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 مقدمٍ:

SAS  هخففStatistical Analysis System  .ایي تعتِ ًرم افساری ًِ تٌْا تَاًایی تعیار خَتی ترایی اظت

ًٌذ آًالیس عذدی ٍ ها تحلیل ّای گًَاگَى آهاری دارد، تلکِ در هحاظثات رؼتِ ی ریاضی کارتردی در درٍظی

یکی از قَی تریي ًرم افسار ّای آهاری اظت ٍ یکی از  SASًرم افسار پصٍّػ ّای عولیاتی ًیس تِ کار هی رٍد. 

هسیت ّای آى تِ دیگر ًرم افسارّای آهاری آى اظت کِ هی تَاًذ در ّر ظطح از پیچیذگی تحلیل ّا را اًجام 

فرهاى ّای خاصی را کِ ٍ کارتر هی تَاًذ ایي ًرم افسار تیؽتر رٍغ ّای رایج آهاری را پَؼػ هی دّذ  دّذ.

ایي فایل تِ هعرفی اجوالی از ایي ًرم افسار ٍ هعرفی  راظت اًتخاب ًوَدُ ٍ تِ کار گیرد. دهتٌاظة تا ًیازّایػ 

 هٌَّا ٍ پٌجرُ ّای ًرم افسار هی پردازین.

 هطالة ارائِ ؼذُ در ایي هتي عثارتٌذاز:

 هعرفی پٌجرُ ّای ًرم افسار

    ثر پرکارتردّای هیاًدکوِ 

 ّای ًرم افسارًَار اتسارهعرفی 

 windowهٌَی 

 viewهٌَی 
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 معرفی پىجرٌ َای ورم افسار

 تاز هی ؼَد پٌج پٌجرُ تاز هی ؼَد. SASزهاًی کِ ًرم افسار 

  

 

 

 

 

 

 

 

ترًاهِ ّای  پٌجرُدر ایي  ایي پٌجرُ ترای تایپ، ٍیرایػ ٍ اجرای ترًاهِ ّا تِ کار هی رٍد. :Editor پىجرٌ

SAS .تٌاترایي، ترًاهِ ّای  تِ صَرت هتٌی ًَؼتِ هی ؼَدSAS پردازّایی هاًٌذ شرٍاقاتل کپی ؼذى د ُword 

 ٍ ترعکط ّعتٌذ.

ٍ ّؽذارّای الزم در زهاى اجرا را  ی ترًاهِ ّا ٍ خطاّازهاى اجرا ایي پٌجرُ ٍضعیت ًرم افسار در : Logپىجرٌ 

ٍ زهاًی کِ ترًاهِ ای اجرا هی  اظت SASدر ٍاقع ایي پٌجرُ راتطی تیي کارتر ٍ ظاهاًِ ی   ًوایػ هی دّذ.

ًاهِ کِ اجرا هی ؼًَذ آٍردُ هی اتتذا قعوت ّایی از تر ًَؼتِ هی ؼَد. Logؼَد، جسئیات اجرا در پٌجرُ ی 

در صَرتی کِ ترًاهِ خطا داؼتِ تاؼذ،  .ؼَد ٍ ظپط هذت زهاى اجرای ترًاهِ ترای ّر گام ًوایػ هی یاتذ

SAS ذد راٌّوایی هی کٌذ. گاّی هوکي جخطاّا را تا رًگ قرهس ًؽاى دادُ ٍ ترای تصحیح ترًاهِ تِ صَرت ه

ترًاهِ را اجرا هی کٌذ ٍلی  SASُ تاؼٌذ، در ایي گًَِ ٍضعیت ّا اظت ترخی از دظتَرّا تِ اؼتثاُ تایپ ؼذ

الزم اظت کِ کارتر در اٍلیي تار کِ ترًاهِ اجرا هی ؼَد، پٌجرُ ی  ایي اؼتثاُ ّا ّؽذار هیذّذ. تٌاترایيترای 

Log .را تِ دقت ٍارظی کٌذ 

 Resultsپىجرٌ 
 Explorerپىجرٌ 

 Outputپىجرٌ 

 Logپىجرٌ 

 Editorپىجرٌ 
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قع زهاًی کِ ترًاهِ ای در اٍدر  خرٍجی ترًاهِ ّای اجرا ؼذُ را ًوایػ هی دّذ. ،ایي پٌجرُ : Outputپىجرٌ 

هی  SASًوایػ هی یاتذ. خرٍجی  Outputپٌجرُ ی  رى خطا اجرا ؼَد، خرٍجی آى دٍتذ SAS  ظاهاًِ ی

 PDF خرٍجی فْرظتی اظت. خرٍجی تِ صَرت پیػ فرض،تِ صَرت تَاًذ تِ قالة ّای هتفاٍتی ظاختِ ؼَد. 

 ٍ HTML .ًیس قاتل ارائِ اظت 

ارائِ  ،کِ قاتل دظترض اظت را SASٍ کتاتخاًِ ّای ًرم افسار هجوَعِ ّای دادُ هحتَیات  : Explorerپىجرٌ 

ّای دادُ ای کِ در ایي کتاتخاًِ رخیرُ هی  فایل ایي پٌجرُ هی تَاى کتاتخاًِ ّای جذیذ ظاخت. رد هیذّذ.

 wordاتخاًِ ی دائوی ّعتٌذ. تِ ایي هعٌا کِ کارتر ّوَارُ قادر تِ اظتفادُ از فایلْای دادُ ای اظت. کت ؼًَذ،

کِ جس ظاهاًِ اظت، ؼاهل ایي اصل ًوی ؼَد. تِ عثارت دیگر فایل ّای دادُ ای کِ در ایي کتاتخاًِ ظاختِ هی 

تِ طَر خَدکار توام فایل ّای دادُ ای ایي  SASؼَد، هَقت ّعتٌذ. تِ ایي هعٌا کِ تا خرٍج از ظاهاًِ 

 کتاتخاًِ پاک هی ؼًَذ. 

در  دظتِ تٌذی خرٍجی جْت هذیریت تر خرٍجی ّای حجین را تر عْذُ دارد.ایي پٌجرُ  : Resultsپىجرٌ 

کارتر تا کلیک  ایي پٌجرُ فْرظتی از اجرای ترًاهِ ؼاهل گام ّا، عثارت ّای هَجَد در گام ّا آٍردُ هی ؼَد.

 کٌذ.فراخَاًی  Outputخرٍجی آى قعوت از ترًاهِ را در پٌجرُ ی هی تَاًذ  کردى رٍی ّر عثارت،

 هرتَطِ را کلیک ًواییذ تا پٌجرُ ظاّر گردد.کافی تة  تٌْاًوایػ ّر یک از پٌجرُ ّای هعرفی ؼذُ رای ت

 Graphتِ ًام تاؼذ پٌجرُ ی دیگری داؼتِ الزم تِ رکر اظت کِ چٌاًچِ خرٍجی ًرم افسار هحتَای گرافیکی 

ایي پٌجرُ ًوَدارّا را تا ٍضَح تاال ٍ تِ ترتیثی کِ ایجاد  جْت ًوایػ خرٍجی گرافیکی ًوایػ دادُ هی ؼَد.

 هی ؼًَذ در خَد جا هی دّذ. 

    بر پرکاربردَای میاودکمٍ 

ترای ًوایػ هجذد ًتیجِ حاصلِ،  F2ترًاهِ، دکوِ ی  Helpترای اظتفادُ از  F1تِ صَرت پیػ فرض کلیذ 

 F5دکوِ  ،ا ؼذُترای فراخَاًی هجذد تراهِ ی اجر F4ِ ی ودک اجرای ترًاهِ ی ًَؼتِ ؼذُ، یترا F3دکوِ 

ترای فراخَاًی  F7 دکوِ ی ،Logترای فراخَاًی پٌجرُ ی  F6دکوِ  ،)ترًاهِ(Programترای فراخَاًی پٌجرُ 

هطالة هَجَد در پٌجرُ ی اًتخاتی اظت.  ایي کلیذ  ترای پاک کردى Crtl+Eدکوِ ّای  ٍ Outputپٌجرُ ی 

 فرایٌذ تحلیل دارد.ّای هیاًثر کوک زیادی تِ تاال تردى ظرعت کارتر در اًجام 
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 َای ورم افساروًار ابسارمعرفی 

 .تعریف ؼذُ اظتدر ایي ًرم افسار ًَار اتسارًَار دظتَر ٍ  ،ًَار هٌَ ،ًَار عٌَاى

 

 ؼاهل هٌَ ٍ تواهی اهکاًات قرار دادُ ؼذُ در ًرم افسار هی ؼَد.  وًار مىً 

 . ظتَراتی خاؾ ٍ کن کارترد هی تاؼذترای اجرا د روًار دستً

 ؼاهل چٌذ قاتلیت پرکارترد از اهکاًات هَجَد در ًَار هٌَ هی تاؼذ. وًار ابسار

 ًیس هعیر پَؼِ ی فعال ًوایػ دادُ هی  اظت پٌجرُ ّای تاز ؼذُ در ًرم افسار یدر اًتْاکِ در ًَار ٍضعیت 

 َد کِ  هیتَاى تا دتل کلیک آى را تغییر داد.ؼ

 

از دتل کلیک کردى پٌجرُ ی رٍترٍ تاز پط 

 آى را تغیر داد. هی ؼَد کِ هی تَاى

 

 

 

 

ابسار وًار

دستًر وًار

عىًان وًار

مىً وًار

يضعیت وًار
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 windowمىًی 

 هٌَ اهکاى هذیریت پٌجرُ ّای تاز را تِ کارتر هیذّذ.در ایي 

 ّا کردى توام پٌجرُکَچک  .1

 ؼیة دار)پؽت ظر ّن(پٌجرُ ّاًوایػ  .2

 عوَدی پٌجرُ ّا ًوایػ .3

 افقی پٌجرُ ّاًوایػ  .4

 ار هی گیرًذ.ّا کَچک ؼذُ ٍ رٍی ّن قرپٌجرُ  .5

 تَجِ تِ تٌظیوات کارتر پٌجرُ ّا تٌظین هی ؼَدتا  .6

 رٍ تاؼذ ٍ ًوایػ دادُ ؼَد. Logی صفحِ  .7

 رٍ تاؼذ ٍ ًوایػ دادُ ؼَد. Editor-Untitled1ی صفحِ  .8

 رٍ تاؼذ ٍ ًوایػ دادُ ؼَد. Outputی صفحِ  .9

 رٍ تاؼذ ٍ ًوایػ دادُ ؼَد. Resultsی صفحِ  .11

 

 viewمىًی 

اگر کارتر  ٍ یا آؼکار کردى ّر یک از پٌجرُ ّا را داریذ تایذ از ایي هٌَ اظتفادُ کٌیذ. ىچٌاًچِ قصذ پٌْاى کرد

 هی تَاى دٍتارُ آى پٌجرُ را تاز کرد. viewرا تثٌذد تا اظتفادُ از هٌَی  ُ ّاّر یک از پٌجر
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