
 SAS آشنایی با محیط نرم افسار

 ًَیسٌذُ: ًرگس سْراتی

 

 SAS  هخفف اصغالح التیي (Statistical Analysis System)  است کِ یک زتاى سغح آهاری  ؛ تِ هعٌای سیستن تحلیل

 , log چْار پٌدرُ اصلی ترای ضوا ًطاى دادُ هی ضَد کِ تِ ترتیة ضاهل پٌدرُ SAS تاال هی تاضذ . پس از اخرای ترًاهِ

explore ,output ,editor ُرّا، پٌدرُ ّای دیگری ًیس ّستٌذ کِ از هسی هی تاضذ.عالٍُ تر ایي پٌدر view ,tools  قاتل

 .دسترسی هی تاضٌذ

را هی ضَد فراخَاًی ٍ یا ٍیرایص  SAS پٌدرُ ای است کِ در آى ترًاهِ ًَیسی یا یک ترًاهِ : Editor پٌدرُ .1

 tools->text   اخرای ترًاهِ تر رٍی صفحِ اصلی ًوایص دادُ هی ضَد، ٍ از هسیرکرد.ایي پٌدرُ در ٌّگام 

editor ُتا سپس ٍ ًَیسین هی یا  ًیس قاتل دسترسی است. هاًٌذ هثال زیر ترًاهِ را در ایي پٌدرُ فراخَاًی کرد 

 اخرا  ٍی ًَار اتسار ترًاهِ رادر ًَار دستَر یا کلیک تِ رٍی آیکي آدهک تر ر submit ، یا ًَضتي f8 کلیذ از استفادُ

. کٌین هی اخرا تاال رٍش سِ از سپس ٍ کٌین هی اًتخاب را قسوت اى فقظ ترًاهِ از تخطی اخرای ترای. کٌین هی

 رخیرُ کٌیذ. ّر پَضِ تا ایي پسًَذ ضاهل یک ترًاهِ sas. پسًَذ تا را ترًاهِ تَاًیذ هی ترًاهِ ایي اخرای از تعذ

SAS هی تاضذ.  

 

در ٌّگام اخرای ّر ترًاهِ هی تَاًیذ پیام ّای هرتَط تِ اخرای ّر خظ ترًاهِ را در ایي پٌدرُ هطاّذُ :log پٌدرُ .2

رای درست ّر خظ ترًاهِ ،خغاّای ساختاری یا کٌیذ. پیام ّایی کِ در ایي پٌدرُ هی تَاى هطاّذُ کرد ضاهل اخ

ّای هتفاٍتی  ّا تا رًگ ًَضتاری، خغاّای هٌغقی ٍ ّوچٌیي هذت زهاى اخرای ترًاهِ هیطَد. ّر کذام از ایي پیام

ّایی  تا رًگ قرهس ٍخغا (error)ّای ًَضتاری تا رًگ آتی خغا (note)ّای هعوَلی  اًذ.پیام از ّن تفکیک دادُ ضذُ

کٌذ  اًذ. در صَرتی کِ اخرای ترًاهِ ضوا تِ هطکلی ترخَرد هی تا رًگ سثس ًطاى دادُ ضذُ (warning)هٌغقی 

 هیتَاًیذ در ایي پٌدرُ هطکل ترًاهِ را تررسی کٌیذ ٍسپس ترًاهِ را تصحیح کٌیذ.تا اخرای ّر ترًاهِ صفحِ

log  ضوا عَالًی ٍ تاعث سردر گوی هیطَد هیتَاًیذاز دستَرCrtl+E کردى صفحِ ترای پاک  log  ُاستفاد

ًیس قاتل دسترسی  view->logضَد. ایي پٌدرُ از هسیر  رخیرُ هی log .*   کٌیذ.خرٍخی ایي پٌدرُ تا پسًَذ

 .است

 

ًوایص دادُ  output ّایی را تَلیذ هیکٌٌذ کِ در پٌدرُ ّا خرٍخی اخرای تعضی از ترًاهِ :output ٌدرُپ .3

 .رخیرُ کٌیذ  lst.* تَاًیذ تا پسًَذ یضًَذ.خرٍخی ترًاهِ را ه هی

 

ّا را خستدَ  ّا ٍ پَضِ عَر کِ از اسوص پیذاست پرًٍذُ ّواى Explorer پٌدرُ :Explorer ٍ reaults پٌدرُ .4

تا  . libraries, file shortcuts,favorite folder, my computerکٌذ.ایي پٌدرُ چْار تا پَضِ دارد هی

 را فراخَاًی ٍ اخرا کٌیذ. پَضِ sas, *.lst, *.log.* هیتَاًیذ فایل ّای تا پسًَذّای my computer  اًتخاب

libraries  هحل رخیرُ هَقت خرٍخی ترًاهِ ّا است تِ عَریکِ تعذ از تستي ًرم افسار توام اعالعات پاک

  .است libraries->work هیطَد.هسیر رخیرُ خرٍخی ترًاهِ

http://www.amaracademy.com/
http://www.amaracademy.com/essays.php?category=2&title=SAS
http://www.amaracademy.com/essays.php?category=2&title=SAS
http://www.amaracademy.com/essays.php?category=2&title=SAS
http://www.amaracademy.com/essays.php?category=2&title=SAS
http://www.amaracademy.com/essays.php?category=2&title=SAS


 

ًتایح  results در ایي پٌدرُ قاتل دستیاتی است. پٌدرُ SAS ِ ٍدادُ ّای هرتَط تِعالٍُ تر آى، فایل ترًاه .5

 .دّذ خرٍخی راترای دسترسی راحتر تِ صَرت دستِ تٌذی ًوایص هی

 

 

 

 

 تیاى هیطَد.sasقثل از ٍرٍد دادُ کوی در هَرد اصغالحات هرتَط تِ ترًاهِ ًَیسی در 

 دٍ دستَر کلی دارد:  SAS در

a)  data step ُریت کردّا را ٍارد ٍ هذی دستَریی کِ هیتَاى درآى داد 

b)  proc step  هخففprocedure را در ایي دستَر اخرا کرد.آهاری  ّای است ٍتعذ از ایي دستَر هیتَاى رٍش 

 ( هیگَیٌذ.statement( ختن ضَد را یک دستَر );ّر خولِ ای کِ تِ ) 

 sasایجاد مجموعه داده در 

 input (statmentتا ًام دلخَاّی ترای هدوَعِ دادُ تایذ ضرٍع کرد. دستَر) dataاز دستَر  SAS ّا در کردى دادُترای ٍارد 

ًطاى هیذّین.هثال اگر هتغیر ها ًام  $هیطًَذ را تا عالهت هتغیرّا را تعریف هیکٌذ. هتغیرّایی کِ تِ صَرت کاراکتر ًطاى دادُ 
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کطَر تاضِ در ایٌصَرت ّر اسوی عَل هتفاٍتی دارد ٍیا تیٌطاى فاصلِ دارد، ترای ٍارد کردى ایي دادُ عَل تیطتریي اسن را در 

ت. ایي دستَر ًطاى هی دّذ )ّردٍ دستَر را هیتَاى تِ کارترد( اس cardsیا  datalinesخلَی هتغیر هیٌَیسین. دستَر تعذی 

را  proc printّا هیطَد. هیتَاى )تِ دلخَاُ( تعذ از ٍرٍد دادُ دستَر  کاهل ضذُ است ٍ خظ تعذی ضاهل دادُ data stepهرحلِ 

 ّا در هسیر  ًطاى هیذّذ. در صَرت ًٌَضتي ایي دستَر، خذٍل دادُ outputّا را در  ًَضت. ایي دستَر دادُ

libraries-> work   

 

 تِ صَرت هَقت رخیرُ هیطَد ٍترای دیذى خذٍل دادُ تایذ تِ هسیر تاال رفت.

 ّا کِ در هسیر ذٍل هَقت دادُخ

->class libraries->work (ًُام هدوَعِ داد) 

 

 رخیرُ ضذُ است.

 
 
    

اًذ اگر تِ خای حرٍف از عذد ترای کطَر  تَخِ کٌیذ کِ در خذٍل تاال هتغیرّایی کِ کاراکتری ّستٌذ در سوت چپ ًَضتِ ضذُ

تعریف هیطًَذ در  $عذدّا ّن در چپ ًوایص دادُ هیطذًذ. ٍلی هتغیرّایی کِ تذٍى عالهت  $استفادُ هیکردین تِ علت عالهت 

    سثاتی تَدى ّست.در ایٌدا ها ًطاى ًذادین ٍلی ضوا هی تَاًیذ اهتحاى کٌیذ.عرف راست ًَضتِ هیطًَذ کِ ًطاًِ هحا

  
 است کافی فقظ کرد ٍارد ًیس سغر در ّن سر پطت صَرت تِ را ّا دادُ هیتَاى. است ضذُ ٍارد ستًَی صَرت تِ ّا دادُ تاال هثال در

 .تٌَیسین را @@ عالهت  inputستَرد پایاى در



 
 

 

 ها از یک فایل متنی خواندن داده

 دستَر  inputّا از فایل هتي قثل از دستَر  ترای خَاًذى دادُ

infile ‘file path(c;\data) ’  
 

 از دٍ رٍش هی تَاى استفادُ کرد.  infile دستَر از استفادُ ترای. ترین هی کار تِ را 

 . دّین هی قرار  inputرا قثل ازدستَر  infile ‘file path(c;\dataدر رٍش اٍل )

 

   txtّای هَخَد در فایل . دادُ

 

 



 
 

 SAS استفادُ هی کٌین. ایي دستَر یک فایل هیاًثر را تا اسوی کِ ًَضتین در ترًاهِ filenameدر رٍش دٍم اتتذا از دستَر 

 ًَضتِ هیطَد. DATA stepایداد هی کٌذ. دقت کٌیذ کِ ایي دستَر در خارج از دستَر 

 

Filename   toxic  (ًُام دلخَا)   'D:\Research\Toxin\Data1998\DON.txt';  
Data  readasc;  

  Infile   toxic;  

  Input   location  truck  probe  DON;  

run; 

 

ِ  هیاًثری فایل تِ ّا دادُ فراخَاًی ترای. قراردارد  DATA stepکِ در  infileدر ایٌدا دستَر  درسهت ضهذُ اسهت     SAS در که

ّا تا ، )کاها( از ّن  دادُ prnًویطًَذ )ترای هثال فایل *.ّای دادُ تا فاصلِ از ّن خذا  ّا ستَى  ارخاع دادُ هیطَد. در تعضی از فایل

تهِ کهارترد. ّوچٌهیي     inputّا در دسهتَر   ترای هطخص کردى ًَع خذا کٌٌذُ delimiter گسیٌِ تَاى هی تٌاترایي  خذاهیطًَذ(

اٍل خَاًهذُ ضهَد از گسیٌهِ    )ًام هتغیرّا در سغر اٍل ( ّستٌذ در صَرتی کِ ًخَاّین سهغر   headerّا دارای  تعضی از فایل دادُ

firstobs استفادُ هیکٌین. ٍ ترای فراخَاًی کردى تعذاد هحذٍدی از سغرّا از دستَرobs  ُهیکٌین استفاد. 

 

Filename    toxic     'D:\Research\Toxin\Data1998\DON.txt’ ;  

data readasc;  

  infile       toxic     delimiter=','      firstobs=12    obs=1

00  ;  

  input     location   truck   probe   DON ;    

run; 
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