oraz dyskretnych. Zdaniem 
Signer i Willetta (2003) oraz Goldsteina (1968, 2010), zmiana jest wszechobecna  
w codziennym życiu, ale poprzez określone interwencje można modyfikować pro-
ces zmiany. Zdaniem ww. autorów zagadnienie opisu i wyjaśniania zmiany fascynu-
je różnych badaczy od pokoleń, ale dopiero od pewnego czasu, to jest od lat 1980., 
kiedy intensywne prace metodologiczne wśród statystyków zostały podjęte i które 
doprowadziły do opracowania nowej generacji modeli opartych na indywidualnym 
(jednostkowym) modelu wzrostu – badanie zmiany zostało przyśpieszone. Są to 
modele z efektem stałym, z efektem losowym (z losowym wyrazem wolnym i loso-
wym współczynnikiem nachylenia), modele wielopoziomowe, modele mieszane. Ta 
grupa rozwijanych modeli dała dobrą podstawę do badania procesu zmian. 

Jak wspomniano wcześniej, pojęcie zmiany definiowane jest różnie. W badaniach 
wzdłużnych (Signer, Willett 2003, s. 8-15) chodzi o dwa rodzaje zmian, które pozy-
skujemy, stosując dwa pytania i stosownie do nich dobierając odpowiadające im po-
ziomy analizy. Pierwsze pytanie dotyczy wewnątrzjednostkowej zmiany (within 
individual change), czyli jak każda jednostka/osoba w badaniu podlega zmianie  
w czasie? Drugie pytanie dotyczy międzyjednostkowych różnic w zmianie, (in-
terindividual differences in change) oraz jak przewidywać różnice pomiędzy jednost-
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kami w ich zmianie. To rozróżnienie ma decydujące znaczenie zarówno do przy-
gotowania i prowadzenia badań, jak i też do stosowania określonej klasy modeli 
służących do oceny zmiany. Ten podział implikuje trzy ważne kryteria związane 
z realizacją badań wzdłużnych, a mianowicie: wiele fal danych, dobrze określone 
metryki czasu dla substantywnego procesu będącego przedmiotem studiów oraz 
systematyczny pomiar zmiany w postaci wyniku.

Podobne argumenty związane z badaniem zmiany przytaczają psychologowie  
i demografowie Collins (2006); Molenaar (2004). Wraz ze wzrostem liczby badań 
longitudinalnych, jak również zwiększeniem ich intensywności i długości, pojawiło 
się fundamentalne napięcie pomiędzy tym, co nazywa się „skupieniem na waria-
cji międzyjednostkowej”, czyli różnicami pomiędzy jednostkami, a „skupieniem na 
wariacji wewnątrzjednostkowej”, czy różnicami w ramach tej samej jednostki. Po-
dejścia skupiające się na wariacji międzyjednostkowej podkreślają stworzenie 
ogólnych zasad tworzenia badań, które mają zastosowanie w wypadku wszystkich 
jednostek. Z drugiej strony, podejścia skupiające się na wariacji wewnątrzjednost-
kowej podkreślają konieczność zrozumienia zmian wewnątrz jednostek, a koniecz-
ność stworzenia ogólnych zasad stawiają na drugim miejscu. Collins (2006, s. 507 
i n.) podjęła próbę opisania ram koncepcyjnych uwzględniających pomiar zmia-
ny dla badań longitudinalnych. Według autorki, badania longitudinalne powinny 
charakteryzować się połączeniem trzech elementów, to jest: (1) dobrze opisanego 
modelu teoretycznych zmian obserwowanych przy pomocy (2) projektu czasowe-
go, który zapewnia jasne i dokładne spojrzenie na proces, przy czym otrzymane 
dane analizowane są za pomocą (3) modelu statystycznego, będącego aplikacją 
operacyjną modelu teoretycznego. Integracja tych trzech elementów jest niezbędna 
do stworzenia dobrego badania longitudinalnego, jednak nie jest wystarczająca1.

Inni autorzy Ployhart, Vandenberg (2010) charakteryzując badania longitudinalne 
z uwzględnieniem trzech składowych: teorii, projektu (design) i analizy zmiany 
podkreślają różnice pomiędzy opisem zmiany i wyjaśnieniem zmiany. Opisowe 
badania longitudinalne mają na celu opis zmiany zjawiska w czasie. W badaniach 
opisowych badacz stara się opisać formę zmiany w czasie (np. liniowa lub nieli-
niowa). Natomiast badania wyjaśniające mają na celu zidentyfikować przyczynę 
zmiany przy użyciu jednej lub więcej istotnych zmiennych wyjaśniających lub to,  
w jaki sposób zmiany jednej zmiennej wyjaśniającej są predykcyjne dla wartości in-

1 W artykule autorka dokładnie omawia trzy elementy, to jest: teoretyczny model zmian, projekt czasowy użyty 
do obserwacji zjawiska zmiany oraz statystyczny model zmian, podkreślając konieczność ich integracji.
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nych istotnych zmiennych wyjaśniających, które są przedmiotem zainteresowania. 
Zarówno badania wyjaśniające jak i opisowe mają swoje zastosowanie, oba rodza-
je są ważne dla określenia istoty badań longitudinalnych, najpierw należy określić 
kierunek zmiany, aby następnie móc ją wyjaśnić. Dlatego zanim zostaną zebrane 
dane empiryczne, badacz powinien określić zakładaną postać zmiany i sformu-
łować teoretyczną koncepcję do analizy i wyjaśnienia zmiany. Określenie postaci 
zakładanej zmiany najczęściej polega na formułowaniu hipotez na temat tego, czy 
występuje zmiana, czy nie, a jeśli występuje, czy zmiana jest liniowa, czy nielinio-
wa. Jeśli zmiana jest liniowa, to kolejne pytanie: czy jest to pozytywna zmiana – 
rosnąca, czy negatywna – malejąca. Jeśli zmiana jest nieliniowa, to czy występuje 
efekt stabilizacji, nagła przerwa lub wielokrotne wzrosty i spadki? Formułowanie 
kształtu zmiany przed przystąpieniem do badania może być oczywiście trudne, ale 
hipotezy odnośnie zmiany należy formułować. Zdaniem wielu autorów, np. George, 
Jones (2000); Mitchell, James (2001); Ployhart, Vandenberg (2010) upewnienie się, 
że proces zmiany został prawidłowo sformułowany jest kluczowe, ponieważ zmiana 
jest główną zmienną dla większości badań longitudinalnych. Innymi słowy, forma 
zmiany danego zjawiska (procesu) w czasie jest tą zmienną, którą badania mają opi-
sać, analizować i docelowo zaprognozować. Rys. 8. pokazuje różne formy zmiany. 

Zmiany liniowe (rys. 8a) są łatwe do opisania, ponieważ mogą być pozytywne lub 
negatywne. Co więcej, istotny interesujący nas kontekst może pomóc nam przewi-
dzieć, jaka może być skala zmian liniowych. Z drugiej strony, zmiany nieliniowe nie 
są tak łatwe do opisania. Dla przykładu, zmiana po lewej rys. 8b może być słusznie 
nazwana zmianą o ujemnym przyspieszeniu, zmianą następującą po krzywej nauki, 
zmianą następującą po krzywej mocy lub zmianą rosnącą z malejącymi przycho-
dami. Ponieważ w różnych źródłach tę samą formę zmian określa się różnymi ter-
minami, istotne jest, aby opisywać (lub ilustrować graficznie) hipotetyczną formę 
zmian w odniesieniu do formy obserwowanej. Istnieje również możliwość rozwa-
żenia przypadku, w którym zmiana jest nieciągła. Rys. 8c ilustruje dwa nieciągłe 
kształty zmian. W każdym z przykładów występuje punkt przełomowy, w którym 
następuje nagła zmiana kierunku. Punkty te mogą być wynikiem planowanej in-
gerencji lub nieplanowanych zdarzeń, np. wystąpienie kryzysu finansowego. Pod-
sumowując, określenie kształtu zmiany jest kluczowe dla sformułowania hipotez, 
które będą poddane weryfikacji. 
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Drugim ważnym zagadnieniem przy formułowaniu hipotez, oprócz określenia kie-
runku i kształtu zmiany, jest określenie poziomu zmiany. Z reguły badacze wymie-
niają dwa interesujące, będące przedmiotem oceny, poziomy. Po pierwsze, może nas 
interesować po prostu to, w jaki sposób zmiany wpływają na całą grupę obserwacji. 

a) liniowa (pozytywna i negatywna)
RYSUNEK 8. PRZYKŁADY RÓŻNYCH FORM ZMIANY WZGLĘDEM CZASU

b) nieliniowa

b) nieciągła

czas czas

czas czas

czas czas

ŹRÓDŁO: PLOYHART R.E., VANDENBERG R.J., THE THEORY, DESIGN, AND ANALYSIS OF CHANGE, JOURNAL OF MA-NEGEMENT, 
2010, S. 100, RYS. 1.
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Oznacza to, że wszystkie obserwacje podlegają tej samej formie zmian, a kluczową 
kwestią jest to, czy cała grupa jednostek doświadcza podobnej zmiany. Dla przykła-
du, można przewidywać, że wyniki korporacji wzrosną w czasie w sposób liniowy, 
a ponadto wszystkie oddziały korporacji będą wykazywały tę samą liniową formę 
zmiany. Po drugie, interesować nas może analiza międzyjednostkowych różnic  
w międzyjednostkowych formach zmian. Inaczej mówiąc, każda jednostka ob-
serwacji może zmieniać się w inny sposób; dlatego skupiamy się na zrozumieniu 
międzyjednostkowych różnic w międzyjednostkowych zmianach – por. Ilies i wsp. 
(2006). Dla przykładu, możemy przypuszczać, że pewne oddziały korporacji do-
świadczą pozytywnej zmiany w czasie, podczas gdy w wypadku innych oddziałów 
zmiany mogą być negatywne. 

Rysunek 9 ilustruje w formie graficznej różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami.

Rys. 9a przedstawia dla wszystkich jednostek objętych badaniem jedną formę zmiany  
(w postaci średniej ogólnej), podczas gdy na rys. 9b każdej jednostce obserwacji odpowia-
da inna forma zmiany. Ważne jest, aby pamiętać, że skupianie się na średniej zmianie gru-
py w sytuacji, gdy istnieje duże zróżnicowanie wewnątrz danej grupy (patrz rys. 9b), może 
być mylące. W związku z tym, średnia zmiana grupy traktuje wszystkie jednostki w grupie 
jako posiadające tę samą formę zmiany w czasie, podczas gdy zmiana międzyjednostkowa 
pozwala na przedstawienie faktu istnienia różnic pomiędzy jednostkami. Zarówno zmia-
na średnia grupy, jak i zmiana międzyjednostkowa mogą zawierać predyktor wyjaśniający 
zmianę, ale predyktory te wyjaśniają różne przyczyny wariancji (np. ogólną średnią zmia-
nę lub różnice międzyjednostkowe w zmianach między jednostkowych). 

a) zmiana średniej ogólnej dla grupy  
jednostek

b) zmiana dla pojedynczych jedno-
stek (wewnątrz) i zmiana średniej 
ogólnej dla grupy jednostek 

czas czas

RYSUNEK 9. RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANĄ ŚREDNIEJ GRUPOWEJ I ZMIANĄ MIĘDZY-JEDNOSTKOWĄ

ŹRÓDŁO: PR.E. PLOYHART, R.J. VANDENBERG, THE THEORY, DESIGN, AND ANALYSIS OF CHANGE, JOURNAL OF MANEGEMENT, 
2010, S. 102, RYS. 2.
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W pracach socjologicznych oprócz określenia zmiany i jej opisu zwraca się uwagę 
na mechanizm przyczynowości. Może być on ilustrowany różnie, jako efekt wpływu 
jednej zmiennej na drugą w badanym okresie, gdzie kształty tego wpływu powią-
zań są różne względem czasu – por. Blossfeld, Rohwer (1992); Frątczak (1999); May-
er (2004). Mechanizm ten może być objaśniany za pomocą procesów równoległych  
i zdarzeń je tworzących. Rys. 10 zamieszcza graficzną interpretację przyczynowości, 
czyli to, jak można obserwować efekt przyczynowości w studiowaniu dwóch pro-
cesów równoległych. Wystąpienie zdarzenia w Procesie 1 powoduje lub nie zmiany  
w Procesie 2, czego efektem jest podział pierwszego epizodu w Procesie 2 na subepizody.

Oczywiście jest to tylko jeden ze sposobów studiowania przyczynowości. W litera-
turze polskiej w odniesieniu do procesów demograficznych czytelnik może spotkać 
rozważania na ten temat w pracach: Frątczak, Józwiak, Paszek, (1991), (1966); Frąt-
czak (1999); Ptak-Chmielewska (2005). W literaturze anglojęzycznej zagadnienie 
mechanizmu przyczynowości jest szeroko dyskutowane, m.in. w pracach: Blossfeld, 
Rohwer (1992); Blossfeld, Hamerle Mayer (1989); Blossfeld, Golosch, Rowher 
(2007); Pearl (2010).

ŹRÓDŁO: MAYER K.U., EVENT HISTORY ANALYSIS: BASIC MODELS, LIFE COURSE RESEARCH, THEORETICAL ISSUES, EMPIRICAL  
APPLICATIONS AND METHODOLOGICAL PROBLEMS. SOCIOLOGICAL METHODOLOGY WORKSHOP, SERIES ACADEMIA SINICA, TAIPEI, 
TAIWAN, 20-24.09.2004, SLAJD NR 6.

Subepizody w procesie 2

Proces 2

Proces 1

y

y2

y1

x

x2

x1

t

tt4t3t2t1

RYSUNEK 10. PROCESY RÓWNOLEGŁE – EFEKT PRZYCZYNOWOŚCI 
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Dane pochodzące z badań wzdłużnych charakteryzują się określonymi własnościami. 
W ekonometrycznej analizie danych panelowych Baltagi (1995) wymienia sześć 
potencjalnych korzyści wynikających z analizy danych panelowych:

1. Możliwość kontroli heterogeniczności dla poszczególnych jednostek. 
2. Więcej informacji o danych: większa zmienność, mniej współliniowości, więcej 

stopni swobody i większa efektywność.
3. Lepsza zdolność do badania dynamiki zjawiska, np., na podstawie badania 

przekrojowego można powiedzieć, jaki jest procent osób bezrobotnych, ale  
w wyniku badania panelowego można określić podział okresów bezrobocia. 

4. Możliwość identyfikacji i pomiaru efektów, które nie są wykrywalne w badaniu 
przekrojowym lub w tradycyjnej analizie szeregów czasowych. 

5. Możliwość budowy i testowania bardziej skomplikowanych modeli zachowań 
(behawioralnych), niż z danych badań przekrojowych czy szeregów czasowych.

6. Unikanie stronniczości agregacji – wynika z faktu, że większość danych 
panelowych jest na poziomie mikro danych.

Do wymienionych sześciu własności Allison (2010) dodaje kolejne, a mianowicie:

1. Możliwość kontroli nieobserwowalnych zmiennych, co może być realizowane 
poprzez modele efektów stałych.

2. Możliwość włączenia do analizy rozwiązania przyczynowo-skutkowego: Czy X 
wpływa na Y, czy Y wpływa na X? Takie analizy są realizowane przez jednoczesne 
oszacowanie modeli z opóźnieniem zmiennych. Metody, które umożliwiają takie 
oszacowania dopiero stosunkowo niedawno zostały opracowane i nie są często 
stosowane. 

3. Zdolność do zbadania wpływu np. „procesu leczenia” na trajektorii wyniku 
(lub, ekwiwalentnie – równoważnie, badanie zmiany efektu leczenia) w okre-
ślonym czasie.

Według Heogarty (2006, rozdz. 1) badania longitudinalne wymagają większego wy-
siłku, jednak mają wiele zalet. Zalety te obejmują m.inn.:

1. Rejestrowanie czasów wystąpienia zdarzeń. Potencjalne badanie 
longitudinalne mierzy nowe wystąpienia zjawiska, np. choroby, zdarzenia jak 
default – niespłacanie kredytu, churn – odejście klienta z firmy telekomunikacyjnej. 
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Czas wystąpienia pierwszych objawów może zostać skorelowany z niedawnym 
wystawieniem pacjenta na ryzyko i/lub chronicznym ryzykiem.

2. Potencjalne potwierdzenie ryzyka. W potencjalnym badaniu notuje się 
status ryzyka uczestników podczas kolejnych badań. Może to zmniejszyć 
prawdopodobieństwo obciążenia pamięci, które powoduje, że jednostki 
kolejno zapadające na daną chorobę są bardziej skłonne do przypominania 
sobie czynników ryzyka (rodzaj błędu pomiaru). Dodatkowo analizowana 
jest chronologia występowania czynników ryzyka i ich rezultatów z uwagi na 
pomiar na poziomie jednostki. 

3. Pomiar indywidualnych zmian rezultatów. Głównym atutem badań 
longitudinalnych jest możliwość pomiaru zmian wyników i/lub czynników 
ryzyka na poziomie jednostki. Badania longitudinalne dają szansę na obserwację 
indywidualnych wzorców zmian. 

4. Rozdzielenie wpływu czasu poprzez pomiar trzech jego wymiarów: 
kohorty, okresu, wieku (trzech składników zmiany) . 

Mówiąc o badaniach wzdłużnych, należy podkreślać nie tylko zalety, ponieważ 
podejście longitudinalne jest też obciążone pewnymi kosztami. Związane są one 
z kilkoma utrudnieniami (można je określić jako wady, ułomności, problemy),  
z którymi należy sobie poradzić, aby wyniki analiz i ewentualnie prognozowania nie 
były obarczone zbyt dużymi błędami. 

Do utrudnień w badaniach longitudinalnych – por. Heath (2004); Fitzzmaurice, 
Ravichandran (2008); Diggle, Reeve, Stanton (2011); Andreß, Golsch, Schmidt 
(2013); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011) – zalicza się:

Zbilansowane i niezbilansowane dane

Zazwyczaj badania wzdłużne z powtarzanymi pomiarami zakładają jednakową licz-
bę pomiarów dla wszystkich jednostek objętych badaniem we wspólnych punktach 
czasowych. Jeśli wszystkie jednostki mają tę samą liczbę powtórzonych w wyzna-
czonych odcinkach czasu, taki zestaw danych nosi nazwę zbilansowanych w czasie 
(balanced over time).

Zakładając, że Yij to j-ty pomiar dla i-tej jednostki, a tij to moment pomiaru Yij, za-
kres zbilansowany oznacza, że tij=tj dla wszystkich jednostek i. Niespełnienie tego 
warunku implikuje, że zbiór danych jest zbiorem niezbilansowanym.

Wiele wcześniejszych metod statystycznych rozwijanych do analizy danych wzdłuż-
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nych, jak np. analiza wariancji dla powtórzonych pomiarów (repeated – measures 
ANOVA) wymaga do analizy zbilansowanej liczby pomiarów. Niestety praktyka 
badań jest taka, że dość często, szczególnie gdy badania są rozciągnięte w czasie, 
zdarzają się braki pomiarów dla jednostek objętych badaniem w różnych punktach 
czasowych. W takim wypadku zbiór danych określa się zbiorem danych niezbilan-
sowanych w czasie (unbalanced over time). Gdy brakuje niektórych obserwacji, np. 
z powodu niezgłoszenia się na pomiar lub z powodu tzw. wypadnięcia z badania, 
mamy do czynienia z brakami danych (missing data), zjawisko to jest permanentną 
cechą badań wzdłużnych – wtedy dane są niezbilansowane, ale należy je rozróżnić 
w badaniu podłużnym od innych rodzajów danych niezrównoważonych, dane te są 
często określane jako niekompletne. Rozróżnienie to podkreśla fakt, że planowane-
go dla jednostki pomiaru nie można było uzyskać.

Uczestnictwo jednostek wylosowanych do badania w całym czasie jego realizacji

Istnieje ryzyko obciążenia statystycznego wywołanego niepełnym dalszym uczest-
nictwem lub „wypadnięciem” uczestników z badania. Jeśli uczestnicy, którzy są ba-
dani, do końca różnią się od tych, którzy przerwali badania, błędna analiza może 
dostarczyć wyników niereprezentatywnych dla pierwotnej grupy docelowej bada-
nia. Jest to dobrze znany, szczególnie w badaniach panelowych, ubytek responden-
tów/jednostek objętych badaniem (dropout, attrition), co generuje brakujące dane 
(missing data). Braki danych mogą być następstwem trwałego zniknięcia jednostki 
spod obserwacji (dropout, lost to follow-up) albo zniknięcia czasowego, po którym 
jednostka powraca do badania (intermittent missing values). Przykład jednej z ta-
kich sytuacji pokazuje rys. 11.

Dla jednostki obserwacji nr 1 (rys. 11) mamy wszystkie pomiary (łącznie 12), dla 
jednostki nr 2 ostatni pomiar był zarejestrowany o czasie 8, co daje łącznie osiem 
pomiarów. Jednostka nr 2 wypadła z badania o czasie 8. Oznacza to, że zbiór liczby 
pomiarów dla dwóch jednostek jest inny. W odniesieniu do jednostki nr 2 brakuje 
czterech obserwacji.

Żeby radzić sobie z ubytkiem danych, należy najpierw zrozumieć ich istotę, a potem 
przedsięwziąć określone działania. Nawet w wypadku najlepszych projektów badań 
longitudinalnych pojawi się zjawisko ubytku. Występują tak naprawdę dwa rodzaje 
brakujących danych. Pierwszy przypadek jest podobny do badań przekrojowych 
i dotyczy tego, czy próba respondentów w danym czasie jest reprezentatywna dla 
większej, interesującej nas populacji. Drugi jest właściwy dla badań longitudinalnych 
i dotyczy tego, czy próba respondentów w czasach późniejszych badań jest 
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reprezentatywna dla respondentów z czasów wcześniejszych. W badaniach 
terenowych nie jest niczym wyjątkowym odkrycie, że współczynnik odpowiedzi 
spadł o połowę lub nawet więcej pomiędzy pierwszym a ostatnim pomiarem – Chan 
(1998); Ployhart, Vandenberg (2010). Rys. 12 prezentuje dwie wybrane sytuacje 
związane z błędnym pomiarem, który generuje braki danych.

Według autorów: Fitzmaurice, Laird, Ware (2011) braki danych w badaniach 
longitudinalnych powodują trzy ważne implikacje dla analizy danych wzdłużnych. 
Po pierwsze, są to dane niezbilansowane, ponieważ nie do wszystkich jednostek 
udało się zgromadzić taką samą liczbę pomiarów. To powoduje komplikacje dla 
metod analizy danych wzdłużnych, które to metody zakładają zbilansowane zbiory 
danych, jakkolwiek braki wynikające z danych niezbilansowanych nie są dużym 
problemem w modelach regresji. Po drugie, jeśli występuje brak danych, to musimy 
się liczyć z utratą informacji, tym samym brak danych redukuje precyzję estymacji 
zmiany dla średniej odpowiedzi w czasie. Zagadnienie precyzji wiąże się z ilością 
braków danych, im jest ich więcej, tym większy spadek w precyzji oszacowań. 
Utrata precyzji powiązana jest też z metodą estymacji. Nie bez znaczenia pozostaje 
odpowiedź na pytanie, jak skorelowane są braki danych z danymi posiadanymi  
z obserwacji, co wpływa na utratę precyzji. Ważna jest lokalizacja braku danych, 
przez co należy rozumieć odpowiedź na następujące pytania: czy braki danych 

RYSUNEK 11. HIPOTETYCZNE DANE WZDŁUŻNE DLA DWÓCH JEDNOSTEK (DWIE TRAJEKTORIE)

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: HEAGERTY, 2006
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w równym stopniu dotyczą wszystkich jednostek, czy koncentrują się tylko na 
wybranym czasie pomiaru i małej liczbie jednostek? Po trzecie, pod pewnymi 
warunkami braki danych mogą wprowadzić obciążenie wyników estymacji i tym 
samym prowadzą do błędnych wniosków o wartościach średniej zmiany. Dlatego 
dokładne określenie mechanizmu braku danych w badaniach wzdłużnych musi być 
brane pod uwagę przed przystąpieniem do analizy.

W literaturze na temat braków danych dobrze opisany jest mechanizm braku danych 
i jego klasyfikacja – por. Rubin (1976); Little, Rubin (1987); Diggle, Heagerty, Liang, 
Zenger (2013); Fitzmaurice, Ravichandron (2008); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011); 
Laird (1988) .

Dla wyjaśnienia i omówienia czynników związanych z brakującymi danymi 
wygodnie jest przyjąć następujący zapis – podany za Laird (1988); Heagerty (2006):

Rij=1, jeśli obserwacja Yij została zaobserwowana, oraz

Rij=0, jeśli obserwacja Yij jest brakująca. 

Niech Ri = (Ri1, Ri2, …, Rin). Monotoniczne brakujące dane implikują, że jeśli Rij = 0, 
wtedy Rij+k = 0 dla wszystkich k > 0. 

Niech       oznacza podzbiór wyników Yi=(Yi1, Yi2,..., Yin) które są obserwowane, oraz 
niech      oznacza brakujące wyniki. Dla danych longitudinalnych klasyfikacja bra-
kujących danych jest oparta na tym, czy zaobserwowany lub niezaobserwowany 

a) zły wynik pomiarów (nieprawi-
dłowe czasy pomiarów powodują 
nie zaobserwowanie trendu)

RYSUNEK 12. KONSEKWENCJE ZŁEGO POMIARU LUB ZBYT MAŁEJ LICZBY POWTÓRZONYCH POMIARÓW

ŹRÓDŁO: PLOYHART R.E., VANDENBERG R.J., THE THEORY, DESIGN, AND ANALYSIS OF CHANGE, JOURNAL OF MANEGEMENT, 2010, S. 105, RYS. 3.

b) zbyt mała liczba pomiarów – 
fałszywy obraz trendu (błędna 
interpretacja)

czas czas
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wynik jest predyktywny dla brakujących danych.

Brakujące całkowicie losowo (MCAR):  

Brakujące losowo (MAR):      

Nieignorowalne (NI):            zależy od 

Na rys. 11 przedstawiony jest przykład monotonicznego braku danych. Dla 
jednostki o nr 2 wszystkie obserwacje po 8 pomiarze są brakujące. Jeśli przyczyna 
braku danych jest zupełnie niezwiązana z wynikami (zaobserwowanymi lub nie), 
wtedy dane te nazywamy MCAR. Jednak jeśli zaobserwowane dane są predyktywne 
dla braku danych, wtedy nazywamy je MAR, a ich mechanizm wprowadza formę 
obciążenia selekcji (ubytku). Dane MAR mogą pojawić się, jeśli lekarz prowadzący 
badanie postanowi wyłączyć z niego dowolnego pacjenta, który zdaje się nie 
wykazywać efektów leczenia, szczególnie jeśli decyzja ta jest oparta na wartościach 
przeszłych pomiarów lub czynnikach związanych z przeszłymi wynikami Yij. 
Niezaobserwowane wyniki mogą być związane ze zjawiskiem braku, jeśli na 
przykład jednostki, które są najbardziej chore, odmówią podróży i w związku z tym 
stawienia się na zaplanowaną wizytę badawczą. 

Taksonomia braku danych przekłada się bezpośrednio na implikacje dla 
potencjalnego obciążenia wyboru. Jeśli dane są typu MCAR, wtedy zarówno 
brakujące, jak i zaobserwowane wyniki są reprezentatywne dla danej populacji. W 
związku z tym, w wypadku danych MCAR, standardowe podsumowania statystyczne 
oparte na danych zaobserwowanych są nadal prawidłowe. Jednak jeśli dane są typu 
MAR lub NI, wtedy podsumowania oparte na dostępnych przypadkach mogą 
być obciążone. Wracając do rysunku 11, jeśli opuszczenie badania dla jednostki  
o nr 2 wskazuje na ogólny proces, w którym podmioty o niższej wartości pomiaru 
nie powracają do badania, wtedy zaobserwowana średnia dla otrzymanych wyników 
nie będzie reprezentatywna dla tego, co mogłoby zostać zaobserwowane, gdyby 
badano całą populację. W tym przykładzie średnia dla jednostek badanych byłaby 
niedoszacowana względem średniej dla całej populacji w późniejszych, objętych 
badaniem jednostkach czasu. 

Zagadnienie braków danych i sposoby radzenia sobie z tym problemem zostało 
bardzo dobrze zdiagnozowane w literaturze przedmiotu. Najczęściej występujące 
sposoby radzenia sobie z brakiem danych to: imputacja brakujących danych, 
modelowanie z wykorzystaniem różnych technik brakujących danych i danych 
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wzdłużnych, ważenie wyników. W wielu pracach opublikowanych w ostatnich 
latach znajdzie czytelnik informacje na temat tych metod, w tym tradycyjne  
i nowoczesne metody imputacji danych, gdzie do modelowania wykorzystuje 
się zarówno klasyczne, jak i bayesowskie metody estymacji – por. Enders (2010); 
Graham (2012); Molenberghs, Kenward (2007); Allison (2002), (2009); Korczyński 
(2014); Szafer (1997). 

Analiza danych skorelowanych

Analiza statystyczna danych longitudinalnych wymaga metod, które odpowiednio 
uwzględnią wewnątrzpodmiotowe (jednostkowe) korelacje pomiarów odpowiedzi. 
Jeśli taka korelacja zostanie zignorowana, wtedy wnioskowanie statystyczne 
(estymacja i weryfikacja hipotez) może być znacząco niewłaściwa. Zagadnienie 
skorelowanych danych zostanie omówione w części czwartej tekstu. 

Włączenie zamiennych zależnych od czasu

Mimo iż projekty badań longitudinalnych oferują możliwość połączenia zmian  
w występujących czynnikach ryzyka ze zmianami w interesujących nas rezultatach, 
kierunek współzależności (przyczyna-skutek) może być skomplikowany przez 
„sprzężenie zwrotne” pomiędzy wynikiem a ryzykiem. Dla przykładu, w badaniu 
obserwacyjnym efektu działania leku na konkretne wskaźniki zdrowia obecny stan 
zdrowia pacjenta może wpływać na działanie leku lub dawkowanie zastosowane 
w przyszłości. Mimo iż celem badania jest określenie wpływu leku na zdrowie, 
przykład ten bierze pod uwagę wzajemny wpływ ryzyka i wyniku, oraz powoduje 
trudność analityczną, kiedy staramy się oddzielić wpływ leku na zdrowie od wpływu 
zdrowia na przyswajanie leku. 

Analiza zmiennych ukrytych

Cechy jednostek, obiektów, podmiotów etc. w badaniach wzdłużnych mogą 
być obserwowalne i nieobserwowalne. Analiza cech nieobserwowalnych jest 
utrudniona, ale jednocześnie bardzo przydatna. Odpowiedzią na zapotrzebowanie 
na taką analizę jest analiza zmiennych ukrytych. Generalnie można wyróżnić trzy 
główne obszary zastosowań modeli zmiennych ukrytych (por. Sikorska 2012): 
analizowanie określonych przypadków(sytuacji) i umieszczanie ich w segmentach 
(Latent Class Cluster Models), redukcję zmiennych (Latent Class Factor Models), 
konstrukcję skali oraz predykcje zmiennej zależnej (Latent Class Regression and 
Choice Models). Dla analizy danych wzdłużnych najbardziej przydatna jest analiza 
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przejść pomiędzy stanami ukrytymi, określana jako analiza stanów ukrytych 
(Latent Transition Analysis). LTA, która jest rozszerzeniem metodologii Latent Class 
Analysiss dla analizy danych wzdłużnych, umożliwia pomiar nasilenia i kierunku 
migracji w czasie pomiędzy nieobserwowanymi bezpośrednio stanami ukrytymi. 

Pozostałe zagadnienia

Są to m.in. koszty badania, które po części są generowane koniecznością posiadania 
wystarczająco dużej próby losowej i jej utrzymywania, aby zapewnić reprezentację 
populacji w czasie. Co zrobić, aby uzyskać dobre i wymierne względem czasu 
wartości pomiarów? Z pewnością takich pytań można zadać więcej, ale są one ściśle 
powiązane z celem i zakresem badania, jego hipotezami badawczymi i oczekiwanymi 
wynikami.

���3U]HJOÁG�Z\EUDQ\FK�PHWRG�DQDOL]\�L�PRGHORZDQLD�GDQ\FK�
Z]GýXķQ\FK

�����6SHF\ȿND�Z\EUDQ\FK�PRGHOL�VWDW\VW\F]Q\FK�

Podstawowym celem analizy danych wzdłużnych jest ocena zmiany w pomiarach 
zmiennej wynikowej w czasie i opis czynników, które przyczyniają się do zmiany. 
Analiza danych wzdłużnych wymaga bardziej zaawansowanych technik analizy sta-
tystycznej ponieważ:

a) powtórzone pomiary w czasie dla tej samej jednostki/obiektu są zwykle po-
zytywnie skorelowane, chociaż wyniki empiryczne wskazują, że im większe są 
odstępy w czasie pomiędzy kolejnymi pomiarami, tym korelacja jest mniejsza; 

b) zmienność jest często heterogeniczna poprzez wszystkie wyniki pomiarów, 
oznacza to, że wariancja pomiarów jest zmienna w czasie. 

Źródłem korelacji w analizie danych wzdłużnych są: różnice pomiędzy jednostkami/
obiektami, zróżnicowanie wewnątrz jednostek związane z różnicami w pomiarach 
w czasie oraz błędy pomiaru. 

Te dwie charakterystyczne własności danych wzdłużnych naruszają podstawowe 
założenia o niezależności i jednorodności wariancji, które są podstawą w wielu 
standardowych modelach statystycznych (np. ANOVA, wielowymiarowa regresja 
liniowa). Aby uwzględnić te podstawowe własności, modele statystyczne dla danych 
wzdłużnych mają dwa główne składniki: model kowariancji pomiędzy powtarzany-
mi pomiarami oraz model do średniej pomiaru i jej zależności od współzmiennych 
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Pod pojęciem „kowariancji” należy rozumieć zarówno korelacje pomiędzy para-
mi powtarzanych pomiarów dla jednostki jak i zmienność odpowiedzi dla różnych 
pomiarów. Chociaż główne zainteresowania naukowe koncentrowały się zazwyczaj 
na modelu średniej odpowiedzi, wnioski o zmiany w odpowiedzi i jej stosunku do 
zmiennych towarzyszących są wrażliwe na wybrany model dla kowariancji pomię-
dzy powtarzanymi pomiarami. Zatem, korelacja i heterogeniczna zmienność 
muszą być uwzględniane w analizach i modelowaniu danych wzdłużnych w celu za-
pewnienia poprawnej oceny i wnioskowania o zmianie w czasie. Różnice w podej-
ściu do modelowania danych przekrojowych i wzdłużnych przedstawione zostaną 
z wykorzystaniem trzech zestawień zamieszczonych w Tablicy 1. Zestawienie nr 1 
zamieszcza dane przekrojowe, cztery jednostki obserwacji posiadają wyniki pomiaru 
dla dwóch zmiennych X i Y. Dla czterech pomiarów, macierz wariancji i kowariancji 
ma rozmiary 4 na 4. Mamy stałą wariancję na przekątnej, poza przekątną mamy zera. 
W regresji liniowej z wynikami ciągłej zmiennej wynikowej dla kolejnych pomiarów, 
założenia są takie, że odpowiedzi mają równe wariancje i są niezależne. Dlatego od-
chylenia wzdłuż przekątnej są sobie równe i kowariancje poza przekątną są równe 
zeru. Z danych wzdłużnych (por. Zestawienie nr 2) wynika, że każda jednostka ob-
serwacji obecnie posiada po trzy pomiary. Nie tylko można zbadać różnice pomiędzy 
jednostkami, ale można również zbadać zmiany w obrębie każdej jednostki w czasie. 
Dodatkowo, wyniki pomiarów można przedstawić graficznie i zaobserwować profil 
dla każdej z jednostek. Podsumowując, są cztery jednostki obserwacji, każda ma trzy 
pomiary. Jak dla takiego zbioru informacji zmieni się macierz wariancji i kowarian-
cji ? Odpowiedź na to pytanie zamieszcza Zestawienie nr 3. Ponieważ istnieją trzy 
powtarzane pomiary dla każdej jednostki obserwacji, wymiar macierzy wariancji  
i kowariancji jest 12×12. Na przekątnej mamy macierze blokowe – a blok odpowiada 
jednej jednostce obserwacji. Informacje wewnątrz bloków są skorelowane, a na ze-
wnątrz bloków traktuje się je jako niezależne.

Wyniki zamieszczone w Zestawieniu 1 i Zestawieniu 3 ilustrują różnice w kon-
strukcji macierzy wariancji i kowariancji dla danych przekrojowych i danych 
wzdłużnych. Właściwe rozpoznanie struktury macierzy wariancji i kowariancji,  
a następnie wykorzystanie jej do modelowania ma zasadnicze znaczenie w analizie 
danych wzdłużnych. Stąd zaleca się określone postępowanie w procesie modelowa-
nia danych wzdłużnych. Zwykle proces ten obejmuje kilka etapów – por. Diggle, 
Heagerty, Liang, Zeger (2002), (2013); Diggle, Reeve, Stanton (2011), Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke & Molenberghs (2008); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011); Singer, 
Willet (2003); Weiss (2005)., 
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TABELA 1. POMIAR – MACIERZ WARIANCJI I KOWARIANCJI DLA  DANYCH PRZEKROJOWYCH I WZDŁUŻNYCH

1
2
3
4

10
7

12
11

4
2
6
8

Jednostka Macierz wariancji inkowariancjiZmienna YZmienna X

σ2

σ2

σ2

σ2

0

0

ZESTAWIENIE 2. DANE WZDŁUŻNE – ILUSTRACJA GRAFICZNA

Jednostka Zmienna X
Prezentacja graficzna 
danych wzdłużnych

Y(t=l) Y(t=l)Y(t=l)

1
2
3
4

10
7

12
11

4
2
6
8

6
5
9

14

6
3
8

16

4
4
4
2
2
2
6
6
6
8
8
8

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

10
6
6
7
5
3

12
9
8

11
14
16

ZESTAWIENIE 3. MACIERZ WARIANCJI I KOWARIANCJI W ANALIZIE DANYCH WZDŁUŻnych

Macierz wariancji i kowariancjiJednostka Zmienna X Zmienna YCzas

0

0V1

V4

V3

V2

ŻRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI SAS INSTITUTE (2002), LONGITUDINAL DATA ANALYSIS WITH DI-
SCRETE AND CONTINUOUS RESPONSES. COURSE NOTES (SAS INSTITUTE, CARY, USA)
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Etap pierwszy – pierwszym krokiem w każdym procesie budowania modelu jest 
przeprowadzenie dogłębnej analizy danych z wykorzystaniem różnych technik 
exploratacji danych (exploratory data analysis). Ma ona na celu zilustrowanie re-
lacji poprzecznych i wzdłużnych w danych, to jest relacji pomiędzy jednostkami  
i wewnątrz jednostek. Inaczej jej celem jest wykrycie wzorców zróżnicowania po-
między grupami jednostek/obiektów oraz wzorców zróżnicowania wewnątrz jed-
nostek względem czasu. Najczęściej w tym etapie wykorzystywane są różne metody 
graficzne, do których zalicza się:

• wykresy typu „spaghetti” (spaghetti plots),
• wykresy profili średniej dla zmiennej wynikowej (mean response plots),
• nieparametryczne wygładzanie, najczęściej z wykorzystaniem funkcji (metody) 

Kernela (non-parametric smoothing – Kernel smoothing),
• wykresy rozproszenia parami (pairwise scatterplots),
• wiarogramy (viarograms), – dla wyznaczenia których potrzebne są wyniki esty-

macji reszt dla modelu regresji dla średniej odpowiedzi (zmiennej wynikowej). 
Stąd ta technika exploratacji jest ściśle powiązana z etapem drugim. W środo-
wisku informatycznym exploratacja danych oznacza pozyskiwanie (odkrywa-
nie) wiedzy z danych. 

Etap drugi to estymacja modelu regresji dla średniej odpowiedzi (zmiennej wy-
nikowej) z wykorzystaniem metody MNK, dla którego wyniki estymacji, w tym 
wartości oszacowanych reszt stanowią podstawę do przygotowania wiarogramu. 
Wiarogram, a dokładniej otrzymane wzorce z wiarogramu, stanowią podstawę do 
wyboru właściwej struktury kowariancji. 

Etap trzeci to estymacja liniowego modelu mieszanego z wykorzystaniem wybra-
nej struktury kowariancji, ocena założeń modelu wraz z diagnostyką, w tym m.in. 
ocena informacji nietypowych i odstających. Bardziej zawansowane modelowanie 
związane jest ze specyfiką danych wzdłużnych, które mogą pochodzić z badań pa-
nelowych i z powtórzonych pomiarów oraz z badań kohortowych retrospektyw-
nych lub prospektywnych. 

�����0RGHOH�L�PHWRG\�DQDOL]\�GDQ\FK�Z]GýXķQ\FK�

W tej części zostały ogólnie scharakteryzowane najczęściej stosowane metody i mo-
dele do analizy danych panelowych i danych pochodzących z powtórzonych pomia-
rów. Do grupy metod, modeli można zaliczyć: 
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Jednowymiarową i wielowymiarową analizę wariancji, ANOVA, MANO-
VA (Univariate and Multivariate Analysis of Variance) do analizy danych wzdłuż-
nych. Metody te są dobrze opisane w literaturze i stosunkowo łatwe w użyciu. 
Stosowanie obu modeli wymaga, aby dane do analizy zwierały informacje o po-
miarach w określonych odstępach czasu, zakładały błędy o rozkładzie normalnym 
i ich homogeniczność na przestrzeni różnych grup. Zdaniem Nakai i Ke (2009) 
słabą stroną tych metod jest fakt, iż szacują i porównują one średnie wartości dla 
grupy, a nie dostarczają informacji na temat indywidualnego wzrostu. Co więcej, 
w założeniu metody te muszą mieć ściśle określone punkty czasowe. Innymi 
słowy, każdy podmiot/obiekt/jednostka powinien posiadać równomiernie lub 
nierównomiernie rozłożone punkty pomiarów w czasie. Główną różnicą pomiędzy 
ANOVA i MANOVA jest fakt, iż podejście MANOVA musi pozbyć się ze zbioru 
danych wszystkich braków w danych. Aplikacja MANOVY wymaga kompletnych 
danych, ponieważ traktuje powtarzające się pomiary jako jeden wektor, a wektor 
nie może posiadać brakujących informacji. Jeśli występują braki w pomiarach, 
jednostka/obiekt jest usuwany z bazy danych. Ponadto, MANOVA zakłada ogólną 
postać dla korelacji pomiarów powtarzalnych w czasie, podczas gdy ANOVA zakła-
da znacznie bardziej restrykcyjną formę symetrii złożonej. Obie metody są dobrze 
oprogramowane w wielu pakietach statystycznych, dla przykładu w SAS estymuje-
my je z wykorzystaniem procedury GLM (SAS Institute 1992, SAS 9.4. Online Doc).

Modele regresji – to olbrzymia gama narzędzi statystycznych stosowanych  
w analizie danych wzdłużnych. W tym obszarze analizy obserwuje się bardzo szyb-
ki rozwój zarówno w zakresie doskonalenia klasy modeli, jak i metod estymacji  
i co za tym idzie aplikacji. Świadczy o tym m.in. duża liczba nowych podręczników  
i artykułów. W literaturze przedmiotu można spotkać różną klasyfikację tej grupy 
modeli w zależności od formuły i postaci modelu, od struktury i rodzaju danych. 
Do tej grupy modeli zalicza się: 

• modele regresji z efektem stałym, 
• modele regresji z efektem losowym,
modele mieszane, w tym: 

• liniowe modele mieszane, 
• uogólnione liniowe modele mieszane, 
• uogólnione nieliniowe modele mieszane. 

W zależności od postaci zmiennej wynikowej modele regresji do analizy danych 
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wzdłużnych można podzielić na następujące grupy: 

• modele do analizy danych wzdłużnych z ciągłą zmienną wynikową (np. liniowy 
model mieszany z różną strukturą macierzy wariancji i kowariancji),

• modele do analizy danych wzdłużnych z dyskretną i policzalną zmienną wyni-
kową (uogólnione modele mieszane, uogólnione równania estymujące). 

Ze wszystkich wymienionych powyżej klasyfikacji modeli najczęściej  
w zastosowaniach preferowane są modele mieszane. Zdaniem E. Demidenki (2004), 
modele mieszane przenoszą statystykę na nowy wyższy poziom modelowania 
statystycznego. Ogólnie mówiąc, model mieszany jest liniowym, uogólnionym lub 
nieliniowym modelem statystycznym, który ze względu na obecność parametrów 
wariancji daje duże możliwości definiowania i estymacji różnej klasy modeli 
statystycznych. W literaturze polskiej obszerny przegląd modeli mieszanych (teorii 
i aplikacji) zamieszcza Frątczak, Mianowska (2012). Używając notacji macierzowej, 
trzy postacie modeli liniowych można zapisać następująco – por. Frątczak, 
Mianowska (2012, s. 227-228).

Y=Xβ+      +ε    model efektów stałych,

Y=       Zγ+ε    model efektów losowych,

Y=Xβ+Zγ+ε    model mieszany,

gdzie poszczególne składowe modeli oznaczają:

Y – wektor obserwowanych wartości zmiennej zależnej,

X – znana macierz układu oparta na specyfikacji modelu,

β – wektor nieznanych parametrów efektów stałych,

Z – znana macierz układu dla efektów losowych,

γ – wektor nieznanych parametrów efektów losowych,

ε – wektor błędów losowych.

SAS należy do platformy analitycznej, która daje duże możliwości estymacji 
modeli mieszanych, są to: liniowe modele mieszane (Linear Mixed Models – 
LMM), uogólnione liniowe modele mieszane (Generalized Linear Mixed Models – 
GzLMM), nieliniowe modele mieszane (Nonlinear Mixed Models – NLMM) oraz 
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liczne odmiany modeli w ramach każdej z grup. Dla przykładu są to modele dla 
bloków całkowicie zrandomizowanych (Randomized Block Design Models –RBDM), 
hierarchiczne modele liniowe (inaczej modele wielopoziomowe) oraz modele 
podzielonych poletek (Multilevel Herarchical Models and Split-Plot Desings Models), 
modele dla danych zbilansowanych i niezbilansowanych (Balanced Incomplete Block 
and Unbalanced Incomplete Block) itd. Oddzielną część modelowania w ramach 
modeli mieszanych stanowią modele mieszane włączające podejścia bayesowskie 
w zakresie zarówno formułowania modelu, jak i jego estymacji. Można zadać 
pytanie, skąd tak duża popularność modeli mieszanych w modelowaniu danych 
wzdłużnych? Jedna z możliwych odpowiedzi jest następująca: modelowanie  
danych wzdłużnych ma za zadanie możliwość studiowania zmian w czasie wewnątrz 
jednostek/ obiektów i zmiany w czasie między jednostkami (grupami jednostek).  
Z zapisu modelu mieszanego postaci:

Y=Xβ+Zγ+ε    

wynika, że

β – wektor nieznanych parametrów efektów stałych zakłada, że parametry są 
takie same dla wszystkich jednostek/obiektów i reprezentuje czynniki, które 
wpływają na wartości współczynników regresji, które określa się jako jednostkowe 
(inaczej przedmiotowe); γ – wektor nieznanych parametrów efektów losowych, 
jest wektorem parametrów, które mogą się zmieniać w czasie i mierzą (inaczej 
odzwierciedlają) naturalną heterogeniczność w populacji. Zatem tak klasa modeli 
odpowiada doskonale na cele analizy danych wzdłużnych. Jest wiele publikacji  
z zakresu wykorzystania modeli regresji do analizy danych wzdłużnych. Wybrane 
z nich to m.in. Allison (2005); Burzykowski, Gałecki (2013); Demidenko (2004); 
Twisk (2010); Verbeke, Molenberghs (2000); West, Welch, Gałecki (2007); SAS for 
Mixed Models (2007); Hox, Roberts (2011), Frątczak, red. (2012).

Uogólnione równania estymujące (Generalized Estimating Equations – GEE)

Jest to kolejne podejście z zakresu analizy regresji wykorzystywane do wnioskowania 
na podstawie danych longitudinalnych, przedstawionych po raz pierwszy w pracy 
Liang i Zeger (1986). Są one rozwinięciem uogólnionego modelu liniowego (GLM) 
wykorzystanym do analizy longitudinalnej przy pomocy estymacji opartej na funk-
cji quasi-wiarygodności. Podstawowym założeniem podejścia GEE jest przyjęcie, że 
badacz jest zainteresowany głównie parametrem regresji i nie interesuje go macierz 
wariancji-kowariancji powtarzalnych pomiarów. Koncepcja zakłada dwa modele. 
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Najpierw definiowany jest model regresji dla średniej odpowiedzi. Forma mode-
lu regresji jest całkowicie elastyczna i może być to model liniowy, model regresji 
logistycznej, logarytmiczny model liniowy lub dowolny uogólniony modelem li-
niowym – por. McCullagh i Nelder (1989). Następnie definiowany zostaje model 
korelacji wewnątrz podmiotowej (wewnątrz jednostkowej). Model korelacji spełnia 
dwie funkcje: pierwsza – używa się go do obliczania wag (odwrotność kowariancji), 
które stosuje się do wektorów obserwacji każdego z podmiotów w celu obliczenia 
estymatorów współczynników regresji; druga – model korelacji jest również wyko-
rzystywany do określenia błędów standardowych oszacowanych współczynników 
regresji. 

GEE – to narzędzie modelowania, które stało się bardzo popularną metodą analizy 
dyskretnych danych wzdłużnych. Może być wykorzystane zarówno dla danych zbi-
lansowanych, jak i niezbilansowanych oraz w sytuacji braków danych. Modelowa-
nie jest oprogramowane i powszechnie dostępne w wielu pakietach statystycznych. 
W SAS do estymacji GEE wykorzystuje się procedurę GENMOD. 

�����0RGHOH�L�PHWRG\�GDQ\FK�SU]Hķ\FLD��VXUYLYDO�GDWD�

Modele przeżycia, modele analizy historii zdarzeń to specyficzna grupa modeli, która 
do analiz statystycznych została wprowadzona bardzo dawno temu. Najstarszym 
historycznie modelem przeżycia był model tablic trwania życia opracowany przez  
J. Graunta w 1666 roku. Więcej na temat historii modelowania, m.in. Frątczak 
(1997), Frątczak i inni (2005). Ta grupa modeli, która włącza do analizy zdarzenia, 
czasy wystąpienia zdarzeń, zdarzenia powtarzalne i rekurencyjne ma zastosowanie 
w wielu dyscyplinach naukowych, a aplikacje tej grupy mają charakter uniwersalny, 
pod warunkiem, że prawidłowo zostanie zdefiniowany proces z właściwą 
przestrzenią stanów i czasem, który jako zmienna losowa może być dyskretny 
lub ciągły. Uniwersalność tej grupy modeli i stosowanie w różnych dyscyplinach 
spowodowały, że ta sama grupa metod ma odmienne nazwy: dla przykładu  
w medycynie, demografii – nosi nazwę analizy przeżycia (survival analysis),  
w socjologii – analizy historii zdarzeń (event history analysis) – w ekonomii, 
naukach społecznych – analizy trwania (duration analysis) lub analizy przejścia 
(transition analysis), w inżynierii – analizy niezawodności (reliability analysis) lub 
analizy czasu(ów) niepowodzeń (porażek) (failure time analysis).

Dla wektora zmiennych niezależnych od czasu z funkcja dożycia definiowana jest 
następująco: 
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modele nieparametryczne,

modele parametryczne – modele o przyśpieszonym czasie wystąpienia 
zdarzenia,

modele semiparametryczne – model proporcjonalnych hazardów, modele 
nieproporcjonalnych hazardów.

 jest określona w postaci skumulowanego ryzyka (hazardu) o postaci: 

               , gdzie  h(t /z

oznacza funkcję ryzyka (inaczej intensywności, hazardu, granicznego przejścia). 
Przedstawiona zależność pomiędzy funkcją dożycia a skumulowanym hazardem 
nie jest jedyną w odniesieniu do stosowanych miar. Inny przykład powiązań to 
zależność pomiędzy funkcją dożycia a funkcją hazardu o postaci: 

Inne użyteczne i stosowane w analizie przeżycia miary (por. Gardiner, 2010) to: 

Średni czas przeżycia: 

Średni czas przeżycia ograniczony do czasu L: 

Centyle czasu przeżycia: 

Średnia czasu pozostałego do przeżycia o czasie t: 

Rozkłady czasu przeżycia są często rozkładami o dużej skośności (asymetrii), 
dlatego zaleca się stosowanie do ich opisu nie miar klasycznych, ale pozycyjnych 
jak: mediany, centyli czy średniej czasu pozostałego do przeżycia. Cechą 
charakterystyczną, która odróżnia tę grupę modeli od innych modeli regresji jest to, 
że zmienną zależną w tej grupie modeli jest funkcja ryzyka, inaczej intensywności, 
która w postaci empirycznej nie występuje, natomiast wyniki estymacji modeli 
dostarczają informacji o jej wartościach. W tej grupie modeli wyróżnia się: 

Pozostałe rodzaje modeli to: modele ryzyka konkurencyjnego, modele wielostanowe, 

modele rekurencyjne oraz włączając zagadnienia estymacwji.

Zdecydowana większość modeli estymowana jest z wykorzystaniem metody 
największej wiarygodności lub metody częściowej największej wiarygodności.  
W ostatnich latach wzrasta znaczenie i zainteresowanie wykorzystaniem do 

p
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estymacji tej grupy modeli nie tylko metod klasycznych estymacji, ale również 
estymacji Bayesowskiej. W SAS do estymacji modeli przeżycia wykorzystuje się 
następujące procedury: LIFETEST, LIFEREG, PHREG, RELIABILITY, QLIM. 

O modelach nieparametrycznych dla zmiennej losowej T (czas trwania, czas 
przeżycia) mówimy wtedy, kiedy nie jest określona postać analityczna rozkładu 
dana funkcją gęstości bądź funkcją rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej 
T. Modele nieparametryczne służą do oceny przebiegu intensywności zdarzeń  
z wykorzystaniem ocen estymatorów funkcji, takich jak: funkcja hazardu, funkcja 
dożycia, dystrybuanta, skumulowana funkcja hazardu. Podstawowe metody 
estymacji modeli to: metoda tradycyjna, metoda Kaplana-Meiera Product-Limit-
Estimation oraz z wykorzystaniem estymatora Nelsona-Aalena. Modele mogą być 
szacowane dla jednej cechy posiadającej kilka kategorii i dawać odpowiedź, czy 
różnice w przebiegu estymowanych funkcji są statystycznie istotne dla wszystkich 
wyróżnianych kategorii cechy. Dość często wyniki estymacji funkcji dożycia 
bądź funkcji hazardu, skumulowanego hazardu (które mają kształt schodkowy) 
są wygładzane. Dość często ma w takim przypadku zastosowanie wygładzanie 
nieparametryczne ( non-parametric smoothing – Kernel smoothing). Więcej na 
temat modeli nieparametrycznych w pracach, Allison (2010), (2014), Frątczak i inni 
(2005); Blossfeld, Rohwer (2002); Shenyang Guo (2010); Box-Steffensmeier (2004); 
Mills (2011); Hosmer, Lemeshow (1999); Lawless (2003); Klein, Moeschberger 
(1997); Blossfeld, Golsch, Rowher (2007); Frątczak, Jóźwiak, Paszek (1991), (1996). 

O modelach parametrycznych dla zmiennej losowej T (czas trwania,  czas 
przeżycia) mówimy, gdy znana (określona) jest postać analityczna gęstości rozkładu 
prawdopodobieństwa. Oprócz funkcji gęstości znane są inne funkcje opisujące 
rozkład, tj. funkcja hazardu, funkcja dożycia oraz parametry rozkładu, to jest: wartość 
oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Do rozkładów parametrycznych 
zalicza się: rozkład wykładniczy i jego modyfikacje, rozkład Weibulla, rozkład 
Gompertza, rozkład wartości ekstremalnych, rozkład logarytmiczno-normalny  
i wiele innych. Modele estymowane są bez zmiennych i ze zmiennymi. Jeśli do 
modelu dodajemy zmienne, to modele noszą nazwę parametrycznych modeli 
regresji. Najczęściej stosowaną metodą estymacji jest Metoda Największej 
Wiarygodności. Do tej kategorii modeli zalicza się modele o przyśpieszonym 
czasie do wystąpienia zdarzenia (Accelerated Failure Time Models – AFT). 
Model AFT definiowany jest następująco logT=μ+σε z parametrami położenia  
i skali odpowiednio μ i σ. Do tej grupy modeli zalicza się model logarytmiczno-
normalny, wykładniczy, Weibull’a – więcej na temat tej klasy modeli: Allison 
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(2010); Broström (2012); Lee, Wang (2013); Liu (2012). 

Popularnym narzędziem w analizie historii zdarzeń są modele semiparametryczne, 
których zastosowanie w analizach demograficznych, medycznych, społecznych, 
ekonomicznych i biznesowych znacznie wzrasta, począwszy od lat 70. Początek 
popularności modeli związany jest z opublikowaniem przez Davida R. Coxa artykułu 
pt. Regression Models and Life Tables (with discussion) w „Journal of the Royal 
Statistical Society” (1972, B. 34, s. 187-220). Cox zaproponował model nazywany 
powszechnie modelem proporcjonalnego hazardu. Ta nazwa może być trochę myląca 
dla Czytelnika, który dopiero wchodzi w problematykę modeli semiparametrycznych. 
Model Coxa może być równie dobrze określany jako model nieproporcjonalnego 
hazardu. Wzór wprowadzony przez Coxa modeluje wskaźnik hazardu następująco2:

)exp()(),( 0 ztzt EOO  

lub bardziej szczegółowo – rozpisując wyrażenie )exp( zE  jako

)...exp()()( 22110 jkkiii xxxtt EEEOO ��� 

gdzie:

)(0 tO  – pierwszy składnik modelu jest niewyspecyfikowaną parametrycznie 

funkcją czasu t, określoną w literaturze anglosaskiej jako a baseline hazard i nie 
może on przyjmować wartości ujemnych; ponadto należy go interpretować jako 
funkcję hazardu, dla której wszystkie zmienne przyjmują wartość 0,

)exp( zE – drugi składnik modelu jest wyspecyfikowaną funkcją wykładniczą, przy:

b – )1( �p – wektor nieznanych parametrów,

z – wektor zmiennych w modelu.

Koniec XX w. i XXI w. przyniosły znaczący rozwój teorii w zakresie modeli 
semiparametrycznych, ich różnych modyfikacji oraz udoskonalenie metod estymacji. 
Cox swoimi publikacjami z 1972 i 1975 wprowadził nie tylko „ genialną” postać 
modelu, ale opracował nową metodę estymacji: Metodę Częściowej Największej 
Wiarygodności, dostarczającą estymatorów o własnościach podobnych do Metody 
Największej Wiarygodności. Modele semiparametryczne mogą być modelami 

2. W literaturze można spotkać również następujący zapis modelu: )exp( )(),( 0 zthzth E .
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proporcjonalnych jak i nieproporcjonalnych hazardów, włączać zmienne stałe  
w czasie, zmienne zależne od czasu, zmienne jakościowe i ilościowe oraz interakcje 
między nimi. Modele Cox’a mogą być również definiowane jako modele ryzyka 
konkurencyjnego itd. Jest bogata i obszerna literatura przedmiotu na ten temat, 
dla przykładu prace: Cox (1972), (1975); Cox, Oaxes (1984); Therneau, Grambsch 
(2000); Allison (2010); Broström G., (2012); Lee, Wang (2013); Liu (2012); Frątczak 
i inni (2005); Crowder (2012); Aalen, Borgan, Gjessing (2008); Collet (2003). 

�����0RGHO�ýÁF]Q\�ǻ�SRýÁF]RQH�PRGHOH��GDQ\FK�Z]GýXķQ\FK� 
L�GDQ\FK�SU]Hķ\FLD�

Jak sama nazwa wskazuje, modele łączne (joint models) to połączenie dwóch typów 
modeli: modeli przeżycia i modeli analizy danych wzdłużnych (longotudinalnych). 
Ich celem jest lepsze wyjaśnienie badanego procesu i jego uwarunkowań. Od lat 90. 
następuje wzrost publikacji na ten temat, a w literaturze przedmiotu można spotkać 
różne strategie konstrukcji tego typu modeli, jak również różne metody ich estymacji. 
Strategia modeli zależy przede wszystkim od natury problemu statystycznego, 
hipotez, które weryfikujemy i pytań, na które szukamy odpowiedzi. Przykładami 
takiej różnorodności niech będą publikacje: Crowther, Abrams, Lambert (2011); 
Henderson, Diggle, Dobson (2000); Tsiatis, Davidian (2004); Sousa (2011), Little, 
Rubin (2002); Little (1993), (1995); Diggle (1988); Hogan, Laird (1997a), (1997b); 
Faucett, Thomas (1996); Cox (1999); Sousa (2011); Rizopoulos (2012). Krótki 
przegląd istoty modelowania łącznego został oparty na dwóch publikacjach: Sousa 
(2011) oraz Rizopoulos (2012). Przystępując do konstrukcji modelu łącznego, 
należy dokładnie określić założenia teoretyczne, aby odróżnić istotę, a co za tym 
idzie terminologię, dla dwóch procesów: procesu longitudinalnego i procesu do 
czasu wystąpienia zdarzenia. W modelu łącznym przedmiotem rozważań są dwa 
procesy – por. Sousa (2011, s. 67-71) longitudinalny Y i czasu przeżycia (czasu do 
wystąpienia zdarzenia) F, z możliwymi połączeniami. Istotnym problemem dla 
obu procesów są braki danych i mechanizm, który te braki generuje. Brak danych 
może wynikać z braku pomiaru lub braku zdarzenia. Kiedy zdarzenie nie zostaje 
zaobserwowane, proces braku jest nazywamy cenzorowaniem C, a brak pomiaru jest 
brakiem danych wzdłużnych D. Proces cenzurowania C jest zazwyczaj uznawany 
za nieinformacyjny, w tym sensie, że uważany jest za niezależny od procesów 
wzdłużnych i czasu do wystąpienia zdarzenia. Cała klasyfikacja braków danych 
omawiana wcześniej, to jest: MCAR, MAR, MNAR(NI) ma tutaj zastosowanie  
i powinna być brana pod uwagę. Stąd, analiza powinna brać pod uwagę wszystkie 
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cztery procesy: proces longitudinalny Y, proces „ubycia–wypadnięcia” D, proces 
przeżycia (czasu do wystąpienia zdarzenia) F oraz proces cenzurowania C. Należy 
przyjąć odpowiednie założenia dotyczące możliwych zależności pomiędzy tymi 
procesami. Dla przykładu: możemy założyć, że interesującym nas zdarzeniem jest 
moment „wypadnięcia”, więc procesy D i F są tym samym. Jest to założenie wielu 
badań klinicznych, ponieważ nie ma zapisu rzeczywistego czasu do wystąpienia 
zdarzenia, a czas ostatniej obserwacji jest uważany za czas niepowodzenia. Co 
więcej, brakujące pomiary longitudinalne, spowodowane momentem „wypadnięcia”, 
mogą być powiązane z czasem do wystąpienia zdarzenia, to jest MNAR. Możliwe 
są inne powiązania pomiędzy procesami, na przykład takie, że czas do wystąpienia 
zdarzenia jest dostępny w zbiorze danych, a zdarzenie generuje brakujące dane. 
To implikuje zjawisko, gdy czas do wystąpienia zdarzenia całkowicie determinuje 
proces „wypadnięcia”. Rys. 13 przedstawia tę sytuację w formie graficznej. Może być 
też taka sytuacja, że oba badane procesy nie są ze sobą powiązane. 

Do estymacji modelu łącznego wykorzystywana jest Metoda Największej Wiarygodności 
służąca do estymacji parametrów modelu w rozkładzie łącznym pomiarów wielokrotnych  
i czasu do wystąpienia zdarzenia. Modele łączne modelują łączny rozkład [Y,F] 
dla Y i F będących zmiennymi losowymi odpowiednio: pomiarów wielokrotnych  
i czasu niepowodzenia (wystąpienia zdarzenia). Wnioskowanie na temat parametrów 
modeli odbywa się poprzez rozłożenie wiarygodności całkowitej. Niemniej jednak, nie 
jest to prosty rozkład łączny dla tych dwóch zmiennych. W związku z tym w modelach 
łącznych łączny rozkład jest rozkładany na czynniki za pomocą reguły Bayesa. 

Dwa sposoby rozłożenia na czynniki rozkładu łącznego powoduje powstanie 
dwóch różnych strategii modeli z kontrastującymi interpretacjami. Są to modele: 
mieszaniny schematów (pattern-mixture models) i modele wyboru (selection 
models) – por. Little, Rubin (2002); Little (1993), cyt. za Sousa (2011, s.71) – których 
rozkład na czynniki jest następujący:

RYSUNEK13. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWYCH POWIĄZAŃ POMIĘDZY PROCESAMI: LONGITUDINALNYM, 
CZASEM DO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA I „UBYCIEM”

ŹRÓDŁO: SOUSA I., A REVIEW OF JOINT MODELLING OF LONGITUDINAL MEASUREMENTS AND THE TIME TO EVENT DATA, 
REVSTAT – STATISTICAL JOURNAL, 2011, NR 9(1), RYS. 1, S. 68.

Y

D

F
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 Modele mieszaniny schematów               Modele wyboru

                        [Y,F)=[F) [Y|F)   [Y,F)=[Y) [F|Y)

Parametry związane z każdym ze składników tych modeli mają inne interpretacje,  
w jednym z modeli są parametrami rozkładu warunkowego, a w drugim są 
parametrami rozkładu brzegowego. Zależnie od kontekstu, interesujące nas 
parametry użyte do wnioskowania również będą różne. Należy pamiętać, że jeśli 
wydarzeniem jest „ubycie”, F=D w terminologii przyjętej w modelowaniu. Jeśli 
proces brakujących danych jest typu MCAR, to obie strategie modeli są równoważne, 
ponieważ oba procesy są niezależne. Modele wyboru stosuje się głównie, kiedy 
chcemy uzyskać parametry modelu czasu do wystąpienia zdarzenia, umożliwiając 
nam lepsze wnioskowanie poprzez korelację w pomiarach longitudinalnych.  
Z drugiej strony, jeśli głównym celem analizy jest trajektoria longitudinalna, która 
może być związana ze schematem zdarzenia, zazwyczaj używa się modeli mieszaniny 
schematów. W rezultacie oba te podejścia prowadzą do wnioskowania dotyczącego 
parametrów modeli i ich odmiennego zrozumienia oraz do innego poglądu na kwestię 
gromadzenia danych. Powyższe modele mogą zostać rozszerzone tak, aby uwzględniały 
efekty losowe. W takim wypadku nazywane są modelami losowej mieszaniny efektów 
i modelami losowego wyboru. Poszczególne niezaobserwowane efekty losowe w 
modelach wyboru są uwzględnione w brzegowych modelach longitudinalnych, podczas 
gdy w wypadku modeli mieszaniny schematów pojawiają się w rozkładzie brzegowym 
czasów zdarzenia. W związku z tym, kiedy modelujemy łącznie powtarzalne pomiary Y, 
czasy wystąpienia zdarzenia F oraz efekty losowe U, rozkład łączny ma postać:

   Modele losowej mieszaniny efektów Modele losowego wyboru

 [Y,F,U) = [U) [F|U) [Y |F)   [Y,F,U) = [U) [Y |U) [F|Y ) 

Diggle (1998) – cyt. za Sousa (2011, s. 70) – definiuje dodatkową, odrębną klasę 
modeli łącznych, modele efektów losowych. Modele łączne efektów losowych 
zakładają, że zarówno wielokrotne pomiary, jak i czas wystąpienia zdarzenia zależą 
od niezaobserwowanych efektów losowych, określonych poprzez konkretny rozkład 
dwuwymiarowy. Model łączny efektów losowych jest opisywany przy założeniu 
warunkowej niezależności pomiędzy Y i F dla efektów losowych U=(U1,U2) jako

                 Model efektów losowych

                  [Y,F,U)=[U)[Y|U1)[F|U2)

W modelach łącznych efektów losowych powiązanie pomiędzy pomiarami 
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longitudinalnym a czasami do wystąpienia zdarzenia jest determinowane 
całkowicie przez strukturę korelacji pomiędzy dwoma efektami losowymi U1 i U2. 
Te trzy odmienne strategie modelowania rozkładu łącznego mogą być rozróżnione 
graficznie na schemacie zaprezentowanym przez Diggle’a (1998) i zamieszczonym 
na rys. 14. Schematy na rys. 14 przedstawiają wykresy niezależności warunkowej 
dla trzech zmiennych losowych. Brak krawędzi oznacza warunkową niezależność 
pomiędzy dwoma wierzchołkami krawędzi, biorąc pod uwagę trzeci wierzchołek 
zamieszczony na schemacie. Na rys. 14a przedstawiony jest model nasycony, gdzie 
wszystkie powiązania są możliwe. Rys. 14b przedstawia model wyboru, gdzie na 
pomiary longitudinalne ma wpływ ich indywidualny efekt losowy. To realizacja 
procesu pomiaru, a nie efekt losowy, będzie miała wpływ na wydarzenie. Przeciwna 
sytuacja jest przestawiona w modelu mieszaniny schematów, rys. 14c – indywidualny 
efekt losowy określa czas wystąpienia zdarzenia, który po zastaniu zdefiniowanym 
rozwinie indywidualny profil longitudinalny obarczony pewnym błędem. Jeśli 
chodzi o model łączny efektów losowych, to – jak sugeruje rys. 14d, oba procesy są 
łączną odpowiedzią na niezaobserwowany określony proces indywidualny i zależą 
od tego, czy odpowiedzi są niezależne od siebie. 

Różne odmiany modeli, o których mowa, omawiają Little (1995); Hogan i Laird 

ŹRÓDŁO: SOUSA I., A REVIEW OF JOINT MODELLING OF LONGITUDINAL MEASUREMENTS AND THE TIME TO EVENT DATA, 
„REVSTAT – STATISTICAL JOURNAL”, 2011, 9(1), RYS. 2, 68 (CYT. ZA DIGGLE, 1998).

RYSUNEK 14. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE MODELI: NASYCONEGO, WYBORU, MIESZANINY SCHEMATÓW I EFEKTÓW LOSOWYCH

(a) Modele nasycone (b) Modele wyboru

Y

U

F Y

U

F

(a) Modele mieszaniny schematów (d) Modele efektów losowych

Y

U

F Y

U

F



6WDW\VW\ND�Ǽ�]DVWRVRZDQLD�EL]QHVRZH�L�VSRþHF]QH� 5R]G]LDý��       [ 121 ]

(1996). Większość modeli łącznych estymuje się dwustopniowo z wykorzystaniem 
dwóch submodeli, to jest najpierw definiowany jest sub-model przeżycia,  
a następnie sub-model longitudinalny. W zależności od strategii modelowania i typu 
modelu, np. do pierwszego modelu może być wykorzystane modelowanie Coxa do 
drugiego submodelu – np. model mieszany. Takie postępowanie wykorzystano do 
modelowania zależności pomiędzy poziomem markera longitudinalnego a ryzykiem 
wystąpienia zdarzenia, biorąc pod uwagę cechy tego pierwszego – Rizopoulos 
(2012), rozdział 4: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data i rozdział 
5. Extension of the Standard Joint Model. Intuicyjne wyniki takiego modelowania 
pokazuje rys. 15. i rys. 16. 

Bardziej zaawansowane wyniki estymacji związane z rozszerzeniem standardowej 
wersji modelu łącznego z uwzględnieniem efektu interakcji i slopów ( nachylenia) 
współczynników w wyodrębnionych odcinkach czasu pokazuje rys. 16. 

Panel górny zamieszcza ocenę funkcji hazardu w czasie. W panelu dolnym linia 
przerywana odpowiada trajektorii longitudinalnej w rozszerzonej estymacji Coxa, 
a linia ciągła odpowiada przybliżeniu modelowi wspólnemu (łącznemu). W istocie 
estymacja modeli łącznych wymaga własnego oprogramowania z wykorzystaniem 

RYSUNEK 15. INTUICYJNE PRZEDSTAWIENIE MODELI ŁĄCZNYCH. W PANELU DOLNYM LINIA PRZERYWANA ODPOWIADA TRAJEKTO-
RII LONGITUDINALNEJ W ROZSZERZONEJ ESTYMACJI COXA, A LINIA CIĄGŁA ODPOWIADA PRZYBLIŻENIU MODELOWI WSPÓLNEMU
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ŹRÓDŁO: RIZOPOULOS D., JOINT MODELS FOR LONGITUDINAL AND TIME-TO-EVENT DATA. WITH APPLICATIONS IN R, CHAPMAN 
AND HALL, BOCA RATON, 2012, RYS. 4.1., S 55.    
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określonych procedur w pakietach statystycznych stosownie do koncepcji modelu  
i nie należy do trywialnych.

3RGVXPRZDQLH

Badania wzdłużne i metody ich analizy to obszar statystyki szeroko definiowanej, 
którego dość intensywny rozwój obserwuje się od co najmniej 30 lat. Na 
przyśpieszenie tego rozwoju bez wątpienia wpływ miał postęp związany  
z technologią realizacji badań wzdłużnych, obróbki baz danych i powszechnym 
dostępem do oprogramowania tej klasy modeli w wielu pakietach statystycznych, 
jak: SAS, STATA, SPSS, R. W tekście rozdziału podjęto próbę syntezy dorobku  
i doświadczeń z tego obszaru. Przedstawiono przegląd podstawowych definicji 
danych wzdłużnych i badań, które takie dane generują. Zagadnienie zmiany i jej 
pomiaru to filozofia i teoria, wokół której skupia się modelowanie danych wzdłużnych. 
Ale modelowanie jest ściśle powiązane z własnościami danych wzdłużnych, które 
to własności determinują określony zakres modelowania statystycznego. W pracy 
metody i modele analizy danych wzdłużnych podzielono na trzy grupy: typowe 
modele dla analizy danych wzdłużnych, modele do analizy danych przeżycia oraz 
modele łączne. Zaleca się, aby każde modelowanie danych wzdłużnych poprzedzała 
analiza wstępna danych określana jako eksploracja danych. 

RYSUNEK 16. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ESTYMACJI MODELI ŁĄCZNYCH. PARAMETRYZACJA NACHYLEŃ 
(SLOPES) WZGLĘDEM CZASU
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ŹRÓDŁO: RIZOPOULOS D., JOINT MODELS FOR LONGITUDINAL AND TIME-TO-EVENT DATA. WITH APPLICATIONS IN R, CHAPMAN 
AND HALL, BOCA RATON, 2012, RYS. 5.1., S 103.    
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