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  ییآشنا ۱-۱

ن یـا. هـا اسـت داده یآمـار یهـا لیانجام تحل یبرا یا انهیرا یا برنامه ی بسته کی SAS(۱( یل آماریتحل ی سامانه
ن یـا. اسـت یخروجـ/یورود یهـا ار بـا دادهکـ ییهـا و توانـا ل دادهیـتحل یبرا ها شیوهاز  یا مجموعه یسامانه دارا
د، سـیخـود را بنو یا رنامـهب یهـا هـا عبـارت داده یآمـار یهـا لیتحل یتا برا دهد یان را مکن امیاربر اکسامانه به 

 یبـرا معمـوالًنوشـته ˚ کـاربر یا برنامه یها عبارت. ندک ینام دارند، فراخوان ها وهیشه کرا  SAS یها روالن یهمچن
ا یـموجـود  یرهـایاز متغد یـجد یرهـایجـاد متغیموجـود، ا یرهایمتغ یل مقدارهایها مثل تبد ر در دادهییانجام تغ
 ورودیشـده بـه عنـوان  یسـاز آمـاده یهـا داده. شـود یرهـا اسـتفاده مـیا متغیـها  از مشاهده یا رمجموعهیساختن ز

اربر بـه کـه کـ یل آمـاریـهـر تحل SAS ی سـامانه. رود یار مـکـاربر بـه کموردنظر  یآمار یها لیتحل یبرا) یورود(
  .دهد یانجام مرا رده باشد کمشخص  یدرست

 یها لیتحل یاما، حت. ن سامانه نداردیا یها یژگیع از ویاز به دانستن دانش وسین SASدر  یآمار یها لیثر تحلکا
از  ین، دانسـتن تعـدادیـبنـا بـر ا. نـدک یمـاسـتفاده ن سامانه یا یا زبان برنامه یها ییتوانا یاز برخ یآمار ی ساده

  .الزم است SAS کارای یها شتن برنامهنو یرد آن براکارک ی و نحوه SAS یا برنامه یساختارها

                                                            
1 Statistical Analysis System 
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  SAS ی ردن سامانهکفعال  ۱-۲ 
 SAS ی نوشـته وتـهکمنشـور بـا  کیبه صورت  Desktopدر  یا ندوز نصب شده باشد، نشانهیط ویدر مح SASاگر 

پـس از . دیـنک کیـلکن عالمـت بـرده و دوبـار یا یه نشانگر را روکاست  یافک SASردن کفعال  یبرا. وجود دارد
، Output ی ، پنجــرهLog ی ، پنجــرهEditor ی پنجــره: ص اســتی، پــنج پنجــره قابــل تشـخSASی  د بـه ســامانهورو

  .شوند یده مید ۱-۱ل کها در ش ن پنجرهیا. Results ی ، و پنجرهExplorer ی پنجره

  
  سازی در اولین بار فعال SASی  سامانههای  پنجره ۱-۱شکل 

  
  Editor ی پنجره ۱-۲-۱
نوشـته،  SAS یها ه در آن برنامهکاست  یانک، مEditor  پنجره. شود یز خوانده مین Enhanced Editorن پنجره، یا

 یهـا ن، برنامـهیـبنـا بـر ا. شـوند یوارد مـ ی، به صورت متنSAS یها برنامه  ن پنجرهیدر ا. شوند یاصالح و اجرا م
SAS  مثل  ییپردازها شدن در واژه یپکقابلWord در  یا برنامه یوقت. س هستندکرعو بSAS د، ابتدا شو یاجرا م
ASCII قالبه در ک یمتن ی برنامه

 یهـا برنامـه. شـوند یهـا اجـرا مـ شده و بعد فرمـان SAS یدهاکل به یاست تبد ۲
SAS  قالببا ASCII شوند یره میذخ یمتن.  

                                                            
2 American Standard Code for Information Interchange 
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  Log ی پنجره ۱-۲-۲
 ی ات اجـرا در پنجـرهیـشـود، جزئ یاجرا مـ یا ه برنامهک یانزم. است SAS ی اربر و سامانهکن یب ین پنجره رابطیا

Log برنامـه  یاجرا شود و سپس مدت زمان یشوند آورده م یه اجرا مکاز برنامه  ییها ابتدا قسمت. شود ینوشته م
خطاهـا را بـا رنـگ قرمـز نشـان داده و  SASه برنامه خطا داشته باشـد، ک یدر صورت .یابد نمایش می هر گام یبرا
پ شده یاشتباه تااز دستورها به  ین است برخکمم یگاه. ندک یم ییح برنامه به صورت محدود راهنمایتصح یبرا

ن، الزم یـبنا بـر ا. دهد یهشدار م ها ن اشتباهیا یبرا یند ولک یبرنامه را اجرا م SASها  تیگونه وضع نیا باشند، در
  .ندک یرا به دقت وارس Log ی رهشود، پنج یه برنامه اجرا مک ین باریاربر در اولکه ک است
  Output ی پنجره ۱-۲-۳
 .یابـد نمـایش می Output ی آن در پنجـره خروجیشود،  یبدون خطا اجرا م SAS ی در سامانه یا ه برنامهک یزمان 

بـه صـورت  یخروج. است یفهرست یخروج ،فرض شیپ. ساخته شود یمتفاوت های قالبتواند به  یم SAS یخروج
PDF  وHTML است ارائهقابل  زین.  
  Resultsو  Explorer یها پنجره ۱-۲-۴
گـاه  ن پنجـره دو پـرشیا یدر انتها. شود یده میدی نمایش  صفحهدر سمت چپ  یا شود پنجره یفعال م SAS یوقت

Explorer  وResults ی پنجـره. شـود یمـ مربـوط بـاز ی گـاه، پنجـره هـر پـرش یردن روکـ کیـلکبا . شود یده مید 
Explorer ،یها ابخانهتک )Library (SAS  تـوان  یمـ  ن پنجـرهیـدر ا. دهـد یه قابـل دسـترس هسـتند، نشـان مـکـرا

ه کـن معنـا یـبـه ا. هستند یدائمشوند،  یره میها دخ تابخانهکن یه در اک یا داده یها لیفا. د ساختیجد ی تابخانهک
ن اصـل یه جزء سامانه است، شامل اک Work ی تابخانهک. است یا داده یها لیاربر همواره قادر به استفاده از فاک
ه بـا کـن معنـا یـبه ا. شود، موقت هستند یتابخانه ساخته مکن یه در اک یا داده یها لیگر فایبه عبارت د. شود ینم

 یا ه برنامـهکـ یزمـان. شـوند یمـ کتابخانه پـاکن یا یا داده یها لیار تمام فاکبه طور خود SAS ی خروج از سامانه
برنامه  یاز اجرا ی، فهرستResults ی شود و در پنجره یآورده م Output ی  برنامه در پنجره یخروجشود،  یاجرا م

 خروجـیهر عبارت،  یردن روک کیلکتواند با  یاربر مک. شود یها آورده م موجود در گام یها ها، عبارت شامل گام
  . ندک یفراخوان Output ی آن قسمت از برنامه را در پنجره

  Graph ی پنجره ۱-۲-۵
ش ینمـا Graphبـه نـام  یا فرض در پنجـره شین نمودارها به طور پیداشته باشد، ا ینمودار خروجی یا اگر برنامه

دن یـد یبـرا. دهد یا مشوند در خود ج یجاد میه اک یبین پنجره نمودارها را با وضوح باال و به ترتیا. دنشو یداده م



۷ 

بـه  یا ت از پنجـرهکـحر. دیـنک کیـلکشـود  یده مـیـدنمـایش ی  صفحهن ییه در پاک Graphگاه  پرش ینمودارها رو
  . ر استیپذ انکش امینما ی ن صفحهییگاه مربوط در پا پرش یردن روک کیلکق یگر از طرید ی پنجره

  SAS یا هیپا یل دستورکها و ش قاعده ۱-۳
  یا مقدار داده

ه داشـته سـینو ۳۲۷۶۷تواند  یثر مکحدا یا سهیمقدار نو. شوند یم یبند رده یو عدد یا سهیبه نو یا داده هایمقدار
  . و فاصله باشد ، عالئم خاص، عددیسیف انگلتواند شامل حر یباشد و م

  :اند از عبارت یا سهینو یچند مثال از مقدارها
y5, 789, south west, do, a  

ا منهـا قـرار یـه عـالو تواند عالمـت بـه یه قبل از آن مکاست  یاعشار ی ون نقطهدا بیعدد با و  کی، یمقدار عدد
  :اند از عبارت یمقدار عدد یبرا ییها مثال. باشد) ,( کتواند شامل واو ینم یرد ولیگ

45, 0.038, -81. ,241.25, 2.345E-4  
بـا اسـتفاده از ) کا عدد شامل واوی(/) ج کخ با خط یمثل تار(رند یگ ین دو رده قرار نمیاز ا یکیه در ک ییها داده
ه نـوع مقـدار کـ یدر صـورت. شـوند یره مـیدخ SAS یها  داده ی  در مجموعه یا سهیا نوی یبه صورت عدد فورمتنیا

  .هاست ن آنودب یعدد SASش فرض یمشخص نشوند، پ یا داده
  SAS یها ی داده مجموعه
ار بـا کـ ین بـرایـبنا بر ا. شناسد یرا نم خام یها ی داده مجموعه، یافزار نرم یها گر بستهیهمانند د SAS ی سامانه

خـام و  یهـا ی داده مجموعههم . ل شودیتبد SAS یها ی داده مجموعهخام به  یها ی داده مجموعهد یها، ابتدا با دهدا
رهـا یمقـدار متغ ،هـا هـا و سـتون آن مشـاهده یه سـطرهاکـهستند  یسیل ماترکبه ش SAS یها ی داده مجموعههم 

  .ها هستند شگر مشاهدهیرها و در سطرها نمایانگر متغیها نما در ستون یا داده یمقدارها ۲-۱ل کدر ش. هستند
  
  

 .  .  .   

   

 متغیرها
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. 

.  

.  

مقدارهای 
  ای داده

.  

.  

.  
   
   

  ها نمایشی از ماتریس داده ۲-۱شکل 
  لکد بـه صـورت شـیـبا هـا ی داده مجموعـه، SAS یهـا ی داده مجموعهخام به  یها ی داده مجموعهل یبه منظور تبد

  .شوند یمعرف SASشده به  هریل ذخیا در فایدر برنامه  ۱-۲
  رهایمتغ

و  یعـدد :انـد بـر دو نـوع SAS یرهـایمتغ. اسـت SASر یـمتغ کیـ یانگر مقـدارهایها نما س دادهیهر ستون ماتر
توانـد  یمـ یا سهیر نویمقدار متغ. سه باشدید نویبا یا سهیر نوید عدد و مقدار متغیبا یر عددیمقدار متغ. یا سهینو

ات یـعمل ای سـهینو یرهـایتواند با متغ ینم SAS ی سامانه. شود یسه رفتار میها مثل نو با آن یول شامل عدد باشد
  .انجام دهد یاضیر

ی  مجموعهت در یو موقع) تیبر حسب با(طول  یها یژگیو ینام و نوع دارا یها یژگیعالوه بر و SAS یرهایمتغ
 یها ی داده مجموعهها در  مثل مقدار آن SAS یرهایمتغ یها یژگیو. نفورمت، فورمت و برچسب هستندی، اها داده
SAS شوند یره میذخ.  

  
  ها مشاهده

. اسـت) عنصر(فرد  کیبه  مربوطمختلف  یها انگر اندازهیه نماکاست  یا داده یاز مقدارها یمشاهده گروه کی
ی  مجموعـهدر . باشـد ...رت و کـ، یشـگاهیوان آزمایـتواند شخص، ح یه مکاست  یواحد آمار کیمنظور از فرد 

توانـد شـامل  یم SAS یها ی داده مجموعه، هر مشاهده در اما. مشاهده است کیانگر یهر سطر نما SAS یها داده
  .ها باشد داده شتر از درونیا بیسطر  کی

  ها نام
عبـارت متغیـر نـاظر بـر . نامی اختصاص داده شود ها ی داده مجموعهها باید به متغیرها و  برای تحلیل آماری داده

شـروع شـوند و ) _(یا خط زیرین  ها باید با یک حرف نام. شود است که برای هر مشاهده گرداوری میاطالعاتی 
توانند شـامل  میها ن نویسه باشد، نام ۳۲تواند بیش از  ها نمی طول نام. باشند –توانند شامل حروف، اعداد یا  می

 ها مشاهده



۹ 

هـایی از  هـای زیـر مثـال نـام. باشـند# و $ هـای  و عالمـت) ;(مثل واوک، نقطه واوک   هژهای وی فاصله یا نویسه
  :هستند SASی  ها در سامانه نام

gender, exam1, rep_nu, y123,_test  
ی  هـا اسـتفاده کنیـد عبـارت زیـر را در برنامـه ه در نامژهای وی که بتوانید از فاصله و نویسه برای این ۱-۱ی  نکته
SAS به کار ببرید:  

Options validvarname=any; 

  های از این گونه از قالب زیر استفاده کنید کردن نام ی مشخصسپس برا
'variable name'n 

. هـا برچسـب داد س بـه آنپهایی با طول کوتاه استفاده کـرد و سـ ای بهتر است از نام های برنامه در نوشتن عبارت
  . تر کم کند و هم خطا را نویسی هم سرعت را زیادتر می کوتاه

  
  SAS یرهایفهرست متغ

 مـثالً. فاصـله از هـم جـدا شـده باشـد کیـاقـل بـا  ه حـدّکـرها است یشامل نام متغ SAS یرهایهرست متغف کی
fer rep_no yieldرهـا بـه یاز نـام متغ یا دنبالـه یتوانـد فهرسـت یاربر مـکـ. رهـا اسـتیساده از نـام متغ ی، فهرست

 یهــا ریــام متغنــتــوان  یمثــال مــ یبــرا .عــدد هســتند Yو Xهــا و  ســهینو AAAه کــ AAAY-AAAXصــورت 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5  ین است در عبارت هاکه ممکرا SAS صورت ظاهر شوند به  Y1‐Y5 نوشت.  

ا یـهسـتند  یه عـددکـنیرغ از اوجـود دارنـد فـا SAS یهـا ی داده مجموعـهه در کـرهـا یاز متغر مجموعـه یـبه هـر ز
تـوان متغیرهـای  برای مثال مـی. داد ارجاع) --(ها با دو خط  نام اول و نام آخر آن اتصالتوان با  ی، میا سهینو
W ،X ،Y و ،Z صورت  بهW‐‐Z ای مثـل  ارجاع به متغیرهای دنبالـه. ارجاع دادX1 ،X2 ،X3 ،X4 و ،X5  بـا یـک

  .شود انجام می X1‐X5خط و به صورت 
، برای مثال. استفاده کنید :wordشوند از شکل  ی خاص شروع می هژکردن متغیرهایی که با یک وا برای مشخص

zar: ها با  ی فهرست متغیرهایی است که نام آن مشخص کنندهzar شود شروع می.  
، بـرای متغیرهـای عـددی از _ALL_هـا از عبـارت  ی داده ی متغیرهـای یـک مجموعـه عالوه برای ارجاع به همه به

_NUMERIC_ ای از  و برای متغیرهای نویسه_CHAR_ استفاده کنید.  
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  SAS یها عبارت
 معمـوالً. دهـد یمـ یاتیـفرمـان عمل SAS ی هـا بـه سـامانه اربر توسـط آنکـه کهستند  ییدستورها SAS یها عبارت
شـده نشـان  اهیبـزرگ و سـ یها ها با حرف دواژهیلکتاب کن یدر ا. شود یواژه شروع مدیلک کیبا  SAS یها عبارت
  .دهند ینشان معبارت را  ی، صورت عمومSAS یها در عبارت کوچک یها ها با حرف لمهک. شوند یداده م
  :ر استیبه صورت ز KEEPعبارت  یصورت عموم مثًال

KEEP Var1-Vark; 

  
ن عبـارت یـا. آورده شـده اسـت) ریـمتغ k(رهـا یپـس از آن نـام متغواژه اسـت و دیـلک کیـ KEEPدر عبارت باال 

  .ندک یه را حذف میرده و بقکحفظ  SAS یها ی داده مجموعهرا در  VARkتا  VAR1 یرهایمتغ
استفاده . شوند یقرار داده م>     < ه یها داخل دو زاو نهیشوند، گز یم ین پس معرفیه از اک یSAS یها رتدر عبا
ار گرفتـه کـبـه  SAS یراهنمـا یهـا تـابکه در کاست  یا وهین شیا. است یاریاخت SAS یها ها در عبارت نهیاز گز

  :شوند یها به دنبال آورده م نهیچند مثال از گز. شده است
OUTPUT  <data-set-name(s)>; 

FILENAME fileref <device-type> <options> 

         <operating-environment-options>; 

  
  SAS یها عبارت یل دستورکش

  :اند از عبارت SAS یها نوشتن عبارت یچند قاعده برا
 .دنابیخاتمه  شده و در هر ستون شروعتوانند  یاز هر ستون م SAS یها عبارت -۱
 .ابندی یخاتمه م) ;( کنقطه واو کیبا  SAS یها عبارت -۲
 .سطر نوشته شوند کیتوانند در  یعبارت م کیش از یب -۳
 .ابندیسطر شروع شده و در چند سطر ادامه  کیدر  یتوانند از هر ستون یم SAS یها عبارت -۴
 ییدهـاعبـارت بـا نما کیـ یاگـر اجـزا. فاصله از هم جدا شوند کید با حداقل یبا SASعبارت  کی یاجزا -۵

، x=y یها تمام صورت مثًال. ستین ین آن الزامیبهم مرتبط شوند، گذاشتن فاصله ب= ا ی، و /، *، -، +مثل 
x  =  y ،x=   y و ،x  =y قابل قبول هستند. 
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 گر عملبرای مثال در شکل دستوری باال . های بزرگ و کوچک حساس نیست نسبت به حرف SASی  سامانه -۶
OUTPUT ،output و ،Output یکسان است. 

  
  شده گم یها داده

شـده در  گـمعـددی  ی داده. شـود ینقطه مشخص م کیا یفاصله و  کیبا  یورود یا داده یها شده در خط مقدار گم
بـا فاصـله  یورود یهـا شـده در خـط گـم یا سهیمقدار نو. شود ینقطه نشان داده م کیا ب SAS یها ی داده مجموعه

  .شود یمشخص م
نـد ک یمـ یر بررسـیـز یا سهیمقا گر عملمثال،  یبرا. استفاده شود یا سهیمقا یهاگر عملواند در ت یشده م گم ی داده
  .حذف شود ها ی داده مجموعهاز  ، آن مشاهدهشده باشد گم  برای هر مشاهده ageر یمتغمقدار ه اگر ک

IF age = . THEN DELETE; 

 

  SAS یا برنامه یها گام ۱-۴
  DATAگام  ۱-۴-۱

، کنـد از آن استفاده می PROCاست و گام  یآمار یها لیه مناسب تحلک یSAS یها ی داده جموعهم DATAدر گام 
  .شود یجاد میر ایبه صورت ز

 هـا ی داده مجموعـه یگـذار نـام. شـود یآن اسـتفاده مـ یبـرا یو نـام DATAاز عبارت  DATAشروع گام  یبرا -۱
 .است یاریاخت

ه در کـ یان و اطالعـاتکـم یسـاز مشخص یبرا UPDATEا ی، INPUT ،SET ،MERGE یها از عبارت یکیاز  -۲
 .شود یاست، استفاده م ها ی داده مجموعه

 کـاربره توسـط ک یا برنامه یها ار با عبارتکن یا .وارد شوند ها ی داده مجموعهه به کنیها قبل از ا اصالح داده -۳
 .ردیگ یشود، انجام م یمنوشته 

  .شوند یر شروع میعبارت زه با کها است  از عبارت یشامل گروه DATAگام 
DATA < ها نام >; 
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  PROCگام  ۱-۴-۲
 PROCها با عبارت  شیوهن یا. ردیگ یصورت م SASموجود در  یها شیوهبا  SAS یها ی داده مجموعه یمارآ  لیتحل
ه بـا کـهـا اسـت  از عبارت یشامل گروه PROCگام . شود یو اجرا م یاست فراخوان Procedure ی شتهون وتهکه ک

  .شوند یر شروع میز عبارت
PROC شیوه  نام ; 

  
 DATAگام  ۱-۵

ســاختن متغیــر جدیــد، ســاختن  هــا، و مشــاهده ، اصــالح کــردن متغیرهــاSASهــای  ی داده بــرای ایجــاد مجموعــه
 DATAبـا عبـارت  DATAگـام . شـود استفاده می DATAگام از ... های ورودی و  ی داده ای از مجموعه زیرمجموعه

  ای عبارت مقایسه مثًال. یابد خاتمه می CARDSیا  DATALINESشروع شده و با عبارت 
IF exp < 1.0 and ostan = 'TEH'; 

  
  . کند ایجاد می را ها ای از مشاهده مجموعه  زیر

  :نوشته شده است SASهای  ی داده ساده برای ایجاد یک مجموعه DATAگام در زیر یک  ۱-۱مثال 
DATA exam; 

   INPUT id 1-2 gender $ midterm 6-8 final 9-11 hw 2.1; 

   DATALINES; 

11 M 85 91 21 

6  F 54 60 20 

8  F 60 65 22 

19 M 70 72 25 

28 M 65 60 22 

12 F 90 92 27 

30 M 80 85 28 

26 F 77 80 26 

; 

RUN; 

 

PROC PRINT; 

RUN; 
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را بـه  examنـام  DATA عبـارت. کنـد ایجـاد مـی examموقتی به نام  SASهای  ی داده ی باال مجموعهDATAگام 
نـام متغیرهـا و موقعیـت : کنـد مـی ارائهدو اطالع  INPUTعبارت . کند های ایجاد شده منتسب می ی داده مجموعه

) ;(واوک  شود که هر عبارت با یک کلیدواژه شروع و با یک نقطه مالحظه می .ای داده های طمقدار متغیرها در خ
. شود و بایـد در یـک سـطر جـدا آورده شـود عبارت پوچ نامیده می" ;" یعنی RUNعبارت قبل از . یابد خاتمه می

. کنـد را خطا گرفته و پردازش را متوقف مـی  آن SASآورده شود،  ;26به صورت  ۲۶بعد از مقدار " ;"اگر عبارت 
هـر برنامـه . ، اجـرا شـودRUNهـای بـاالی  خواهـد کـه عبـارت مـی SASاز در انتهای هر گام  ;RUNآوردن عبارت 

شـود کـه  توصـیه مـی. RUNدر انتهای برنامه باشد و یا شامل چند عبارت  RUNتواند فقط شامل یک عبارت  یم
  .نوشته شود RUNای عبارت  بعد از هر گام برنامه

بـه  SASافزار  نرم workی  سازد که در کتابخانه می examبه نام  SASهای  ی داده ی باال یک مجموعه اجرای برنامه
. باشـد است، قابل دسترس می SASها تا وقتی که کاربر در محیط  ی داده این مجموعه. شود ره میطور خودکار ذخی

ی  به همین دلیل این مجموعـه. شود ها به طور خودکار پاک می ی داده ، این مجموعهSASافزار  ولی با خروج از نرم
  .گویند ها را موقتی می داده

  ها ی داده های مجموعه استفاده از گزینه
ها بـین دو عالمـت پرانتـز،  ایـن گزینـه. ها استفاده کنید توانید برای پردازش داده ها می ی داده های مجموعه گزینه از

تـوان مـورد  می PROCو گـام  DATAها را در گـام  ایـن گزینـه. گیرند ها قرار می ی داده بالفاصله بعد از نام مجموعه
توانید یک یا چند گزینه را بـرای  شما می. زیر فهرست شده است ها در جدول برخی از این گزینه. استفاده قرار داد

  . رسیدن به اثرهای ترکیبی مورد استفاده قرار دهید
ی  ی مجموعه گزینه

  داده
  شرح  مثال

(DROP =) (DROP =A B)  متغیرهایA  وB کند ها حذف می ی داده را از مجموعه.  
(FIRSTOBS =) (FIRSTOBS = 5) شـروع ) ۵(شـده  ی مشخص از مشـاهدهها را  خواندن داده

  .کند می
(IN =) (IN = DS1)  متغیــر موقــتDS1 ی  را بــرای مشــخص کــردن مجموعــه

مقـدار ایـن متغیـر در صـورت . کنـد ی منبع ایجاد می داده
و در غیـر  ۱ی متنـاظر،  ی داده وجود مشاهده در مجموعـه
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  .است ۰این صورت 
(KEEP =) (KEEP = A B) متغیرهایA  وB  کند حفظ میرا.  
(OBS =) (OBS = 10) ی  هــــا را بعــــد از رســــیدن بــــه مشــــاهده خوانــــدن داده

 .کند متوقف می) ۱۰(شده  مشخص
(RENAME = ()) (RENAME = (A = D)) نام متغیرA  را بهD توجه داشته باشید کـه . دهد تغییر می

ها در صورت استفاده به همراه این گزینه، باید  سایر گزینه
هـای جدیـد، اسـتفاده  ی متغیرها، و نه نام اولیه های از نام
  .کنند

(WHERE = ()) (WHERE = (A >= 10)) گیرد کـه مقـدار متغیـر  فقط مشاهداتی را در نظر میA  در
  .باشد ۲۰تر یا مساوی  ها بزرگ آن

   
  .دهند های اصلی را تغییر نمی ی داده ها مجموعه توجه داشته باشید که این گزینه :نکته
  ها ای از داده اب زیرمجموعهانتخ

. هـای موجـود اسـتفاده کنیـد ی داده ای از مجموعه توانید برای ساختن زیرمجموعه می WHEREو  IFهای  از عبارت
توانند مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد،  هایی می موقع و با چه گزینه هایی بین این دو عبارت بر حسب این که چه تفاوت

شــوند در حــالی کــه  هــا وارد بــافر ورودی شــوند اِعمــال می یش از ایــن کــه دادهپــ WHEREهای  شــرط. وجــود دارد
هـای  های داده بـرای مجموعـه. شـوند اِعمـال می (PDV)هـای برنامـه  ها به بردار داده پس از ورود داده IFهای  شرط

دو حالـت  در. شـود شـوند، اجـرا می PDVهـا وارد  کاراتر است، زیرا پـیش از آن کـه داده WHEREبزرگ، عبارت 
هـای ورودی  ی داده تنهـا بـا متغیرهـای موجـود در مجموعـه WHEREعبـارت . اسـتفاده کـرد WHEREتوان از  نمی
اند یـا  ایجـاد شـده DATAشـامل متغیرهـایی کـه در گـام  WHEREهای  اگـر شـرط. توان مورد استفاده قـرار داد می

تـوان بـا  را نمی WHEREعالوه،  بـه. یـد شـدباشند، با یـک پیغـام خطـا مواجـه خواه _N_متغیرهای موقتی مانند 
، یک عبارت WHEREبرای استفاده از عبارت . به کار برد =FIRSTOBSو  =POINTهای  یا گزینه INPUTعبارت 

SET ،MERGE  یاUPDATE  باید در گامDATA همچنـین، توجـه داشـته باشـید کـه هنگـام ترکیـب . موجـود باشـد
کـه پـس از ترکیـب  IFشود بر خـالف شـرط  ها اِعمال می های داده موعهپیش از ترکیب مج WHEREها، شرط  داده

  .شود ها اِعمال می های داده مجموعه
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 SASگرهـای بسـیاری در  عمل. وجـود نـدارد WHEREو عبـارت  WHEREی  هیچ تفاوتی از نظر کارایی بین گزینه
تواننـد  گر وجود دارد کـه فقـط می ملچند ع. استفاده شوند WHEREو  IFتوانند با هر دو عبارت  وجود دارد که می

گر دونقطـه  ، اصـالحBETWEEN‐AND: انـد از گرها عبارت این عمل. مورد استفاده قرار گیرند WHERE با عبارت 
(:) ،CONTAINS  یا? ،IS NULL  یاIS MISSING ،LIKE ‘pattern’ و زیرخط *= عالمت، %، عالمت ،(_).  

  مثال
DATA test; 

   INPUT name $ class $ score; 

   CARDS; 

Tim   Math     9 

Tim   History  8 

Tim   Science  7 

Sally Math    10 

Sally Science  7 

Sally History 10 

John  Math     8 

John  History  8 

John  Science  9 

RUN; 

DATA grade; 

   SET test; 

   WHERE name = 'Tim' or name = 'Sally'; 

   IF class = 'Math' THEN classnum = 1; 

   ELSE IF class = 'Science' THEN classnum = 2; 

   ELSE IF class = 'History' THEN classnum = 3; 

   IF classnum = 2; 

RUN; 

PROC PRINT DATA = grade; 

RUN; 

  :خروجی این برنامه را در زیر مشاهده می کنید

Obs    name      class     score    classnum 

 

 1     Tim      Science      7          2 

 2     Sally    Science      7          2 

  



۱۶ 

  روند می به کار DATAهایی که با گام  عبارت ۱-۵-۱
  INPUTعبارت  ۱-۵-۱-۱

 SAS ی سـامانه. ندک یان میرا ب ها ی داده مجموعهدر هر سطر  یا داده یرهایب قرار گرفتن متغیتتر INPUTعبارت 
 ییرهایاز متغ کیهر  یبرا یا داده یرده و با خواندن مقدارهاکاستفاده  INPUTشده در عبارت  ارائهاز اطالعات 

جـاد یشـود، ا ید مـیـه تولکـ یSAS یهـا ی داده مجموعـههـا را در  انـد، مشـاهده فهرست شـده INPUTه در عبارت ک
  .ندک یم

سـه روش از . وجـود دارنـد ها ی داده مجموعهجاد یا یرها برایمتغ یا داده یمقدارهاورود  یبرا یمتعدد یها روش
  .شوند یح میها به دنبال تشر آن

INPUT یفهرست  
. شـوند یگر جـدا مـیدکـیفاصـله از  کیـحداقل با  یا داده یمقدارها INPUTنام متغیرها در عبارت ن روش یدر ا
  :ن روش عبارت است ازیاز ا یمثال

INPUT age weight height; 

  
، و weightر، یـن متغیرا به دومـ ی، دومageر، ین متغیها را به اول داده خطن مقدار از هر یاول SASن مثال، یدر ا
 یشـود مقـدارها یفاده مـاسـت یفهرسـت INPUTه از ک یهنگام. ندک ی، منتسب مheightر، ین متغیرا به سوم یسوم
  .فاصله از هم جدا شوند کید با حداقل یز بایها ن داده یها در خط یا داده
ردن کـمشـخص  یبـرا. ردکاستفاده  یا سهیو هم نو یعدد یخواندن مقدارها یتوان هم برا یم یفهرست INPUTاز 
 INPUT یمثـال وقتـ یبرا. شود یر استفاده مینام متغ یدر جلو$ از نماد  یفهرست INPUTدر  یا سهینو یرهایمتغ

  به صورت یفهرست
INPUT  ostan $ exp act; 

  
 یشـامل مقـدارها actو  exp یرهـایو متغ یا سـهینو یشامل مقدارها ostanر یه متغکند ک یفرض م SASباشد، 
  .هستند یعدد

. دهـد یمـ یا داده یبـه مقـدارها) تیـبا(سه ینو ۸ ی به اندازه یمم طولیسکما ،فرض شیپصورت  به SAS ی سامانه
ها را خـالی  از سـمت راسـت نوشـته و بـاقی سـتونرا   سـه طـول داشـته باشـد آنینو ۸متـر از ک یا اگر مقـدار داده



۱۷ 

تـوان بـا اسـتفاده از روش  یسـه هسـتند را مـینو ۸ش از یبا بـ ییه شامل مقدارهاک یا سهینو یرهایمتغ .گذارد می
INPUT شده به  فورمتSAS ردک یمعرف.  

 ی بعـدی هـا د، بـه سـطر دادهبـاین یر در سطر جاریمتغ یبرا یمقدار SAS، اگر یفهرست INPUTاربست کهنگام  به
شـده  گم یها ، دادهیفهرست INPUTاربست کن منظور، هنگام یبه ا. ندک می اریر اختیمتغ یبرا یا رفته و مقدار داده

 یفهرسـت INPUTدر . خص شـوندمشـ در دو طـرف نقطـه یسـتون خـال کیـ بـه همـراه (.)  نقطه کید با یحتما با
  .ردکشده استفاده  گم ی داده یساز مشخص یبرا یخال ی توان از فاصله ینم

INPUT شده رمتوف  
ا از یـشـوند و  یه در برنامـه آورده مـکـ ییهـا ی داده مجموعـهاز  یاریبسـ ین است براکمم یفهرست INPUT روش
بـه منظـور  یا داده یرا مقـدارهایـز. اسـب نباشـدشـوند، من یخوانـده مـ CDا یـ کسـیدساز مثـل  رهیذخ های رسانه
 ین اسـت مقـدارهاکـا ممیـشده باشند و  ییماآ و بدون فاصله داده یطور متوال ن است بهکدر فضا مم ییجو صرفه
هـا  خوانـدن داده یبـرا SAS یهـا فورمـتنید از ایـهـا با ن حالـتیـدر ا. گر جدا شده باشندیدکیاز  کبا واو یا داده

  .ردکاستفاده 
. ردکـها وارد شده باشـند، اسـتفاده  ه به هر صورت در خطوط دادهک ییها ه خواندن داد یتوان برا یم ها رمتونفیااز 
خوانـده  یا رده، چگونـه مقـدار دادهکـاشـغال  یا مقـدار داده کیـه کـ ییها ر تعداد ستونینظ یها اطالعات رمتونفیا

  .نندک یم ارائهره شود را یذخ SAS یها ی داده مجموعهدر  یا ه چگونه مقدار دادهکنیشود، و ا
شـود،  یشـروع مـاز آن  یا ه مقـدار دادهکـ ید سـتونیـاربر باکـ، یا داده یها خطاز  یا داده یخواندن مقدارها یبرا

از  یاعشـار ی و نقطـه یا سـهیا نویـاسـت و  یعـدد یا مقـدار داده کـه ایـن د خوانده شوند، یه باک ییها مقدار ستون
  . ندکرا مشخص  د قرار داده شودیجا باک یعدد یهامقدار
ستون  ی و شماره" @" ی ژهیو ی سهیاز نوخوانده شود،  یاز چه ستون یا مقدار داده کیه کنیردن اکمشخص  یبرا
  مثًال. شود یند، استفاده میآ یر مین دو قبل از نام متغید و ایآ یه به دنبال آن مک

INPUT @10 age @20 weight @36 height; 

  
  ۳۶از سـتون  height  و مقـدار ۲۰از سـتون  weight  ، مقـدار۱۰از سـتون  ageر یـد مقـدار متغیگو یم SASبه 

ر یـانـد، در غ از هـم جـدا شـده یفاصله خال کیبا  یا داده یه مقدارهاکنجا فرض شده است یدر ا. شوند یشروع م
  .شود یم یه به دنبال معرفکاستفاده شود  ینفورمتید از ایصورت با نیا



۱۸ 

شود به عنوان  یشروع م یه از ستون جارک ستون Wه کند ک یمشخص م" .W" فورمتنیا، یعدد یرهایغمت یبرا
  مثال یبرا. ح و مثبت باشدید عدد صحیبا Wمقدار . شود ید خوانده میر بایمقدار متغ

INPUT @20 weight 3.; 

  
را خوانـده و بـه عنـوان مقـدار  شوند یشروع م ۲۰ ستون ه ازک یرفته و سه ستون ۲۰ه به ستون کد یگو یم SASبه 
  .ندکره یذخ SAS یها ی داده مجموعهدر  weightر یمتغ
را قبـل از  یاعشـار ی ر را به صورت بـاال خوانـده، سـپس نقطـهیه مقدار متغکد یگو یم SASبه " W.d"نفورمت یا
"d"مثًال. رقم آخر قرار دهد  

INPUT @10 age 6.2; 

  
خوانـده و  age  ریـرا به عنوان مقـدار متغ) ۱۰شامل ستون ( یستون بعد ۶رفته و  ۱۰د به ستون یگو یم SASبه 

از  SAS ،باشــد یاعشــار ی شــامل نقطــه یا دادهاگــر مقــدار . رقــم آخــر قــرار دهــد ۲را قبــل از  یاعشــار ی نقطــه
د یـبا" W.d"در " W"ر یـدر صـورت اخ. نـدک ینظـر مـ نفورمت صورت گرفته است، صـرفیه در اک یساز مشخص

  .باشد یاعشار ی شامل نقطه
را بـه عنـوان مقـدار  یسـتون بعـد W ید از سـتون جـاریـگو یمـ SASبه  ".W$"نفورمت ی، ایا سهیر نویمتغ یبرا
  مثال یبرا. بخواند یا سهینو

INPUT @15 name $45.; 

  
ه ک اربر بخواهدکاگر . بخواند name یا سهیر نویرا به عنوان مقدار متغ ۶۹ یال ۱۵ یها ه ستونک دیگو یم SASبه 
نفورمـت یتوانـد از ا ی، مـ)یلیو نـام فـام کوچـکن نـام یفاصله بـ �مثال(باشد  یخال ی شامل فاصله nameر یمتغ

"$CHARW. " ندکاستفاده.  
  .ر باشدیز یشامل مقدارها ای دهخط دا کیه کد ینکفرض 

0001TEH045507205 
 یها نهیمجموع هز۵۵/۴ ،یا ار نمونهونت خانوکاستان محل سانگر ینما TEH، یا خانوار نمونهی  شماره ۰۰۰۱ه ک

 ،id ،ostanد، یــریگ. بعــد خــانوار اســت ۵خــانوار، و  یکخــورا یهــا نــهیدرصــد هز ۷۲/۰خــانوار در مــاه گذشــته، 
expenditure ،percent  وmember عبارت  کی. متناظر باشند یرهاینام متغINPUT خوانـدن  یمناسـب بـرا

  :ر استیبه صورت ز یا داده یمقدارها
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INPUT id 4. ostan $3. expenditure 4.2 percent 3.2 member 2.; 

  
  .ر باشندیصورت ز یدارا یا داده یها ه خطکد ینکرض ف

0001XXXXTEH155X072XXXXXX1390 
توان از  یها م ن ستونیدن از ایپر یبرا. نندکت کل مشاریم در تحلیستیل نیه ماکهستند  یا داده یها ها ستونXه ک

 ۹از ستون  ostanر یمقدار متغ id  ریمثال بعد از خواندن مقدار متغ یبرا. ردکاستفاده "+" د ا نمایو " @"نماد 
رد " 1+"ستون بـا  کیسپس از و   شود خوانده می expمقدار متغیر و بعد خوانده شده " 9@"استفاده از نماد  با
  .دهد یان منشخواندن را  ی وهین شیر ایز INPUTعبارت . شود خوانده می yearو  percentمتغیرهای  شود و یم

INPUT id 4. @9 ostan $3. exp 3.2 +1 percent 3.2 @25 year 4.; 

  
  .گویند یم یکنترل یرا نشانگرها روند یبه کار م INPUTکه در عبارت "+" ، " @" ینمادها
دو مجـزا و درون تـوان در دو فهرسـت  یرونـد را مـ یار مـکبه  INPUTه در عبارت ک ییها نفورمتیرها و اینام متغ

  :ر نوشتیبه صورت زتوان  یباال را م INPUTعبارت . ردک یبند مان گروهک
INPUT (id ostan exp percent year) (4. @9 $3. 3.2 +1 3.2 @25 4.); 

  
  .ر استینام متغ کیمرتبط با  ینترلکنشانگر -فورمتنیب ایکا ترینفورمت و یهر ا یا ن فهرست دنبالهیدر ا

INPUT یستون  
نفورمـت یه از اکـح دهـد یبر تـرجارکـاز هم جدا نشده باشـند و  )ی خالی(فاصله کیحداقل  باها  مقدار داده یقتو

 یهـا سـتون بایـد ن حالت مقدارهایدر ا. است یفهرست INPUT یبرا  یرگید لیبد یستون INPUTند، کاستفاده ن
 ی شـماره INPUTرهـا در عبـارت ینـام متغ به دنبال روشن یدر ا. نندکاشغال  یا داده یها سان را در تمام خطکی

  .شود یعدد خاتمه آورده م –ند به صورت عدد شروع ک یر اشغال میه آن متغک ییها ستون
  ر باشندیبه صورت ز یا داده یها د خطینکمثال، فرض  یبرا

0001TEH1.55 b 721390  
  :شود یر نوشته میبه صورت ز یستون INPUTن صورت یدر ا

INPUT id 1-4 ostan $5-7 exp 8-11 .2 percent 12-14 .2 year 15-18; 
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را بـه صـورت  ostanر یـح، مقـدار متغیبـه صـورت عـدد صـح ۴تا  ۱ یها را از ستون idر یعبارت باال مقدار متغ
ر یـتغخوانـدن مقـدار مموقـع ه کـد یـگو یمـ SASبـه  2.ن عبارت یدر ا. خواند یاز دو ستون بعد م یا سهینو ی رشته
expر یـمقـدار متغ ای از ایـن خـط داده برای مثـال. ردید قرار گیبا کجا یاعشار ی ، نقطهpercent ۷۲/۰  خوانـده
  .شود یم
  
  مختلف یها ب روشیکتر

  .ای زیر را در نظر بگیرید برای مثال خط داده. باال را شامل شود یها از روش یبیکتواند تر یم INPUTعبارت 
0001TEH1.55 721390  

بـاال بـه  یهـا خـط داده یر را بـرایـز INPUTتـوان عبـارت  یمـ یشده، و سـتون ، فورمتیفهرست INPUTب یکربا ت
  :ر نوشتیصورت ز

INPUT id 1-4 ostan $3. exp percent 2.2 year 15-18; 

  
خوانـدن مقـدار  یشده بـرا رمتفو INPUT، از idر یخواندن مقدار متغ یبرا یستون INPUTاز  SASن حالت، یدر ا
جا بعـد از خوانـده شـدن  نیدر ا. ندک یاستفاده م expر یخواندن مقدار متغ یبرا یفهرست INPUT، از  ostanریغمت

ن مقـدار ید بـیـفاصـله با کیـرا یز. رود یم percentر یخواندن متغ یبرا ۱۳، نشانگر به ستون expر یمقدار متغ
  .باشد ۲د یبا percentر یغلد مربوط به متیف ین پهنایباشد، بنا بر ا percentو  expر یمتغ

  
  های انتساب  عبارت ۱-۵-۱-۲

مـوردنظر بـه دنبـال  فورمـت PUTه در عبارت کمتغیر این است  کبه ی فورمتردن کترین راه برای منتسب  ساده
 .ار رفته استک برای نوشتن مقادیر عددی برحسب دالر به .DOLLAR فورمتدر مثال زیر . نام متغیر آورده شود

DATA money; 

   Amount=1412.55; 
   PUT amount DOLLAR10.2; 

RUN; 

 .ندک چاپ می Logرده و در پنجره کرا تولید  1,412.55$های باال مقدار  عبارت
ستون بـرای مقـدار داده وجـود دارد  ۱۰ثر که حداکنمایانگر این هستند  ۲و  ۱۰مقادیر  DOLLAR10.2 فورمتدر 
سـتون  کستون برای نقطـه اعشـاری، یـ کستون دیگر ی ۸ت و از ستون آن مربوط به قسمت اعشاری اس ۲ه ک
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) اگر عـدد منفـی باشـد( ستون برای عالمت دالر، چهار ستون برای قسمت صحیح مقدار داده و ک، یکبرای واو
 .داشته شده است ستون برای عالمت منفی نگه کی

 ۲۴تـا  ۱۵را در سـتونهای  آنخـواهیم  دالر اسـت و مـی ۶۵/۵۷۲۱برابـر  NETPAYنید مقدار کفرض  ۲-۱مثال 
 .ندک را چاپ می 5,721.65$عبارت زیر مقدار . نیمکخط خروجی چاپ 

PUT  @15  netpay  DOLLAR10.2; 

  
  .به صورت زیر استهای موجود  برای ایجاد متغیر جدید و تغییر مقدار دادهروش دیگر انتساب 

 ;عبارت محاسباتی = نام متغیر 

کار  این. های محاسباتی ایجاد کرد ا ترکیب یک یا چند متغیر موجود از طریق عبارتتوان ب متغیرهای جدید را می
هـای محاســباتی درون دو کمــان و  و سـایر عبــارت SASهــای  گرهــای ریاضـی، تــابع ی ترکیبـی از عمل بـا اســتفاده

  .شود ن به یک متغیر جدید، انجام میآی   انتساب نتیجه
  .های انتساب است رت از عبارتی زیر شامل چند صوDATAگام   ۳-۱مثال 

DATA exp1_3; 

   INPUT (x1-x7)(@5 3*5.1 4*6.2); 

   y1=x1+x2**2; 

   y2=SQRT(x3); 

   y3=LOG(x7); 

   x5=ABS(x5); 

   DATALINES; 

اه های داده خط  

;  

RUN; 

  
جمـع مقـدار  ه، حاصلبرای هر مشاهد y1 مقدار. کند را ایجاد می y3، و y1 ،y2ی باال سه متغیر جدید DATAگام 
x1  و توان دوم مقدار متغیرx2 مقدار . است  مشاهدهآن یy2 ی دوم مقـدار برای هـر مشـاهده ریشـه x3  و مقـدار 
y3  لگاریتم طبیعی مقدارx7 در این گام  .آن مشاهده استDATA هر مقدار متغیر ،x5  با قـدرمطلق آن بـرای هـر

هســتند کــه  SASهــای  تــابع ABS، و SQRT ،LOGنمادهــای  ی بــاال،DATAدر گــام . شــود مشــاهده جــایگزین مــی
  .اند ورده شدهآان مها در داخل دو ک ی این تابعها  شناسه
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هـا در زیـر  این قاعـده. گیرند شوند، انجام می های تقدم گفته می هایی که قاعده های ریاضی مطابق با قاعده عبارت
  :اند آورده شده

  شوند، ان انجام میهای درون دو کم اول عبارت. ۱ی  قاعده
  .شدن دارند اجرای باالی زیر، اولویت باالتری برای  های با رتبه گرها در گروه عمل. ۲ی  قاعده
  <>، ><، )NOT(ی پیشوند، -ی پیشوند، +، **   Iگروه 
  /، *  IIگروه 
  پسوندی -وند، سی پ+  IIIگروه 
  ||  IVگروه 
 <، =<، =، =>، >   Vگروه 

  )VI & )ANDگروه 
  )VIII   |)OR گروه
جـز  بـه ،شـوند از سمت چپ به راست عبارت محاسبه می) در یک گروه(گرها با اولویت یکسان  عمل. ۳ی  قاعده
  .شوند که از سمت راست به چپ انجام می Iگرهای گروه  عمل

ه در طـرف مقدارهای متغیرهایی را ک|| گر  عمل .گویند گرهای منطقی می عمل| و  &های باال به نمادهای  در قاعده
تـر یـا  بـه ترتیـب نمایـانگر بزرگ =>و  =< گرهـای  عمل. دهـد گیرند، در کنار هم قرار می چپ و راست آن قرار می

  .باشند تر یا برابر می برابر و کوچک
  اجراهای شرطی ۱-۵-۱-۳

 بـه کـار بسته به مقدار عبـارت، SASای  های برنامه توان برای اجرای عبارت را می ELSEو  IF‐THENهای  عبارت
  :به صورت زیر است ها عبارتاین شکل دستوری . برد

IF   جمله THEN  عبارت; 

<ELSE عبارت>; 

  
درسـت بـودن  نشـانگر ۱مقـدار . گیـرد یا صفر می ۱ای مقدار  یک عبارت مقایسه ی نتیجهدر شکل دستوری باال، 

هـای عـددی و  ل مقایسـهای شـام یـک عبـارت مقایسـه. اسـت و مقـدار صـفر نشـانگر نادرسـت بـودن آن مقایسه
هـر عبـارت  تواند میدر شکل دستوری باال، . است) |( ORیا ) &( ANDای مثل  گرهای مقایسه ای با عمل نویسه

  .باشد SASاجرایی 
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   ۴-۱مثال 
IF exp < .8 THEN PUT id "Below Poverty Line" ; 

ELSE PUT id "Above Poverty Line";  

  
. باشـد ۸۰/۰ی جاری کمتـر از   ی مشاهدهexpیک است اگر مقدار متغیر  exp < .8ی  جملهی  نتیجهدر مثال باال، 

صـورت مقـدار  شـود، در غیـر ایـن جاری نوشته می ی idدر مقابل " Below Poverty Line"عبارت  صورت در این
  .شود نوشته می idدر مقابل متغیر  "Above Poverty Line"جمله صفر است و عبارت 

  ۵-۱مثال 
IF ostan='TEH' | ostan='QUM' THEN region='MARKAZI'; 

  
" TEH"ی جاری  برای مشاهده ostanاست اگر مقدار متغیر  ۱یک عبارت منطقی است که مقدار آن  عبارت باال

ی جـاری رشـته  مشـاهده regionبنـا بـر ایـن مقـدار متغیـر . صـفر اسـت صـورت در غیر اینو باشد، " QUM"یا 
در غیـر . باشـد" QUM"یـا " TEH"ی جـاری  مشـاهده ostanگیرد اگر مقدار متغیر  را می "MARKAZI" ای نویسه
  .شود دیگر مشخص می IF‐THENماند و یا با عبارت  یا خالی می regionصورت مقدار  این
  

هـای  عبارت. اجرا نشود SASای  ای چند عبارت برنامه گاهی اوقات الزم است مشروط به مقدار جمله ۶-۱مثال 
  .دهد را نشان می SASهای   های برنامه جلوگیری از اجرای برخی عبارتی  زیر نحوه

IF 0.0 <= exp <=0.8 THEN GO TO poverty; 

  SAS یا برنامه یها عبارت

poverty: inc=(person*min)+2; 

  SAS یا برنامه یها عبارت

درسـت باشـد،   exp <=0.8 =>0.0 که عبارت در صورتی. یک برچسب است povertyی  های باال کلمه در عبارت
SAS  ای  های برنامه عبارت"از اجرایSAS " جلوگیری کرده، عبارتاول inc=(person*min)+2; کند را اجرا می.  

‐DOی اسـتفاده از  مثـال زیـر نحـوه. توان استفاده کرد نیز می SASنیز برای اجرای چند عبارت  DO‐ENDاز گروه 

END دهد را نشان می.  
   ۷-۱مثال 

IF inc < 0.8 THEN DO; 

   n = n+1; 

   pexp = exp/n; 
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   weight = .4; 

END;  

ELSE weight = .2; 

  
  .دهد را نشان می IF‐THEN/ELSEهای  ساختن یک متغیر جدید با استفاده از عبارت ی این مثال نحوه ۸-۱مثال 

DATA group1; 

   INPUT id score @@; 

   DATALINES; 

01 18 02 14 03 09 04 13 05 17 06 12 07 19 08 11 09 10 10 10 

;  

RUN; 

 

DATA group2; 

SET group1; 

   IF  0 <= score <  10 THEN scoregroup = 'F'; 

   IF 10 <= score <  12 THEN scoregroup = 'D'; 

   IF 12 <= score <  14 THEN scoregroup = 'C'; 

   IF 14 <= score <  17 THEN scoregroup = 'B'; 

   IF       score >= 17 THEN scoregroup = 'A'; 

RUN; 

 

PROC PRINT DATA=group2; 

RUN; 

 

DATA group3; 

   SET group2; 

   IF scoregroup='F' THEN PUT id='NOT PASSED'; 

RUN; 

 

PROC PRINT; 

RUN; 

 

. مقدارهای بیش از یک مشاهده وارد شـود ای  دهدهد که در هر خط دا به کاربر اجازه می" @@"در مثال باال نماد 
هـایی اسـت کـه در گـام  از عبارت SETعبارت . ای باید یک مشاهده وارد شود صورت در هر سطر داده در غیر این

DATA رود و به  به کار میSAS هـایی کـه نـامش بعـد از  داده ی هـای مجموعـه گویـد کـه داده مـیSET آیـد را در  مـی
هـای شـرطی کـه بـه دنبـال عبـارت  آید با اعمال عبـارت می DATAهایی با نامی که بعد از عبارت  ی داده مجموعه



۲۵ 

SET هـای  ی داده برای مثال مجموعـه. آیند، بریزد میgroup3  هـای  ی داده مجموعـه های مشـاهدهشـاملgroup2 
  . نوشته شده است" NOT PASSED"عبارت ها آن Fهای  است که در مقابل نمره

ی مختلـف  DATAدر ایـن مثـال سـه گـام . نمایش داده شده اسـت ۴-۱و  ۳-۱ های  در شکل ۸-۱مثال  خروجی
را ایجـاد  group3 و ،group1 ،group2هـای  بـه نـام SASهـای موقـت  ی داده شود که به ترتیب مجموعـه دیده می

  .کنند می
در گـام . شود مشاهده و دو متغیر ساخته می ۱۰با  group1به نام  SASهای   ی داده ل مجموعهی اوDATAدر گام 
DATAهــای  ی داده ی دوم مجموعــهSAS  بــا نــامgroup2 هــا در  بــا اســتفاده از مشــاهدهgroup1  بــا یــک متغیــر
شود، ایجـاد  تعیین می scoreکه مقدار آن برای هر مشاهده با توجه به مقدار  scoregroupای اضافه به نام  نویسه
 "NOT PASSED"با یک اطالع اضافی  group3به نام  SASهای  ی داده ی سوم، مجموعهDATAدر گام . شود می

   .)۴-۱شکل (شود  اند ساخته می گرفته Fی  هایی که نمره idبرای 
          Obs    id    score  scoregroup 
 
            1     1      18         A 
            2     2      14         B 
            3     3      09         F 
            4     4      13         C 
            5     5      17         A 
            6     6      12         C 
            7     7      19         A 
            8     8      11         D 
            9     9      10         D 
           10    10      10         D 
 

  ۳-۱شکل 
  

  ۴-۱شکل 
 INگر  عمل

گر  که مقدار یک متغیر را با فهرستی از مقادیر مقایسـه کنیـد ناچاریـد از چنـدین مقایسـه بـه همـراه عمـل برای این
  :استفاده کنید، دستور زیر را در نظر بگیرید ORمنطقی 

IF a = 2 OR a = 5 OR a = 7 OR a = 9 THEN b = 1; 

رسد، در این موارد  مقایسه زیاد شود استفاده از شکل دستوری باال منطقی به نظر نمیزمانی که تعداد مقادیر مورد 
  :صورت زیر استفاده کنید به INتوانید از عملگر  می

IF a IN(2, 5, 7, 9) THEN b = 1; 
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ل بـرای مثـا. ی خالی یا یک واوک از هم جدا کنیـد توانید با یک فاصله مقادیر موجود در فهرست مورد نظر را می
  :دستور زیر را ببینید

IF Province IN('Tehran' 'Isfahan' 'Shiraz' 'Alborz') THEN ... 

 

  های مکرر محاسبه ۱-۵-۱-۴
نیز انجام  DO های  عبارتبا استفاده از تواند  می DO‐ENDعبارت استفاده از های تکراری عالوه بر  محاسبهانجام 

هـا را  تـوان آن که مـی به دلیل کاربردهای متنوع و این DO UNTILو  DO WHILE، مکرری DOهای  عبارت. دنشو
  .پذیری بیشتری دارند ادغام کرد، انعطاف

  :دهد می ارائهرا  ARRAYی تکراری و عبارت DOاین مثال نمایشی از کاربست  ۹-۱مثال  
DATA exam; 

   INPUT hw1-hw6 test1-test3; 

   ARRAY exam(9) hw1-hw6 test1-test3; 

   DO i=1 to 8; 

      IF exam{i}=. THEN exam{i}=0; 

   END; 

DATALINES; 

ای های داده خط  

;  
RUN;   

   
ای از  معرفی دنبالـه. رود ای از متغیرها به کار می برای انجام عملیات یکسان روی دنباله مکرری Doبه طور  کلی 

بعد از معرفـی متغیرهـا  معموالً DATAام این عبارت در گ. گیرد صورت می ARRAYمتغیرها با استفاده از عبارت 
هسـتند،  ARRAYدهد که به متغیرهایی که متناظر با عنصـرهای  به کاربر اجازه می ARRAYعبارت . شود آورده می

  .ارجاع دهد
. انـد معرفی شـده examبا نام  ARRAYبه عنوان عنصرهای  test1‐test3و  hw1‐hw6متغیرهای  ۹-۱در مثال 
ارجـاع  exam{8}تـا  exam{1}بـه ترتیـب بـا  DOی  به این متغیرها در حلقه است، ۸تا  ۱ که شاخص از هنگامی

  .گر استفاده شده است به عنوان متغیر شمارش i شاخصاز  DOی  داخل حلقه. شود میداده 
در  test1‐test3و  hw1‐hw6شده به صـفر بـرای متغیرهـای  های گم برای تبدیل داده مکرری DOدر این مثال از 

  . برای ارجاع به این متغیرها استفاده شده است ARRAYای و از عبارت  های داده خط
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  :به صورت زیر است ARRAYشکل کلی عبارت 
ARRAY  آرایهنام {n}  آرایهنام عنصرهای   ;      مقدارهای آغازین 

 »رهای آغـازیندامقـ« فهرسـتی از نـام متغیرهـا اسـت، و  »آرایـهعنصـرهای نـام « ،آرایهتعداد عنصرهای  {n}که 
  .است آرایهای مربوط به عنصرهای  مقدارهای شروع عددی و یا نویسه

  ۱۰-۱مثال 
DATA set1; 

   INPUT d1-d7; 

   ARRAY day{7} d1-d7; 

   ARRAY hour{7} h1-h7; 

   DO i=1 to 7; 

      IF day{i}=999 THEN day{i}=. ; 

      hour{i}=day{i}*12; 

   END; 

DATALINES; 

ای های داده خط   

; 

RUN; 

تعریـف  h7تـا  h1مـرتبط بـا متغیرهـای   hourی ارائـهو  d7تا  d1مرتبط با متغیرهای  dayی  ارائهدر این مثال 
. شـوند شـده تبـدیل مـی داشته باشند به مقدار گم ۹۹۹اگر مقدار  d7تا  d1مقدار هر متغیر  DOی  در حلقه. اند شده

  .شود تنظیم می ۱۲ضرب در  d7تا  d1با مقدار  h7تا  h1سپس مقدار جاری هر متغیر 
  ۱۱-۱مثال 

DATA IDO; 

   DO i=1 to 4; 

      DO j=2,4,6,8; 

         k=(i-1)*5+j; 

         OUTPUT; 

      END; 

   END; 

RUN;  

 

PROC PRINT DATA=IDO; 

   TITLE 'Iterative DO Loop in a Single DATA Step'; 

RUN; 
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بـا  kی بـاال متغیرجدیـد  در برنامه. دهد می ارائهای  ی آشیانهDOی  ای شامل یک حلقه از برنامه این مثال نمایشی
های عـاملی در  این فن برای ساختن سطح. شود ایجاد می jو  iو متغیرهای شمارشی  DOهای   استفاده از عبارت
موجـب  DOی  داخل حلقه OUTPUT  عبارت. رود های عاملی به کار می ها در آزمایش ها یا تقاطع ترکیب با عامل

 ۱۶بـاال  SASی  اجـرای برنامـه .شـود می، خواهد شـدی که SASی ها ی داده مجموعهدر  kنوشته شدن متغیر جدید 
  .برنامه به صورت زیر است خروجی. کند مشاهده تولید می

  
Obs    i    j     k 

 
1    1    2     2 
2    1    4     4 
3    1    6     6 
4    1    8     8 
5    2    2     7 
6    2    4     9 
7    2    6    11 
8    2    8    13 
9    3    2    12 
10    3    4    14 
11    3    6    16 
12    3    8    18 
13    4    2    17 
14    4    4    19 
15    4    6    21 
16    4    8    23 

  ۱۱-۱ثال داد م برو ۵-۱شکل 
  DO UNTILو  DO WHILEتکرار  یها حلقه

DO UNTIL(condition); 

   SAS-statements 

END; 

DO WHILE(condition); 

   SAS-statements 

END; 

ی  حلقــه. کنــد هــای مربــوط را تــا وقتــی کــه شــرط مــورد نظــر برقــرار اســت اجــرا می عبارت DO WHILEی  حلقــه
DO UNTIL به عبارت دیگر، شـرط مـورد نظـر . کند قرار شدن شرط مورد نظر اجرا میهای مربوط را تا بر عبارت

در . شـرط توقـف حلقـه اسـت DO UNTILشرط اجرای حلقـه اسـت، در حـالی کـه ایـن شـرط در  DO WHILEدر 
DO WHILE شود، در حـالی کـه در  می بررسی، شرط در ابتدای حلقهDO UNTIL بررسـی، شـرط در انتهـای حلقـه 

حـدّ اقـل  DO UNTILی  گاه اجرا نشود، ولی حلقه ممکن است هیچ DO WHILEی  دیگر، حلقه به عبارت. شود می
  .شود یک بار اجرا می

  :کنند ی دستورات زیر، خروجی یکسانی تولید می دو مجموعه :مثال
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DATA _NULL_; 

   n = 1; 

   DO UNTIL(n >= 5); 

      PUT n=; 

      n + 1; 

   END; 

RUN; 

DATA _NULL_; 

   n = 1; 

   DO WHILE(n < 5); 

      PUT n=; 

      n + 1; 

   END; 

RUN; 

  
 SASهای  تابع ۱-۵-۲

هـر . دهنـد کننـد انجـام می عنوان شناسه دریافت می هایی را روی مقادیری که به محاسبات یا تبدیل SASهای  تابع
در  SASهـای  برخـی تابع. سـباتی باشـدتواند مقدار ثابت، نام متغیر یـا یـک عبـارت محا ها می یک از این شناسه

  :جدول زیر فهرست شده است
  نتیجه  مثال  شرح   تابع  

  ای های نویسه تابع
CAT(arg1, arg2, …) ای را بـه  ی نویسه دو یا چند رشته

  .چسباند هم می
a = ‘  cat  ‘; 

b = ‘dog’; 

c = CAT(a, b); 

c = ‘  cat  dog’ 

CATS(arg1, arg2, …) ای را،  ی نویســه هدو یـا چنــد رشـت
های خــالی  پــس از حــذف فاصــله
هـــا، بـــه هـــم  ابتـــدا و انتهـــای آن

  .چسباند می

a = ‘  cat  ‘; 

b = ‘dog’; 

c = CATS(a, b); 

c = ‘catdog’ 

CATX(‘separator’, 

arg1, arg2, …) 
ای را،  ی نویســه دو یـا چنــد رشـته

های خــالی  پــس از حــذف فاصــله
 هـا و قـرار دان ابتدا و انتهـای آن
هــــا، بـــه هــــم  جـــداگر بـــین آن

  .چسباند می

a = ‘  cat  ‘; 

b = ‘dog’; 

c = CATX(‘ ’, a, b); 

c = ‘cat dog’ 
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  نتیجه  مثال  شرح   تابع  
COMPRESS(arg, 

‘chars’) 
های  ی خـــالی یـــا نویســـه فاصـــله
ــته مشخص ــک رش ــده را از ی ی  ش
  .کند ای حذف می نویسه

a = ‘cat & dog’; 

b = compress(a); 

c = compress(a, ‘&’); 

b = ‘cat&dog’ 

c = ‘cat  dog)’ 

LENGTH(arg) ای را  ی نویســه طــول یــک رشــته
های  این تابع فاصـله. گرداند برمی

شـمارد  خالی انتهای رشـته را نمی
ــوچ را  و طــول یــک رشــته  ۱ی پ

  .گرداند برمی

a = ‘  My cat   ’; 

b = LENGTH(a); 
b = 8 

SUBSTR(arg, p, n) ای از یـــک رشـــته را از  زیررشـــته
  .گردند برمی nبه طول  و pمکان 

a = ‘(9821) 8863 

0442)’; 

b = SUBSTR(a, 8, 4); 

 

b = ‘8863’ 

TRANSLATE(arg, to1, 

from1, …) 

ــــــایگزین  toهای  نویســــــه را ج
 argموجــود در  fromهای  نویســه

بایــد  fromو  toطــول . کنــد می
  .یکسان باشد

a = ‘19/05/85’; 

b = TRANSLATE(a, ‘‐’, 

‘/’); 

b = ’19‐05‐85’ 

TRANWRD(arg, target, 

replacement) 

replacement  را جـــــــــایگزین
target  موجود درarg کند می.  

a = ‘Mrs. Smith’; 

b = TRANWRD(a, 

‘Mrs.’, ‘Ms.’); 

b = ‘Ms. 

Smith’ 

UPCASE(arg)  تمام حروف التین موجـود درarg 
  .کند را به شکل بزرگ تبدیل می

a = ‘My cat’; 

b = UPCASE(a); 

b = ‘MY CAT’ 

 های عددی تابع

INT(arg)  ــــــــــحیح   ــــــــــش ص را  argبخ
  .گرداند برمی

a = INT(2.3); 

b = INT(‐2.3) 

a = 2 

b = ‐2 
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  نتیجه  مثال  شرح   تابع  
CEIL(arg) تـر  ترین عدد صحیح بزرگ کوچک

  .گرداند را برمی argیا مساوی 
a = CEIL(2.3); 

b = CEIL(‐2.3); 

a = 3 

b = ‐2 

FLOOR(arg) تـر  ترین عدد صحیح کوچک بزرگ
  .گرداند را برمی argیا مساوی 

a = FLOOR(2.3); 

b = FLOOR(‐2.3); 

a = 2; 

b = ‐3; 

ROUND(arg, rounding‐

unit) 

arg کند را گرد می  a = ROUND(3.7); 

b = ROUND(3.275, 

.01); 

a = 4 

B = 3.28 

MIN(arg1, arg2, …) مینیمم مقادیر a = MIN(2, 7, ., 1); a = 1 

MAX(arg1, arg2, …) ماکسیمم مقادیر  a = MAX(2, 7, ., 1); a = 7 

N(arg1, arg2, …) شده تعداد مقادیر غیر گم  a = N(2, 7, ., 1); a = 3 

NMISS(arg1, arg2, …) شده تعداد مقادیر گم  a = NMISS(2, 7, ., 1); a = 1 

SUM(arg1, arg2, …) شده مجموع مقادیر غیر گم  a = SUM(2, 7, ., 1); a = 10 

MEAN(arg1, arg2, …) شده میانگین مقادیر غیر گم  a = MEAN(2, 7, ., 1); a = 3.33 

 و برعکس یبه عدد ای یسهنو یها داده یلتبد

INPUT(arg, informat) ی  رشــــتهarg  را بــــا توجــــه بــــه
شــده بــه یــک  اینفورمــت مشخص

  .کند مقدار عددی تبدیل می

a = ‘$32,275’; 

b = INPUT(a, 

comma7.); 

b = 32275 

PUT(arg, format)  عددarg  را بـا توجـه بـه فورمـت
ـــدار  مشخص ـــک مق ـــه ی ـــده ب ش
  .کند ای تبدیل می نویسه

a = 275; 

b = PUT(a, z5.); 

b = ‘00275’; 

  :صورت زیر عمل کنید برای استفاده از این توابع روی فهرستی از متغیرها به :نکته
a = SUM(of x1-x10); 

b = MIN(of zar:); 

  
  RETAIN عبارت ۱-۵-۳
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یابـد، سـپس  شده تغییـر می ، مقدار متغیرهای جدید ابتدا به مقدار گمDATAفرض در هر تکرار گام  صورت پیش به
در تکرار قبلی گـام (شود که ما به مقدار پیشین این متغیرها  شود، این عمل باعث می محاسبات مربوط انجام می

DATA (گونـه متغیرهـا بـرای اسـتفاده در تکـرار بعـدی گـام  اینبرای حفـظ مقـدار . دسترسی نداشته باشیمDATA 
  :استفاده کنید RETAINتوانید از عبارت  می

RETAIN مقدار آغازین> نام متغیر>; 

  :کند را محاسبه می Scoreدستورات زیر میانگین مقادیر متغیر  :مثال 
DATA scores; 

   INPUT Score @@; 

   CARDS; 

12 15 17 25 19 

RUN; 

DATA mscore; 

   RETAIN n Sum (2 * 0); 

   SET scores end = last; 

   n = n + 1; 

   Sum = Sum + score; 

   IF last THEN DO; 

      Average = Sum / n; 

      OUTPUT; 

   END; 

   DROP score; 

RUN; 

PROC PRINT DATA = mscore; 

RUN; 

و برای سایر  ۱سازد که مقدار آن برای آخرین مشاهده  می lastنام ، متغیری موقتی به END = lastی  گزینه :نکته
  .توان برای تشخص آخرین مشاهده استفاده کرد است، از این گزینه می ۰ها  مشاهده

  
  ها مرتب کردن داده ۱-۵-۴

 SORTی  هـا بـا شـیوه ه بر حسب مقدارهای یک یا چند متغیر و قبل از پـردازش داد ها ی داده مجموعهمرتب کردن 
ی  این عبارت نحـوه. رود به کار می PROC SORTای است که با  عبارت اطالعاتی شیوه BYعبارت . شود  انجام می

دا بـه تـهـا اب ، مشـاهدهSORTی  در اسـتفاده از شـیوه. گویـد مـی SORTی  را به شـیوه ها ی داده مجموعهمرتب کردن 
ســپس درون هــر گــروه . شــوند رتــب مــیم BYصــورت افزایشــی بــر حســب مقــدارهای اولــین متغیــر در عبــارت 
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 .شـوند بـه صـورت افزایشـی مرتـب مـی BYمتغیر در عبارت  دومینها بر حسب مقدارهای  مشاهده) زیرمجموعه(
  .شود عمال میِا BYهمین قاعده برای متغیرهای بعدی عبارت 

تـرین  شـده کـم مقدار گم شود و استفاده می ها ی داده مجموعهبرای متغیرهای عددی، مقدار متغیر برای مرتب کردن 
مرتـب  -تـرین بزرگ Zکوچکترین و  A -بای انگلیسیفال های فای به ترتیب حر متغیرهای نویسه. گیرد رتبه را می

تر از  ولی کوچک 'North'تر از  بزرگ 'South east'است، بنا بر این،   ترین نویسه ی خالی کوچک فاصله. شوند می
'Southern' است.  

  :مثال
PROC SORT DATA = score; 

   BY gender inc;    

RUN; 

 

PROC PRINT; 

   BY gender inc; 

RUN; 
  

هـر گـروه بـر  ونو سـپس در genderرا ابتـدا بـر حسـب مقـدارهای متغیـر  scoreی هـا ی داده مجموعهاین مثال 
 هـا ی داده موعهمجابتدا  ،باشند ۲و  ۱مقدارهای  genderاگر مقدار متغیر . کند مرتب می incحسب مقدار متغیر 

ها بر حسب مقدار متغیر  تقسیم شده و سپس داخل هر گروه داده genderمتغیر  ی۲و  ۱به دو گروه با مقدارهای 
inc مرتب شوند.  
  های تکراری حذف مشاهده ۱-۵-۴-۱

ــه SORTی  شــیوه ــه. اســت = DUPOUTو  NODUPKEYی  دارای دو گزین ــراری را از  ی اول مشــاهده گزین های تک
شده را در  های تکراری حذف ی اول، مشاهده ی دوم، به همراه گزینه گزینه. کند ی خروجی حذف می ی داده مجموعه

  .کند های دیگر ذخیره می ی داده یک مجموعه
  
  BYبه همراه  SETاستفاده از  ۱-۵-۴-۲

ر حسـب یـک یـا هـا بـ ی داده اگر هر دوی ایـن دو مجموعـه. را در نظر گیرید set2و  set1های  ی داده دو مجموعه
شـود  در دسـتورات زیـر باعـث می BY، استفاده از عبـارت )idمثًال بر حسب متغیر (چند متغیر مرتب شده باشند 

  :مرتب شود id، نیز بر حسب متغیر set3های حاصل، یعنی  ی داده که مجموعه
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DATA set3; 

   SET set1 set2; 

   BY id; 

RUN; 

  
 LAST.varو  FIRST.varمتغیرهای موقتی  ۱-۵-۵

. شـوند سـاخته می LAST.varو  FIRST.varاستفاده کنیـد، دو متغیـر مـوقتی  BY varاز عبارت  DATAاگر در گام 
 ۰و در سـایر جاهـا برابـر  ۱برابـر  varداد هر یک از مقادیر یکتای متغیر  برای اولین رخ FIRST.varمقدار متغیر 

و در سـایر جاهـا  ۱برابـر  varک از مقادیر یکتـای متغیـر داد هر ی برای آخرین رخ LAST.varمقدار متغیر . است
  :برای روشن شدن مطلب، دستورات زیر و خروجی مربوط را ببینید. است ۰برابر 

DATA scores; 

   INPUT name $ course $ score @@; 

   CARDS; 

Ali Math 15 Ali Science 12 Ali History 15 

Reza Math 11 Reza Science 15 

Navid Math 17 Navid Science 15 

Taghi Science 15 

RUN;  

PROC SORT DATA = scores; 

   BY name; 

RUN; 

DATA scores1; 

   SET scores; 

   BY name; 

   first_name = FIRST.name; 

   last_name  = LAST.name; 

RUN; 

PROC PRINT DATA = scores1; 

RUN; 

                                    first_    last_ 

Obs    name     course     score     name      name 

 1     Ali      Math         15        1        0 

 2     Ali      Science      12        0        0 

 3     Ali      History      15        0        1 

 4     Navid    Math         17        1        0 
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 5     Navid    Science      15        0        1 

 6     Reza     Math         11        1        0 

 7     Reza     Science      15        0        1 

 8     Taghi    Science      15        1        1 

  :دهد جو را نمایش میی هر دانش دستورات زیر ماکسیمم نمره :مثال
PROC SORT DATA = scores; 

   BY name score; 

RUN; 

DATA scores1 (DROP = score RENAME = (score = MaxScore)); 

   SET scores; 

   BY name; 

   IF LAST.name; 

RUN;  

PROC PRINT DATA = scores1; 

RUN; 

Obs    name     MaxScore 

 1     Ali        15 

 2     Navid      17 

 3     Reza       15 

 4     Taghi      15 

  
  MERGEها با استفاده از  داده ی چند مجموعه یادو  یبترک ۱-۵-۶

توانید از  ی دیگر جور کنید می های یک مجموعه ها را با مشاهده ی داده های یک مجموعه خواهید مشاهده وقتی می
 دقیقـاًهـا  ی داده ها در در مجموعـه دانید کـه ترتیـب مشـاهده اگر می. نیداستفاده ک DATAدر گام  MERGEعبارت 

گونـه نیسـت و  هرچنـد در عمـل، معمـوالً این. ها نیسـت ی داده یکی است، نیازی به متغیر مشترک در دو مجموعه
هـا بـه  های داده فرایند ترکیب مجموعـه. ها دارید مشترک برای جورسازی صحیح مشاهده) های(شما نیاز به متغیر

) هـای(هـا را بـر حسـب متغیـر های داده ، مجموعـهSORTی  این صورت است کـه ابتـدا بایـد بـا اسـتفاده از شـیوه
، MERGEهای مورد نظر را در عبـارت  های داده ، فهرست مجموعهDATAمشترک مرتب کنید، سپس در یک گام 

  :مشخص کنید BYمشترک را در عبارت ) های(و فهرست متغیر
DATA نام مجموعه ی داده ی جدید; 

   MERGE فهرست مجموعه های داده های مورد نظر; 
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   BY فهرست متغیرهای مشترک; 

RUN; 

مشترک دیگری باشند، ) های(دارای متغیر BYشده در عبارت  ها عالوه بر متغیرهای استفاده های داده اگر مجموعه
  .شود خوانده می MERGEده در عبارت ش های فهرست مشخص ی داده از آخرین مجموعه) ها(مقدار این متغیر

  :کند های دو کالس ریاضی و علوم را با هم ترکیب می ی زیر نمره برنامه: مثال
DATA math; 

   INPUT id score @@; 

   CARDS; 

101 15 107 14 105 11 103 17 

RUN; 

DATA science; 

   INPUT id score; 

   CARDS; 

103 15 107 17 109 11 

RUN; 

PROC SORT DATA = math (rename = (score = Math)); 

   BY id; 

RUN; 

PROC SORT DATA = science (rename = (score = Science)); 

   BY id; 

RUN; 

DATA scores; 

   MERGE math science; 

   BY id; 

RUN;  

PROC PRINT DATA = scores; 

RUN; 

  
Obs     id    Math    Science 

 

 1     101     15         . 

 2     103     17        15 

 3     105     11         . 

 4     107     14        17 

 5     109      .        11 
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ی  های موجـود در دو مجموعـه ی مشـاهده های حاصل شامل همه ی داده بینید مجموعه طور که در خروجی می همان
های مشــترک را ذخیــره کنیــد،  کــه فقــط مشــاهده اســت، بــرای این) های مشــترک و غیرمشــترک مشــاهده(هــا  داده
 :صورت زیر استفاده کنید به = INی  توانید از گزینه می

DATA scores; 

   MERGE math (IN = a) science (IN = b); 

   BY id; 

   IF a = 1 and b = 1 THEN OUTPUT; 

RUN; 

  :توانستید بنویسید صورت زیر نیز می را بهباال  IFعبارت 
IF a and b; 

 UPDATEها با استفاده از  داده ی بهنگام کردن مجموعه ۱-۵-۷

هـای دیگـر  ی داده ها را با استفاده از مقـادیر یـک مجموعـه هی داد یک مجموعه) های(توانید مقادیر متغیر شما می
عالوه بر ایـن، . مشترک جور سازید) های(ها را باید بر اساس متغیر ی داده برای این کار دو مجموعه. بهنگام کنید

 ی موجـود در شـده مقـادیر گم. مشترک یکتا باشند) های(ی اصلی باید بر حسب متغیر ی داده های مجموعه مشاهده
ی  اگـر مجموعـه. شـود هـای اصـلی نمی ی داده کننده جایگزین مقادیر موجود در مجموعه های بهنگام ی داده مجموعه

ی تکـراری مـورد نظـر،  مشترک، یکتا نباشند مقـدار آخـرین مشـاهده) های(کننده بر حسب متغیر های بهنگام داده
  .گیرد برای بهنگام کردن مورد استفاده قرار می

DATA اصلی-های داده-ی مجموعه ; 

   UPDATE اصلی-های داده- ی مجموعه کننده بهنگام-های داده-ی مجموعه  ; 

   BY مشترک-)های(متغیر ; 

RUN; 

 

 

  INPUTژه در عبارت یو یها سهیاستفاده از نو ۱-۶
نتـرل کنشـانگر و @@ و @ سـطر نگهـدار  یگرهـا ، مشـخص+و @  یسـتون ینترلـک ین بخش نشانگرهایدر ا
  .شوند یبحث م# n  یسطر
  ینترلک ینشانگرها ۱-۶-۱
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 کچـ یبـرا ینـد از نشـانگرک یر مـیـهـر متغ یبرا یا داده یشروع به خواندن مقدارها INPUTه عبارت ک یهنگام
 یهـا داده یت نشـانگر در ابتـدایـموقع INPUTعبـارت  یدر شـروع اجـرا. نـدک یها استفاده مـ ت دادهیردن موقعک

. نـدک یت مکحر INPUTدر عبارت  ینترلکا نشانگر یو  یمتوال یها نفورمتین نشانگر با ایاست، سپس ا یورود
  :دیریر را در نظر بگیز INPUTمثال، عبارت  یبرا

INPUT id 4. @10 ostan $3. inc 5.2 +1 exp 5.2 @28 month 2.; 

  :ر نوشته شده استیبه صورت ز یا داده یخواندن سطرها یبرا INPUTن عبارت یا
0001XXXXXTEH46550X74050XXXXX02 

 ۵ت سـتون یـخوانـد و بعـد بـه موقع یمـ 4.نفورمت یرا با ا idر یرفته و متغ ۱ت ستون یدر ابتدا نشانگر به موقع
را بـا  ostan یا سـهیر نویـرفته و مقـدار متغ ۱۰ه نشانگر به ستون کشود  یسبب م@ 10 ینترلکنشانگر . رود یم
بـا مقـدار  inc یر عـددیـرود و مقـدار متغ یمـ ۱۳ن بخواند، سپس نشانگر بـه سـتو TEHبا مقدار $ 3.نفورمت یا

بـه  یعنـیستون به جلـو  کینشانگر را + ۱ ینترلکنشانگر . خواند یم ۵۰/۴۶۵ یعنی 5.2نفورمت یبا ارا  46550
 ینترلـکنشـانگر . شـود یخوانـده مـ expر یـمتغ یجـار مقـدار یبرا 5.2نفورمت یپنج ستون با ا. برد یم ۱۹ستون 

ه به کد یتوجه داشته باش. خواند یم 2.نفورمت یرا با ا month یبرده و مقدار عدد ۲۸تون ، نشانگر را به س@28
 SASرود،  یمــ ۳۱نشــانگر بــه ســتون  یوقتــ. مینــکاســتفاده نیــز + 5م از یتوانســت یمــ @28 ینترلــکنشــانگر  یجــا
 یهـا نفورمـتیا ابـ یبعـد یا ده اسـت، لـذا خـط دادهیرسـ INPUTعبـارت  یه نشانگر به انتهاکدهد  یص میتشخ

ی  مجموعـهنجـا یدر ا. است برسـد یا خط داده یه انتهاک کشود تا نشانگر به نقطه واو  یخوانده م INPUTعبارت 
  .است SAS یها وهیل با شیتحل ی امل شده و آمادهک SAS یها داده
  @گر سطرنگهدار  مشخص ۱-۶-۲
از  یکـی .اجـرا شـوند یا برنامـه یهـا ، عبارتیا داده یاز مقدارها یه بعد از خوانده شدن برخکشود  یالزم م یگاه
ن حالـت یـدر ا. ه خوانده شـده اسـتکاست  یریبسته به مقدار متغ یا داده یمقدارها ی هیها خواندن بق ن حالتیا

ن فـن توسـط یـا. وجـود داشـته باشـد یا داده یمقـدارها ی هیـخواندن بق یبرا یدوم INPUTه عبارت کالزم است 
  .شود ینجام ما@ گر سطر نگهدار  مشخص

 SASه کـشـود  یسـبب مـ@ نماد . شود یظاهر م );( کواو درست قبل از نقطه INPUTعبارت  یدر انتها@ نماد 
  .اجرا شود یگرید INPUTه عبارت کدهد  یاجازه م SASنگهداشته و به  یجار یها تینشانگر را در موقع

  ۱۲-۱مثال 
DATA popu; 
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   INPUT ostan: $15. n @; 

   DO i=1 to n; 

      INPUT shahr:$10. Pop 4. @; 

      OUTPUT; 

   END; 

   DROP i; 

   LABEL pop='Population in 1000 Person'; 

   DATALINES; 

TEHRAN 4 TEHRAN 7000 SHAHRERAY 500 SHEMIRAN 700 FIROOZKOH 800 YAZD 5 

TAFT 200 MEHRIZ 150 ARDEKAN 250 MAYBOD 80 

; 

RUN; 

 

PROC PRINT DATA=popu LABEL; 

   TITLE 'Population Of 3 OstanS in 1385 Population Census'; 

RUN;  

دهـد و  یستون را به خود اختصاص مـ ostan، ۱۵ر یه مقدار متغکد یگو یم SASبه $ 15.  نفورمتین برنامه ایدر ا
مقـدار  ی ننـدهکبه عنوان جـدا  آن رارسد  یم یخال ی فاصله کیبه  یوقت $15.ه کشود  یقبل از آن سبب م: نماد 
ر یـمتغ یبـرا یا سـتون در هـر سـطر داده ۱۵ه کـسـت ین گـر الزمید: ن با اسـتفاده از نمـاد یبنا بر ا. ردیبگ یا داده

ostan عبارت  یدر انتها@ نماد . داشته شود نگهINPUT شـده و بـه  یت فعلیاول سبب توقف نشانگر در موقع
SAS ه عبارت کدهد  یاجازه مINPUT ندکرا اجرا  یبعد.  

  :ریز INPUTعبارت 
INPUT ostan: $15. n @; 

  

شامل تعـداد زوج  nر یمتغ. شود یم nو  ostan یرهایمتغ یعد از خواندن مقدارهاب یا سبب نگهداشتن خط داده
 INPUTن زوج مقدارها با عبارت یا. باشد یهستند، م یا ن خط دادهیه در اک popو  shahr یرهایمتغ یمقدارها

shahr:$10. Pop 4. @; ن عبارت یا .شوند یخوانده مINPUT ی در حلقه DO ر یمتغ ه به تعداد مقدارک ییn  اجـرا
  .شود، حضور دارد یم

 یرهـایپـس از خوانـدن زوج مقـدار مربـوط بـه متغ یا دوم سبب نگهداشتن خط داده INPUTدر عبارت @  نماد
shahr  وpop ن عبارت یا یبعد یاجرا یت درست برایشده و نشانگر را در وضعINPUT پـس از . دهـد قرار می

چهار  یسبب نوشته شدن مقدارها OUTPUTخوانده شد، عبارت  popو  shahr یرهایمتغ یه زوج مقدارهاکنیا
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 لکن برنامـه در شـیا خروجی. شود یم popuبه نام  SAS یها ی داده مجموعهدر  popو  ostan ،n ،shahrر یمتغ
  .نشان داده شده است ۱-۶

Population Of 3 OstanS in 1385 Population Census 
 

                                    Population 
                                    in 1000 
Obs    ostan     n    shahr          Person 

 
1     TEHRAN    4    TEHRAN          7000 
2     TEHRAN    4    SHAHRERAY        500 
3     TEHRAN    4    SHEMIRAN         700 
4     TEHRAN    4    FIROOZKOH        800  

  ۱۲-۱مثال  خروجی ۶-۱شکل   
  @@نگهدار  گر خط مشخص ۱-۶-۳
، یا ه هر خط دادهکانتظار دارد  SASد، نشو یآورده م DATALINESو در عبارت  DATAخام در گام  یها داده یوقت

خوانـدن  SASش فـرض ین پـیـبنـا بـر ا. انـد شـده یمعرف INPUTه در عبارت کباشد  ییرهایمتغ یشامل مقدارها
 یدهـد تـا بـرا یاربر مـکان را به کن امیا@@ نماد . است یا مشاهده در هر سطر داده یک ییرهایمتغ یمقدارها
. وارد کنـدده در هـر سـطر همشـا کیـش از یشتر بر برنامـه، بـینترل بکز یش و نینما ی شتر از صفحهیب ی استفاده
  .دهد ین نماد را نشان میاستفاده از ا ی نحوه ریمثال ز
  ۱۳-۱مثال 

DATA score; 

   INPUT name$ exam1 exam2 @@; 

   Final=(exam1+exam2)/2; 

   DATALINES; 

AKBARI 15 17 AHSAN 17 14 ARBABZADEH 16 17 HASANI 18 16 HAGHIGHI 17 15 

HUSEINI 18 19 JABARI 12 13 KARAMI 16 16 SAADAT 19 18 

;  

RUN; 

 

PROC PRINT DATA=score; 

RUN; 

. وجـود دارد name ،exam1 ،exam2 یرهـایچند مشـاهده شـامل مقـدار متغ یا هدر هر خط داد ۱۳-۱در مثال 
متغیری به نـام در رده و کمحاسبه  یینها ی ها را به عنوان نمره ن نمرهیانگیم ;final=(exam1+exam2)/2عبارت 
final  یها ی داده مجموعهدر SAS ه به نام کscore کند وارد می.  
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Obs      name      exam1    exam2    Final 
 

1     AKBARI        15       17      16.0 
2     AHSAN         17       14      15.5 
3     ARBABZAD      16       17      16.5 
4     HASANI        18       16      17.0 
5     HAGHIGHI      17       15      16.0 
6     HUSEINI       18       19      18.5 
7     JABARI        12       13      12.5 
8     KARAMI        16       16      16. 
9     SAADAT        19       18      18.5 

  ۱۳-۱مثال  خروجی ۷-۱شکل 
  سطر ی نندهکنترل کنشانگر  ۱-۶-۴
نوشـته  رها در چند خطیاد متغیز تعدادل یخام به دل یها ی داده مجموعهدر   ن است هر مشاهدهکها مم وقت یگاه
، #nنـه یاسـتفاده از گز. داده شـود SASز به یخط مربوط ن ی د شمارهیرها بایخواندن متغ ین حالت برایدر ا. شود
خوانـدن مقـدار  یمناسـب بـرا یا نشانگر را به خط داده INPUTح و مثبت است، در عبارت یعدد صح کی nه ک

  .دهد یت مکحرموردنظر  یرهایمتغ
  ۱۴-۱مثال 

DATA survey; 

   INPUT #1 ID 1-4 gender $1. age 2. (marital educ inc)(1.) 

         #2 @5 (q1-q10)(1.); 

   DATALINES; 

0001F22123 

    1341034312 

0002M30212 

    2410332243 

0003F48234 

    3410231104 

0004M45342 

    1034113201 

0005M50244 

    3210342131 

; 

RUN; 

 

PROC PRINT; 

RUN; 
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د یـبا INPUTن عبـارت یـبنـا بـر ا. آورده شده است یا ها در دو خط داده س دادهین مثال هر مشاهده در ماتریدر ا
ر یـمتغ یا ، نشـانگر را بـه خـط دادهINPUTدر عبـارت # nنمـاد . ن دو سطر بخواندیرها را در ایا متغت قادر باشد

# ۱ه بعـد از کـ ییرهـایه متغکـد یگو یم SASبه  INPUTدر عبارت # ۱ن مثال نماد یدر ا. دکن یموردنظر رهنمون م
ــ ــد یجــار ی از مشــاهده ۱ یا شــوند را در خــط داده یآورده م ــا. بخوان ــرای مث ــایمتغ لب ، id، gender، age یره
marital ،edu و ،inc شـود  یخوانـده مـ یجار ی مشاهده یا از خط داده ۱شده در سطر  مشخص یها نفورمتیبا ا
 ی مشـاهده یا در سـطر دوم خـط داده) یریآمـارگ ی پرسشنامه ۱۰تا  ۱ یها پاسخ سوال( q10تا  q1 یرهایو متغ
  .دهد نمایش میرا  ۱۴-۱مثال  خروجی  ۸-۱ل کش. شوند یو از ستون پنجم به بعد خوانده م یجار

  
 
Obs   ID   gender   age   married   educ   inc   q1   q2   q3   q4   q5   q6   q7   q8   q9   q10 
 
  1     1     F       22      1        2     3     1    3    4    1    0    3    4    3    1    2 
  2     2     M       30      2        1     2     2    4    1    0    3    3    2    2    4    3 
  3     3     F       48      2        3     4     3    4    1    0    2    3    1    1    0    4 
  4     4     M       45      3        4     2     1    0    3    4    1    1    3    2    0    1 
  5     5     M       50      2        4     4     3    2    1    0    3    4    2    1    3    1 
 
 

  ۱۴- ۱مثال ی  برنامه خروجی ۸-۱کل ش
آورده شـده  خروجـیفـرض در  شیه بـه صـورت پـکـهـا اسـت  مشاهده ی انگر شمارهینما obsستون  ۸-۱ل کدر ش
  . سدیبنو ;PROC PRINTرا در  NOOBS ی  نهیتواند گز ین ستون نباشد میل به چاپ ایاربر ماکاگر . است

فـرض در  شیپـ. نوشته نشده است ها ی داده مجموعهنام  PROC PRINTو در عبارت  ۱۴-۱در مثال  ۲-۱ی تهکن
 یهـا ی داده مجموعـهچنـد  یا هاگر برنام. جاد شده استیا یSAS یها ی داده مجموعهن یآخرن حالت استفاده از یا

SAS را در  هـا ی داده مجموعـهد نـام یاربر باکمشخص،  یها ی داده مجموعه کیاستفاده از  یرده باشد، براکد یتول
  . اوردیب PROC PRINTدر عبارت  =DATA  ی نهیگز
  SAS یدائم یها ی داده مجموعه ۱-۷

ی  مجموعههر . جاد شوندیا یدائمبه صورت موقت و نند توا می SAS یها ی داده مجموعهه کاشاره شد  پیش از این
 Workبه نام  ای تابخانهک دارای SAS ی سامانه. ره شودیتابخانه ذخک کید در یجاد شدن بایپس از ا SAS یها داده
تابخانـه بـه صـورت کن یـار در اکـد بـه طـور خودنشو ید میتول DATAه در گام ک ییها ی داده مجموعهه تمام ک است

ن صـورت یـدر ا. در نظـر گرفتـه شـود یسـاز رهیـذخ یبـرا یگـرید ی تابخانـهکه کـنیشـوند، مگـر ا یره میخموقت ذ
ن معنـا یـبـه ا هـا ی داده مجموعـهبـودن  یدائمـ. شـود یره میتابخانه ذخکن یدر ا یدائمبه صورت  ها ی داده مجموعه
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 Work ی تابخانـهکه در کـ ییهـا ی داده مجموعـه. ندکتواند از آن استفاده  یل باشد میه ماکاربر هر زمان که کاست 
  .است ها ی داده مجموعهبودن  یموقت ین معنایروند و ا ین میاز ب SASط یاربر از محکشوند، با خروج  یره میذخ
  تابخانهکساختن  ۱-۷-۱

ن عمـل در یـپـس از ا. دیـنک کیـلکرا  Libraries، نمـاد Explorer ی ، در پنجرهSAS ی ردن سامانهکپس از فعال 
ن یـه اکاول  باردر . دهد یجاد شده را نشان میا یها تابخانهکه نام کباز خواهد شد  یا شگر صفحهیت چپ نماسم

ه در کـ  یهنگـام. وجود دارنـد Sasuser، و Work ،Sashelp یها تابخانهکتنها در این پنجره شود،  یعمل انجام م
ی نمـایش  صـفحه ییها در نوار باال ن نشانهیا( زارابنوار  یها شود، نشانه یفعال م یا ، پنجرهSAS ی ط سامانهیمح

بـا  یدیـجد ی د، صـفحهیـنک کیلکرا ) ( ی جدید کتابخانه ی ، نشانهابزاردر نوار . نندک یر مییتغ) وجود دارند
 ی در جعبــه د،یــنکتابخانــه را وارد کنــام ، Name ی ن قســمت در جعبــهیــدر ا. شــود یبــاز مــ NewLibraryعنــوان 
Engine ی لمهک Default بـا عنـوان  یا جعبـه. دین جعبه ندهیدر ا یریینوشته شده است، تغEnable at startup 

ا یـتابخانه در آن ساخته شـود را وارد کد یه باک یآدرس Path ی در جعبه. در آن ظاهر شود √د تا نماد ینک کیلکرا 
رد نظـر سـاخته شـده و نـام آن در مو ی تابخانهکن زمان یدر ا. دینک کیلکرا  OKسپس . دینکاستفاده  Browseاز 

ن یـدر ا یدائمـ SAS یهـا ی داده مجموعـهد بـود یـنجـا شـما قـادر خواهیدر ا. شـود یها نوشـته مـ تابخانهک ی صفحه
  .دینکره یذخ  تابخانهک

شـکل عمـومی . ایجـاد کنیـد SAS ی کتابخانـهتوانیـد یـک  نیـز می LIBNAMEبا استفاده از عبـارت عالوه بر این، 
  :صورت زیر است به SASی  نهتعریف کتابخا

LIBNAME مسیر' نام کتابخانه'; 

ــال ــه :مث ــر کتابخان ــتور زی ــام  دس ــه ن ــه MyLibای ب ــه مجموع ــرای دسترســی ب ــیر  های داده ب ــود در مس ــای موج ه
C:\My Files سازد می:  

LIBNAME MyLib 'C:\My Files'; 

رسـی داشـته باشـد، حتـی ترکیبـی از چنـد ای تعریف کنید کـه بـه بـیش از یـک مسـیر دست توانید کتابخانه شما می
  :ی موجود باشد کتابخانه

LIBNAME NewLib (Mylib 'D:\Data' 'E:\Data'); 

و ) C:\My Filesمسـیر ( MyLibی  های موجود در کتابخانـه به داده NewLibی  با توجه به دو دستور باال، کتابخانه
شـته باشـید در صـورتی کـه بخواهیـد روی ایـن توجـه دا. دسترسی خواهـد داشـت E:\Dataو  D:\Dataمسیرهای 

شـده یعنـی مسـیر  هـا روی اولـین بخـش مشخص ی داده هایی ایجاد کنیـد، ایـن مجموعـه ی داده کتابخانه، مجموعه
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C:\My Files شـده  هایی با یک نام مشترک روی دو یا چنـد مسـیر مشخص ی داده اگر مجموعه. ایجاد خواهد شد
  .ها، مالک اولین مسیر خواهد بود هموجود باشد، هنگام خواندن داد

  
   SAS  یدائم یها ی داده مجموعهجاد یا ۱-۷-۲

 کیـبخـش بـا ن دو یـا. ها شامل دو بخش هسـتند ن نامیا. شود یمشخص م ها ی داده مجموعهنام  DATAدر گام 
. اسـت هـا ی داده مجموعـهدوم شـامل نـام  تابخانه است و بخشکبخش اول شامل نام . شوند ینقطه از هم جدا م

  .ندک یجاد میا mydat ی تابخانهکدر  scoreبه نام  ییها ی داده مجموعهر، یز یDATAمثال عبارت  یبرا
DATA  mydat.score; 

را به بخش  Workار نام کبه طور خود SASس مشخص نشود، ینو نام بخش اول، توسط برنامه DATAاگر در گام 
 Work ی تابخانهکشود در  یجاد میه اک ییها ی داده مجموعهلت، ن حایگر در ایبه عبارت د. دهد یاول اختصاص م

  .شود یره میبه صورت موقت ذخ
بـه  scoreبـا نـام  SAS یهـا ی داده مجموعـهبه بخـش اول اختصـاص دهـد،  Workر از یغ یس نامینو اگر برنامه

ردن نـام کـبـا مشـخص  SAS یدائمـ یهـا ی داده مجموعـه یفراخوان. شود یره میذخ  تابخانهکن یدر ا یدائمصورت 
  مثال عبارت یبرا. ردیگ یصورت م ها ی داده مجموعهتابخانه و نام ک

 PROC PRINT DATA=mydat.score;  
ردن کـچـاپ  یره شـده اسـت را بـرایـذخ mydat ی تابخانـهکه در کـ scoreبه نام  SAS یدائم یها ی داده مجموعه
  .ندک یم یفراخوان

  INFILEعبارت  ۱-۷-۳
ی  مجموعـهاگر . شد یوارد م DATAخام در برنامه و در گام  یها ی داده مجموعهم، یدیه تا به حال دک ییها در مثال

ره شده باشـد، یقبال ذخ... ا یو  لوح فشردهسخت،  کسید کیدر  برای مثال، یل خارجیفا کیخام در  یها داده
) یمتنـ فورمتبا (خام  یها ی داده مجموعهر یدر مثال ز. ردیگ یصورت م INFILEبا عبارت  SASآن در  یفراخوان
ده و پـس شـ یفراخوان INFILEقرار دارد با عبارت  C:\survey\dataه در آدرس ک datسوند و  با پ scoreبه نام 
  .شود یره میذخ یدائمبه صورت  scoreبا نام  mydat ی تابخانهکدر  SAS یها ی داده مجموعهل به یاز تبد
  ۱۵-۱مثال 

DATA mydat.score; 

   INFILE 'C:\survey\data\score.dat';  
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   INPUT name$ exam1 exam2 hw; 

   final = (exam1 + exam2) / 2 + hw; 

RUN; 

 

  PROCگام  ۱-۸
 یهــا هــا برنامــه ش ن رویــا. ل شــوندیــتحل یآمــار یهــا تواننــد بــا اســتفاده از روش ی، مــSAS  یهــا ی داده مجموعــه

 ییهـا و عبـارت PROCشـامل عبـارت  PROCهر گام . شوند یم یاخوانفر PROCه در گام کهستند  یا نوشته شیپ
. دهنـد یل مـیکمـورد نظـر را تشـ ی وهیشـ یها صـورت دسـتور ن عبارتیا. روند یار مکبه  PROCه در گام کاست 
صـورت . یاختصاصـ یروند و برخ یار مکبه  PROCه در هر گام کن معنا یبه ا ،هستند یها عموم از عبارت یبرخ

  :ر استیل زکبه ش PROCگام  کی یعموم
PROC   >نام شیوه   >ها فهرست گزینه ;  

< دهند  هایی که اطالعات به شیوه می عبارت  ;> 

< دهند  ی متغیرها اطالع می هایی که درباره عبارت  ;> 

RUN; 

  
 ی وهشـی ل اسـتفاده ازکن شـیتـر ر سادهیمثال ز. کردساده فعال  PROCتوان با عبارت  یرا م SAS یها وهیشتر شیب

PRINT دهد یرا نشان م.  
  ۱۶-۱مثال 

PROC PRINT DATA=mydat.score; 

RUN; 

  

 score یهـا ی داده مجموعـه. نـدکیاستفاده مـ score یها ی داده مجموعهچاپ  یبرا PRINT ی وهیاز ش برنامهن یا
 ی ها و نمـره از نام یه تنها فهرستکل باشد یاربر ماکاگر . ره شده استیذخ یدائمبه صورت  mydat ی تابخانهکدر 
  .ندکر را اجرا یز ی تواند برنامه یداشته باشد م یینها

PROC PRINT DATA=mydat.score; 

   VAR name final; 

RUN; 

  

ت داشته باشـند را مشـخص کل شرید در تحلیه باکرا  ییرهایاست، متغ VARIABLE ی نوشته وتهکه ک VARعبارت 
  .ندک یم
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، اجرا ابزاردر نوار    ی نشانه یردن روک کیلکشود و با  ینوشته م Editor ی هها در پنجر برنامه ۳-۱ ی تهکن
  .شود یم
 ی پنجـره یهـا غامیبهتر است پ Output ی در پنجره خروجیهر برنامه و قبل از مرور  یبعد از اجرا ۴-۱ ی تهکن

Log شوند یبرنامه بررس یاطالع از درست یبرا.  
در  یعـدد یرهـایاسـتفاده از تمـام متغ SASش فـرض یار نـرود، پـکـبـه  VARه عبارت ک یدر صورت  ۵-۱ ی تهکن

ای بـرای چـاپ  مشخص نشـود، متغیرهـای عـددی و نویسـه VARاگر  PRINTی  در شیوه .است ها ی داده مجموعه
  .شوند استفاده می

ذخیـره شـده  workی  که در کتابخانـه examبه نام  ۱-۱ایجاد شده در مثال  SASی   ی داده  مجموعه ۱۷-۱مثال 
 finalو  midtermها، میانگین و خطای اسـتاندارد متغیرهـای  خواهیم تعداد مشاهده می. است را در نظر بگیرید

  .دهد زیر این تحلیل را انجام می ی برنامه. محاسبه کنیم ها ی داده مجموعهرا با یک رقم اعشار برای این 
PROC MEANS DATA=exam N MEAN STD MAXDEC=1; 

   VAR midterm final 

Run;  

 
هـا در  سایر گزینه. کند ها را فراخوانی می ی آماری مناسب تحلیل داده شیوه PROCدر عبارت  MEANS ی هژکلیدوا

شـود  یی که باید تحلیل شـوند آورده مـیها ی داده مجموعهنام   =DATA ی در گزینه. اختیاری هستند PROCعبارت 
)exam .( ،اگر این گزینه حذف شودSAS را بـه کـار  شـده تولیـد یهـا ی داده مجموعـهفـرض آخـرین  به طـور پـیش

، )هشـت مشـاهده(هـا  خواهنـد تـا تعـداد مشـاهده مـی SASبه ترتیب از  STD و ،N ،MEANSهای  گزینه. گیرد می
 ی گزینــه. چــاپ کنــدرا محاســبه کــرده و  VAR  شــده در عبــارت معرفــی یمیــانگین و خطــای اســتاندارد متغیرهــا

MAXDEC=1 از SAS عبــارت . هــای خروجــی را بــا یــک رقــم اعشــار چــاپ کنــد خواهــد کــه آمــاره مــیVAR  کــه
اگر این گزینه حذف شود، . گوید که کدام متغیرها را در تحلیل وارد کند می SASاست به  VARIABLEی  نوشته کوته
SAS دگیر می به کارها را  ی داده موجود در مجموعهتمام متغیرهای عددی فرض  طور پیش به.  
  PROCها در عبارت  سازی گزینه مشخص ۱-۸-۱

برای مثال اگر . به کار روند PROCتوانند در هر عبارت  میعمومی هستند، یعنی  PROCها در عبارت  برخی گزینه
ی هـا ی داده مجموعـهتوانـد نـام  ایجاد شده را تحلیل کند، می SASی ها ی داده مجموعهکاربر مایل نباشد که آخرین 
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SAS ی ر را در گزینهمورد نظ DATA= برای مثال عبـارت . مشخص کندPROC PRINT DATA=score ی  مجموعـه
  .کند را چاپ می scoreبه نام  SASی ها داده

، meanهـای  گزینه. کند را فعال می MEANSی  شیوه  ;PROC MEANS mean stdعبارت به عنوان مثالی دیگر، 
ایجـاد شـده،  SASی هـا ی داده مجموعـهتغیرهـای عـددی در آخـرین د که برای تمـام منخواه از این شیوه می stdو 

تعــداد : ی هــای خالصــه چــاپ آمــاره SASفــرض  پــیش. انحــراف اســتاندارد را چــاپ کنــدمیــانگین و هــای  آمــاره
  .استها  دادهها، میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم و ماکسیمم  مشاهده

  .هستند MEANSی  ی اختصاصی برای شیوهها گزینه std، و meanهای  ال اخیر گزینهثدر م
  دهند می  هایی که اطالعات به شیوه عبارت ۱-۸-۲

وارد  PROCتـوان در گـام  دهنـد را مـی ی موردنظر برای اجرا مـی شیوه اختیاری که اطالعاتی بههای  برخی از گزینه
ا بـرای تمـام متغیرهـای ر انحـراف اسـتانداردو میانگین   ;PROC MEANS mean stdدر مثال قبل، عبارت . کرد

ها را برای متغیرهای  ی این آماره اگر کاربر محاسبه. کند محاسبه می ایجاد شده SASی ها ی داده مجموعهعددی در 
  برای مثال. استفاده کند VARتواند از عبارت  ی بخواهد میصخا

PROC MEANS std mean;   

   VAR X Y; 

RUN; 

  .کند میمحاسبه و چاپ  Yو  Xمتغیرهای را تنها برای  stdو  meanهای  آماره
ی  دهـد کـه بـر پایـه اجـازه مـی SASهـای  اسـت کـه بـه شـیوه BYای، عبـارت  هـای اطالعـاتی شـیوه یکی از عبارت

ی مشـخص هـا ی داده مجموعـه هـای اند، زیرمجموعه فهرست شده BYکه در عبارت ) یا متغیرها(مقدارهای متغیر 
هـا اجـرا  ی داده روی زیـر مجموعـه صـورت پیـاپی بهی موردنظر را  شیوه SAS دیگر به عبارت. ردازش کندپشده را 

  :به صورت زیر است BYشکل عمومی عبارت . کند می
BY  فهرست متغیرها; 

 بـر حسـب هـا ی داده مجموعـهانتظار دارد که  موردنظری  شود، شیوه ظاهر می PROCدر گام  BYکه عبارت  هنگامی
  .مرتب شده باشد BYشده در عبارت  فهرست )یا متغیرهای(مقدارهای متغیر 

   ۱۸-۱مثال 
PROC MEANS DATA = mydat.score; 

   BY gender inc; 

   VAR midterm final; 

RUN; 
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بــر حســب  هــا ی داده مجموعــهســازی  هــای بــه وجــود آمــده از مرتــب را روی گــروه MEANSی  ی بــاال شــیوه برنامــه

  .کند اجرا میmidterm و final  ت مجزا و تنها برای متغیربه صور incو  genderمقدارهای متغیرهای 
  های ویژگی متغیر عبارت ۱-۸-۳

طول متغیرها را در یـک و   دهد تا فورمت، اینفورمت، برچسب اجازه می SASویژگی متغیر به کاربر  های  عبارت
در ایـن گـام  PROCهای متغیرها به هنگام اجـرای یـک گـام  سازی ویژگی این مشخص. مشخص کند PROCگام  

های متغیرها به کار رونـد، در  سازی ویژگی برای مشخص DATAتواند در گام  نیز می ها این عبارت. شود انجام می
مـرتبط  DATAی ایجاد شـده در گـام ها ی داده مجموعهی با متغیرها در دائمها به صورت  این صورت این مشخصه

. در دسـترس خواهنـد بـود PROCدرون یـک گـام  SASی بعـدی هـا ها در شـیوه این ویژگی در این حالت. شوند می
  .روند به کار می PROCهای ویژگی متغیرها هستند که در گام  عبارت LABELو  FORMATهای  عبارت

. بـردهـا بـه کـار  فورمتسازی  برای مشخص PROCو هم در گام  DATAهم در گام   توان را می FORMATعبارت 
بـه صـورتی کـه مـوردنظر  SASی هـا ی داده مجموعـهای ذخیره شده در  ارهای دادهبرای تبدیل مقد SASهای  فورمت

 هـای مقـدار نویسـه ددر خصـوص تعـدا SASها اطالعاتی به  فورمت. روند ، به کار میاست کاربر برای چاپ کردن
استفاده شـوند ای  مادهایی که باید در چاپ مقدار دادهندر چاپ ظاهر شود،  ای که باید ای، صورت مقدار داده داده

  .دهند می )$(ی اعشاری، واوک، عالمت دالر  مثل نقطه
  ۱۹-۱مثال 

DATA rev; 

   INPUT region : $8. ostan $3. +1 month monyy5.  

         sper revenue expenses; 

   FORMAT month monyy5. Revenue dollar12.2; 

   LABEL region='Sale Region' 

   sper='Sale Personnel'; 

   DATALINES; 

SOUTHERN YAZ JAN98 10 10000 8000 

SOUTHERN YAZ FEB98 10 11000 8500 

SOUTHERN YAZ MAR98  9 13000 9500 

SOUTHERN KER JAN98  5  8000 2000 

SOUTHERN KER FEB98  7  6000 2000 

NORTHERN AGH MAR98  3  1200 1700 

NORTHERN ASH FEB98  4  2000 4000 

NORTHERN GIL MAR98  5  5000 7000 
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NORTHERN MAZ FEB98  7  4000 6000 

CENTRAL  QUM JAN98 13  2100 4000 

CENTRAL  QUM FEB98 14  2200 4500 

CENTRAL  ESF JAN98 10 10000 8000 

CENTRAL  ESF FEB98  9 11000 8200 

CENTRAL  ESF MAR98 10 12000 8900 

CENTRAL  MAR JAN98  4  6100 2000 

CENTRAL  MAR FEB98  4  6050 2100 

; 

RUN; 

 

PROC SORT DATA=rev; 

   BY region ostan month; 

RUN; 

 

PROC PRINT; 

RUN; 

 

PROC PRINT DATA=rev LABEL; 

   BY region ostan; 

   FORMAT expenses dollar10.2; 

   LABEL  ostan = Ostan month = Month 

        Revenue = 'Ostan Revenue' 

       Expenses = 'Overhead Expenses'; 

   ID region expenses; 

   SUM revenue expenses; 

   SUMBY region; 

   TITLE 'Sales Reported by Ostan and Region';      

RUN; 

 

برنامـه دو گـام در ایـن . دهـد را نشان مـی PROCو  DATAهای  چند ویژگی گامکه ی است SASی  برنامه باالمثال 
PRINT  ی ها ی داده مجموعهبرای چاپ یکSAS گام . وجود دارندPROC ی  ترین شکل فعال کردن شیوه اول ساده
PRINT  است، در صورتی که گامPROC ی متغیری استگای و ویژ دوم شامل چند عبارت اطالعاتی شیوه.  

 
Obs     region     ostan    month    sper         revenue    expenses 

 
1    CENTRAL      ES      JAN09      8           $10.00      10000 
2    CENTRAL      ES      FEB09      8            $9.00      11000 
3    CENTRAL      ES      MAR09      8           $10.00      12000 
4    CENTRAL      MA      JAN09      8            $4.00       6100 
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5    CENTRAL      MA      FEB09      8            $4.00       6050 
6    CENTRAL      QU      JAN09      8           $13.00       2100 
7    CENTRAL      QU      FEB09      8           $14.00       2200 
8    NORTHERN     AGH     MAR98      3        $1,200.00       1700 
9    NORTHERN     ASH     FEB98      4        $2,000.00       4000 
10    NORTHERN     GIL     MAR98      5        $5,000.00       7000 
11    NORTHERN     MAZ     FEB98      7        $4,000.00       6000 
12    SOUTHERN     KER     JAN98      5        $8,000.00       2000 
13    SOUTHERN     KER     FEB98      7        $6,000.00       2000 
14    SOUTHERN     YAZ     JAN98     10       $10,000.00       8000 
15    SOUTHERN     YAZ     FEB98     10       $11,000.00       8500 
16    SOUTHERN     YAZ     MAR98      9       $13,000.00       9500 

  ۱۹- ۱اول مثال  PRINTگام  خروجی ۹-۱شکل 
بـرای  .monyy5اینفورمـت تـاریخ از و  regionبـرای خوانـدن مقـدار متغیـر  ":" گـر اصـالح INPUTدر عبارت 

 revenueو  monthایی بــرای متغیرهــای هــ فورمــت DATAدر گــام . اســت  انــدن مقــدار تــاریخ اســتفاده شــدهخو
-۱ شـکل. روند ول برای چاپ مقدارهای این متغیرها به کار میا PRINTها در گام  این فورمت. اند مشخص شده

  .دهد اول را نشان می PRINTگام  خروجی ۹
هـا بـه ترتیـب افزایشـی  سبب شده است تا مشـاهده SORTدر گام  ;BY region ostan monthعبارت 
مرتـب و در  ostanو  regionبـا مقـدارهای یکسـان  ی ایجـاد شـدهها داخل گروهدر  monthب مقدارهای بر حس

  . به صورت افزایشی مرتب شوند regionبر حسب مقدارهای  ها ی داده مجموعهها در  خر مشاهدهآ
انـد،  ب شـدهمرتـ region، و month، ostanها کـه بـا مقـدار متغیرهـای  اول فهرستی از مشاهده PRINT ی شیوه

  .کند چاپ می
هـایی کـه بـا مقـدارهای  شود که فهرستی از گروه سبب می ; BY region ostanدوم عبارت  PRINTدر گام 
ایـن گـام را  خروجـی ۱۰-۱شـکل . شـود شوند، چاپ می تعیین می regionداخل مقدارهای متغیر  ostanمتغیر 

  .    دهد نشان می
                                 Sales Reported by Ostan and Region                       
 
----------------------------------- Sale Region=CENTRAL Ostan=ES ----------------------- 
 
              Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
             Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             CENTRAL    $10,000.00    JAN09        8              $10.00    $10,000.00 
             CENTRAL    $11,000.00    FEB09        8               $9.00    $11,000.00 
             CENTRAL    $12,000.00    MAR09        8              $10.00    $12,000.00 
 
 
----------------------------------- Sale Region=CENTRAL Ostan=MA ----------------------- 
 
              Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
             Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
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             CENTRAL     $6,100.00    JAN09        8               $4.00     $6,100.00 
             CENTRAL     $6,050.00    FEB09        8               $4.00     $6,050.00 
 
 
 
----------------------------------- Sale Region=CENTRAL Ostan=QU ----------------------- 
 
              Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
             Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             CENTRAL     $2,100.00    JAN09        8              $13.00     $2,100.00 
             CENTRAL     $2,200.00    FEB09        8              $14.00     $2,200.00 
             -------    ----------                          ------------    ---------- 
             region                                               $64.00    $49,450.00 
 
 
---------------------------------- Sale Region=NORTHERN Ostan=AGH ---------------------- 
 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             NORTHERN     $1,700.00    MAR98        3           $1,200.00     $1,700.00 
 
 
---------------------------------- Sale Region=NORTHERN Ostan=ASH ---------------------- 
 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             NORTHERN     $4,000.00    FEB98        4           $2,000.00     $4,000.00 
 
 
---------------------------------- Sale Region=NORTHERN Ostan=GIL ---------------------- 
 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             NORTHERN     $7,000.00    MAR98        5           $5,000.00     $7,000.00 
 
                                 Sales Reported by Ostan and Region                       
 
---------------------------------- Sale Region=NORTHERN Ostan=MAZ ---------------------- 
 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             NORTHERN     $6,000.00    FEB98        7           $4,000.00     $6,000.00 
             --------    ----------                          ------------    ---------- 
             region                                            $12,200.00    $18,700.00 
 
 
---------------------------------- Sale Region=SOUTHERN Ostan=KER ---------------------- 
 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             SOUTHERN     $2,000.00    JAN98        5           $8,000.00     $2,000.00 
             SOUTHERN     $2,000.00    FEB98        7           $6,000.00     $2,000.00 
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---------------------------------- Sale Region=SOUTHERN Ostan=YAZ ---------------------- 
               Sale        Overhead                Sale             Ostan      Overhead 
              Region       Expenses    Month    Personnel         Revenue      Expenses 
 
             SOUTHERN     $8,000.00    JAN98        10         $10,000.00     $8,000.00 
             SOUTHERN     $8,500.00    FEB98        10         $11,000.00     $8,500.00 
             SOUTHERN     $9,500.00    MAR98         9         $13,000.00     $9,500.00 
             --------    ----------                          ------------    ---------- 
             region                                            $48,000.00    $30,000.00 
                                                             ============    ========== 

                                                               $60,264.00    $98,150.00 

  ۱۹-۱دوم مثال  PRINTگام  خروجی ۱۰-۱شکل 
ی محاسـبه و  نحـوه ;SUM regionو  ;SUM revenue expensesهـای  دوم عبارت PRINT ی شیوهدر 

. کنـد را مشـخص مـی هـا ی داده جموعـهمدر  expenses و  revenueچاپ مقدار کـل را بـرای متغیرهـای عـددی 
شـود،  تعریـف مـی regionمتغیـر   ی که توسـط مقـدارهای مشـابهدهد که برای هر گروه گام نشان میاین  خروجی

  .شده استمحاسبه و چاپ  expenses و  revenueجمع برای مقدارهای متغیرهای 
 خروجـیانـد در  تعریـف شـده DATAام در گـ LABELدر عبـارت  sperو  regionهایی که برای متغیرهای  برچسب

در برخـی  ها ی داده مجموعهبه این دلیل است که ویژگی متغیری در  این امر. اند ظاهر نشده PROC  PRINTاولین 
در  LABELی  گزینـه. ای درخواسـت شـوند بر و با گزینهشوند مگر اینکه توسط کار به کار گرفته نمی PROCهای  گام

PROC PRINT  دوم ازSAS شده برای متغیرهای  های تعریف خواهد که برچسب یمregion  وsper را چاپ کند.  
شــود کــه مقــدار متغیــر  ســبب مــی ;FORMAT expenses dollar10.2دوم عبــارت  PRINTدر گــام 

expenses رمت وبا فdollar10.2  قبـل از مقـدار $ این فورمت موجب نوشته شدن نمـاد . شود چاپ خروجیدر
  .شود با یک واوک می راستاز سمت هر سه رقم متغیر و جدا شدن 

را شده  های مشخص برچسب expenses و ،ostan ،month ،revenueدر این گام به متغیرهای  LABELعبارت 
  .کند نشان داده شده است، منتسب می ۱۰-۱ خروجیکه در  چنان آن

شود جلوگیری کـرده  یکه به صورت خودکار چاپ م obsاز چاپ شدن ستون  ;ID region ostanعبارت 
  .برد ها به کار می ساز مشاهده را به عنوان مشخص ostan، و regionهای متغیر و مقدار
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 FORMATی  های جدید با استفاده از شیوه ایجاد فورمت ۱-۸-۳

شـکل عمـومی ایـن شـیوه . اسـتفاده کنیـد FORMATی  توانیـد از شـیوه های مورد نظر خـود می برای ایجاد فورمت
  :زیر استصورت  به

PROC FORMAT; 

   VALUE name range-1 = 'formatted-text-1' 

              range-2 = 'formatted-text-2' 

                      . 

                      . 

                      . 

              range-n = 'formatted-text-2'; 

RUN; 

مقـادیری از متغیـر مـورد  rangeهر . آغاز شود $رود باید نام آن با  ای به کار می سههای نوی اگر فورمت برای داده
  :بینید های معتبر را در زیر میrangeهایی از  نمونه. شود نظر است که متن داخل گیومه به آن منتسب می

          'A' = 'Asia' 

1, 3, 5, 7, 9 = 'Odd' 

500000 - HIGH = 'Not Affordable' 

     13 -< 20 = 'Teenager' 

    0 <- HIGH = 'Positive Non Zero' 

        OTHER = 'Bad Data' 

  :دهد ها را مورد استفاده قرار می هایی برای متغیرهای مورد نظر ساخته و آن دستورات زیر فورمت :مثال
DATA cars; 

   INPUT Age Sex Income Color $; 

   CARDS; 

19 1 14000 Y 

45 1 65000 G 

72 2 35000 B 

31 1 44000 Y 

58 2 83000 W 

RUN; 

PROC FORMAT; 

   VALUE gender 1 = 'Male' 

                2 = 'Female'; 

   VALUE agegroup 13 -< 20 = 'Teen' 

                  20 -< 65 = 'Adult' 

                 65 - HIGH = 'Senior'; 

   VALUE $col 'W' = 'Moon White' 

              'B' = 'Sky Blue' 
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              'Y' = 'Sunburst Yellow' 

              'G' = 'Rain Cloud Gray'; 

RUN; 

PROC PRINT DATA = cars; 

   FORMAT Sex gender. Age agegroup. Color $col. Income DOLLAR8.; 

RUN; 

Obs     Age       Sex        Income    Color 

 

 1     Teen      Male       $14,000    Sunburst Yellow 

 2     Adult     Male       $65,000    Rain Cloud Gray 

 3     Senior    Female     $35,000    Sky Blue 

 4     Adult     Male       $44,000    Sunburst Yellow 

 5     Adult     Female     $83,000    Moon White 

  

  آیند هایی که در هر جای برنامه می عبارت ۱-۹
ها  برخی از عبارت. قرار بگیرند PROCو یا در گام  DATAآیند یا باید در گام  می SASی  هایی که در برنامه عبارت

  .PROCمعتبرند و برخی تنها در گام  DATAتنها در گام 
شود  نوشته شوند، برنامه اجرا نمی ;RUNرای مثال بعد از عبارت ها قرار بگیرند، ب ها درخارج این گام اگر عبارت

هـا  برخـی عبارت SASدر . کنـد در این عبارت خطا اعالم کـرده و پـردازش را متوقـف می Logی  در پنجره SASو 
ها  ترین این عبارت مهم. توانند مورد استفاده قرار گیرند ها در هر قسمت از برنامه می این عبارت. سراسری هستند

  .GOPTIONS، و TITLE ،FOOTNOTE ،OPTIPONS: اند از عبارت

  TITLEعبارت  ۱-۹-۱
 خروجیهای مورد نظر خود را در  تواند عنوان و یا عنوان دهد که به نویس این امکان را می به برنامه TITLEعبارت 

 TITLEnتواند با عبارت  نویس می برنامه. برنامه تعیین کند '  عنـوان  ۱۰است حداکثر  ۱۰تا  ۱یک عدد از  nکه  '
 'محتوای عنوان در . برنامه بنویسد خروجیرای ب را   آن SASحذف شود،  TITLEnاز عبارت  nاگر . گیرد قرار می '
نویسد، ایـن عنـوان   به خروجیاستفاده کرده و عنوانی را برای TITLE  نویس از عبارت  اگر برنامه. کند فرض می ۱

که کـاربر مایـل باشـد در قسـمتی از برنامـه عنـوان دیگـری  در صـورتی. شـود رده میآو خروجیهای  در تمام صفحه
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 خروجـیدر قسـمتی از در صـورتی کـه کـاربر بـه خواهـد . جدیدی استفاده کنـد TITLEnنوشته شود باید از عبارت 
  .استفاده کند ; ' ' TITLEnتواند از عبارت  برنامه عنوان حذف شود می

  FOOTNOTEعبارت  ۱-۹-۲
 ' FOOTNOTEnشـکل کلـی ایـن عبـارت . دهـد می SASعبارت امکان پانویسی را به کاربر این  در ایـن . اسـت ;'

  .شود نوشته می  '  'محتوای پانویس در . بگیرد ۱۰تا  ۱تواند مقدار  ها است و می تعداد پانویس nعبارت 

  OPTIONSعبارت  ۱-۹-۳
بـرای مثـال محـیط . شـوند ها فعال می آن شود  می SASیط هایی دارد که وقتی کاربر وارد مح تنظیم SASی  سامانه
SAS  جرای برنامه، شماره مسلسل صفحه، در هر صـفحه اها تاریخ  برنامه خروجیاین گونه تنظیم شده است که در
بـه  خروجـیهای  نویس چند برنامه اجرا کند صفحه اگر برنامه. ستون قرار داشته باشد ۸۰سطر و در هر سطر  ۶۰

شـروع  ۱از  خروجـیی صـفحه  به عبـارت دیگـر در هـر اجـرای برنامـه، شـماره. شود شماره داده می صورت پیاپی
مـوقتی . هـا را تغییـر دهـد تواند بـه صـورت موقـت ایـن تنظیم می OPTIONSکاربر با استفاده از عبارت . شود نمی

هـا بـه صـورت اولیـه بـاز  شـود، تنظـیم خـارج می SASها به این معنا است کـه وقتـی کـاربر از محـیط  بودن تنظیم
  .به صورت زیر است OPTIONSشکل کلی عبارت . گردند می

OPTIONS ها گزینه ;  
  .کنند را تنظیم می SASها محیط  در عبارت باال، گزینه

  ۲۰-۱مثال 
OPTIONS NODATE PAGENO=1 PS=65 LS=85; 

. چـاپ شـود خروجـیبرنامـه در گوید کـه الزم نیسـت تـاریخ اجـرای  می SASبه  NODATEی  گزینه در عبارت باال
. شـروع شـود ۱ی  شـود، از شـماره ای کـه اجـرا می هـر برنامـه خروجیخواهد که  می SASاز  PAGENO=1ی  گزینه
خواهند کـه  می SASهستند به ترتیب از  =LINE SIZEو  =PAGE SIZEی  نوشته که کوته LS=85و  PS=65های  گزینه

  .ستون باشد ۸۵شامل  خروجیسطر و هر سطر  ۶۵ خروجیی  هر صفحه

  GOPTIONSعبارت  ۱-۹-۴



۵۶ 

پنجـره   توانـد بـا ایـن عبـارت کند، می ها، نمودارهایی را در برنامه تقاضا می که کاربر به منظور تحلیل داده هنگامی
شـود معرفـی خواهـد  هـا تشـریح می این عبارت در فصل دوم که تحلیل اکتشـافی داد. را تنظیم کند SASنموداری 

  .شد

  SASی ها خروجییت مدیر ۱-۱۰
) خروجـیرا با نظام حمل توان  را می SASهای  ی برنامهها خروجی

۳
ODS) ی هـا خروجیحمـل ام نظـ. کنتـرل کـرد

SAS ی ها خروجیدهد تا  این امکان را به کاربر میSAS  ی هـا ی داده مجموعـهرا به صورتSAS ایـن  .ذخیـره کنـد
را به صورت زیـر  DATAگام از یا حاصل  PROC گام ها با  دادههای پردازش  دهد تا نتیجه نظام به کاربر اجازه می

  .درخواست کند

۱- LISTING :قلم با  یمتنی معمول خروجی monospace. 
۲- ٤

RTF :گر  توان با پردازش را می خروجیWord خواند  . 

۳- PRINTER :فایل چاپگری. 
۴- ٥

HTML :گیرد قالب و جدول قرار می وندر خروجیهای  محتوا و صفحه. 
۵- ٦

PDF :به فورمت  وجیخرpdf شود تبدیل می  . 

۶- OUTPUT :شود می ارائهای  به صورت یک فایل داده خروجی . 

۱-۱۰-۱ LISTING  
هـای پـردازش  در این حالـت، نتیجـه. و بسته بودن سایر مقصدها است LISTINGباز بودن مقصد  SASفرض  پیش
  .شود ارت زیر بسته میاین مقصد با اجرای عب. شوند ها به صورت متنی معمولی عرضه می داده

ODS LISTING CLOSE; 

محتـوای مقصـد در محـیط وینـدوز،  .شـود دوبـاره بـاز مـی ;ODS LISTINGصـد بـا اجـرای عبـارت ایـن مق 
LISTING های  توان با استفاده از گزینه را میile"F"  و"ve As …aS "ذخیره کرد.  

                                                            
3 Output Delivery System 
4 Rich Text Format 

5 Hyper Text Markup Language 

6 Portable Document Format 
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۱-۱۰-۲ RTF  
. ذخیـره کـرد RTFبـه صـورت "  ypetSave as"ا اسـتفاده از توان ب را می ۱-۱۳-۱شده در زیر بخش  فایل ذخیره

هـای پـردازش،  را بـرای نگهداشـتن نتیجـه RTFفایـل . ویـرایش کـرد Wordگر  توان در پردازش رمت را میواین ف
  توان با اجرای عبارت می

ODS RTF FILE= ' نام فایل.rtf'; 

  . را بست  آن ;ODS RTF CLOSEفعال کرد و با اجرای عبارت 

۱-۱۰-۳ PRINTER  
سـبب ایجـاد فایـل چـاپگری بـرای نگهداشـتن   =ODS PRINTER FILE 'نـام فایـل'٧ps. ;اجرای عبارت 

 'ps.فایـل  هاسـکریپت بـ تسـپ فورمتی پردازش با  موجب ارسال نتیجه psی  گزینه. شود های پردازش می نتیجه
  .بندد این مقصد را می ;ODS PRINTER CLOSEاجرای عبارت . شود می 'نام فایل

۱-۱۰-۴ HTML  
 ODS HTMLایـن مقصـد را بـاز و اجـرای  'ODS HTML BODY='bodyfile.htmاجـرای عبـارت 

CLOSE; در فایل ها های پردازش صد، نتیجهدر صورت باز بودن این مق. کند مسدود می آن را  .htm' نام فایل' 
  .شوند ذخیره می

۱-۱۰-۵ PDF  
 اجـرای عبـارت. است PDFرا در  آن نگهداشت، فایل  SASهای  دازشهای پر توان نتیجه نوع فایل دیگری که می

.pdf';نام فایل' ODS PDF FILE=  با این مسیر تا وقتی که  ها  ی پردازشها باز کرده و تمام نتیجه آن را
  .شود بسته نشده است در آن نگهداشته می ;ODS PDF CLOSEعبارت 

۱-۱۰-۶ OUTPUT  
. انـد را تغییـر داد ی کـه ایجـاد شـدهSASی هـا ی داده مجموعـهتوان نام  می ODSارت با استفاده از این گزینه در عب

  :شکل دستوری برای این کار به صورت زیر است
ODS OUTPUT     ها ی داده مجموعهنام جدید =ها ی داده مجموعهنام فعلی ; 

                                                            
7 Post‐Script 
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  .وجود نداردیر مسبه عبارتی برای بستن  شود و نیاز ل کامل میزمانی که این عبارت اجرا شود، عم
  SASهای  ها به مجموعه داده داده ی تبدیل مجموعه ۱-۱۱

تبـدیل  SASهـای  ی داده که هستند به مجموعه قالبیهر  درها  ، ابتدا باید دادهSASی ها  ها با شیوه برای تحلیل داده
افزارهـا مثـل  نرم شـود کـه سـایرتبـدیل  قـالبیبـه  SASهـای  ی داده کـه مجموعـه اسـتگاهی الزم به عالوه، . شوند 

EXCEL ،ACCESS ،SPSS و ،STATA های  شیوه. ردازش کنندپ آن را بتوانندIMPORT  وEXPORT ب برای یبه ترت
بـه  هـا قالببه سایر  SASهای  ی داده و تبدیل مجموعه SASهای  ی داده به مجموعه ها قالببا سایر  یها تبدیل داده

  .روند می کار
  IMPORTی  شیوه ۱-۱۱-۱

توانند فایل متنـی باشـند کـه در  ها می این فایل. خواندارهای ویژه بتای را با ساخ های داده تواند فایل یوه میاین ش
افـزار دیگـری  ای باشـند کـه بـا نرم یـا فایـل داده از هم جدا شده باشند) مثل واوک(آن مقدار متغیرها با جداگری 

اند،  واوک از یکـدیگر جـدا شـده دار متغیرهـا بـا جـداگرمثالی از فایل متنی که مقـ. تولید شده باشند EXCELمثل 
  .سطر اول شامل نام متغیرها است. های زیر است ی داده مجموعه

  .شود جداگر واوک در زیر دیده می قالبها با  ی داده مثالی از مجموعه ۲۱-۱مثال 
id,age,gender,height,weight 

01,21,F,175,63 

02,20,F,170,55 

03,22,M,172,62 

04,24,F,180,70 

05,27,M,177,71 

06,19,M,167,66 

07,23,F,160,53 

08,18,M,181,77 

09,25,F,175,70 

10,20,M,171,69 

  
  .شود زیر استفاده می به صورت IMPORTی  از شیوه SASهای  ی داده ها به مجموعه برای تبدیل این داده

PROC IMPORT DATAFILE='آدرس فایلی که باید تبدیل شود' 

     OUT= شده های تبدیل نام داده  DBMS=  ;REPLACE  فایلی که باید تبدیل شود قالب

     " فایلی که باید تبدیل شود قالبی مناسب برای  گزینه " 

     GETNAMES=YES; 
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RUN; 
  

  های باال در عبارت
 ــب ــود در  قال ــدیل ش ــد تب ــه بای ــایلی ک ــد  ، میDBMSف  توان DLM)ــداگر  XLS( ،ACCESS( EXCEL ،)ج

 .دیگر باشد قالبییا  )SPSSهای  فایلSTATA( ،SAV )های  فایلMS ACCESS( ،DTA ) های فایل(
 ی  گزینهREPLACE  ازSAS ای با نامی که در  خواهد اگر فایل داده میOUT=  مشخص شـده اسـت وجـود

 .شود جایگزین شود داشته باشد، با فایلی که ایجاد می
 شده در  های تبدیل ی داده نام مجموعهOUT=بخـش اول شـامل نـام کتابخانـه و . دو بخشی است ، نامی

 SASهـای  ی داده اگر نام بخش اول حذف شـود، مجموعـه. ها است ی داده هبخش دوم شامل نام مجموع
 .شود ایجاد می WORKی  در کتابخانه

 » توانـد  می »فایلی که بایـد تبـدیل شـود قالبعبارت مناسب برایDELIMITER  فایـل  قالـبباشـد اگـر
 .باشد  EXCELفایل  قالبباشد اگر   =SHEETنام ;یا، جداگرباشد

  عبارتGETNAMES=YES;  ازSAS اگـر ایـن . خواهد که نـام متغیرهـا را از سـطر اول دریافـت کنـد می
 .کند را به متغیرها منتسب می... ، و var1 ،var2های  به ترتیب نام SASعبارت حذف شود، 

 SASهـای  ی داده ت جـداگر واوک را تبـدیل بـه مجموعـهبـا فورمـ یهـا ی داده ی زیـر مجموعـه برنامه ۲۲-۱مثال 
 .کند می

PROC IMPORT DATAFILE='C:\mydata\fitness.dat' 

   OUT=mydat.fitness   DBMS=DLM   REPLACE; 

   DELIMITER=','; 

   GETNAMES=YES; 

RUN; 
  

  .کند ذخیره می mydatی  بخانهرا در کتا fitnessبه نام  SASهای  داده ی مجموعه ،اجرای این برنامه
ی زیـر  برنامـه. ذخیره شـده باشـد EXCEL2003 قالب در ۲۲-۱ مثال یها ی داده فرض کنید مجموعه ۲۳-۱ مثال

بـه صـورت دائمـی ذخیـره  mydatی  تبـدیل کـرده و در کتابخانـه SASهـای  ی داده را خوانده، به مجموعه  این فایل
  .کند می

PROC IMPORT DATAFILE='C:\mydata\fitness.xls' 

   OUT=mydat.fitness   DBMS=EXCEL   REPLACE; 
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   GETNAMES=YES; 

RUN; 
  

ی زیـر  برنامـه. ذخیره شده باشـد MS ACCESSدر قالب  ۲۲-۱های مثال  ی داده فرض کنید مجموعه ۲۴-۱مثال 
  .کند تبدیل می SASی  ی داده این فایل را به مجموعه

PROC IMPORT OUT=mydat.fitness 

   DBMS=ACCESS REPLACE 

   DATATABLE="Table1"; 

   DATABASE="C:\mydata\fitness.mdb"; 

RUN; 
  
  EXPORTی  شیوه ۱-۱۱-۲

باشد، توسط  EXCELافزارها مثل  ای که قابل خواندن توسط سایر نرم به فایل داده SASهای  ی داده تبدیل مجموعه
. اسـت PROC IMPORTاسـتفاده از   مشـابه  PROC EXPORTه از ی استفاد نحوه. شود انجام می EXPORTی  شیوه

  .دهد ی استفاده از این شیوه را نشان می مثال زیر نحوه
ی  ی زیـر ایـن مجموعـه برنامـه. وجود دارد fitnessی به نام دائم SASهای  ی داده فرض کنید مجموعه ۲۵-۱ مثال
  .کند ذخیره می C:\mydataه و در آدرس تبدیل کرد EXCEL 2003 قالب درهایی  ها را به داده داده

PROC EXPORT DATA=fitness DBMS=EXCEL2003  

   OUTFILE='C:\mydata\fitness.xls' 

   REPLACE; 

RUN;  
  منوهاها با استفاده از  ی داده تبدیل مجموعه ۱-۱۱-۳

توانـد بـا اسـتفاده از نـوار  و برعکس، می SASهای  ی داده خاص به مجموعه های قالب درها  ی داده تبدیل مجموعه
کلیـک کـرده و نـوار منـو در  File روی  هـا، ی داده کـردن مجموعـه EXPORTیـا  IMPORTبـرای . انجـام شـودمنو 
شـود را  هایی کـه بـاز می های مناسـب در جعبـه را انتخاب کرده، گزینـه Export Dataیا  Import Dataهای  گزینه

های مناسـب در  پـس از انتخـاب قالـب مـورد نظـر و گزینـه .ه ایجاد شـودهای دلخوا ی داده  دنبال کنید تا مجموعه
شـده  متنـاظر بـا عملیـات انجام SASای  توانیـد نـامی بـرای دسـتورات برنامـه شـود می ای کـه بـاز می آخرین پنجره

  .های خود مورد استفاده قرار دهید انتخاب کرده و این دستورات را در برنامه
  SAS یا زبان ماتریسی محاوره ۱-۱۲



۶۱ 

هـای متعـددی اسـت کـه امکـان کـار بـا  دارای شـیوه SASافـزار  هـای قبـل گفتـه شـد، نـرم طور کـه در بخـش همان
، SASافـزار  های بسیار مفیـد در نـرم ه ی از شیویک. کنند های مختلف آماری را فراهم می و تحلیل ها ی داده مجموعه

IMLی  شیوه
قالـب مـاتریس، بـردار یـا اسـکالر معرفـی شـده و  در SASی هـا ی داده مجموعـهدر این شیوه . است ۸

   .انجام دادها  توان بر روی آن عملیات ماتریسی مختلفی را می
 PROCا عبارت ب IMLی  شیوه IML;  آغاز و باQUIT; ای برنامه های  عبارتمابین این دو عبارت،  .ابدی یخاتمه م 

 کیـا یـو  فیـهـا را تعر سیمـاترتوان  ای می های برنامه با عبارت. یابد پایان می ;د که هر خط آن با نگیر قرار می
ار کـ یبـرا SAS های تابعها و گر عملاز توان  مین یهمچن. کردو به ماتریس تبدیل  یرا فراخوان  ها ی داده مجموعه
   .کرداستفاده  ها داده  سیبا ماتر

  
  ، بردار یا اسکالرسیماتر کیف یتعر ۱-۱۲-۱

 ، بعـدها و سـتون هاتعـداد سـطر کـهباشند  یسطر و ستون م یه داراکها هستند  دادهش یاز نما یا ها، گونه سیماتر
ن نـام ییتع های قاعده. باشد ای نویسها یو  یتواند عدد یس میماتر کی یها از مولفه کیهر . دساز یس را میماتر
  . شد هداد شرح ۳-۱ ه در بخشکباشد  یم SASدر ها  ی داده مجموعه کین نام ییتعبا امال مشابه کس یماتر کی

هر سطر با فاصله از هم  یها مولفه نوشته، { } س داخل یماتر یها مولفه IMLی  در شیوهس یماتر کیف یتعر یبرا
  ،Xس یبه عنوان مثال ماتر. شود میاستفاده  واوکاز نیز ن سطرها یو ب شدهجدا 

X

 
 
 
 
 
 
 

0

0
=

1 3
4 1 3

3 1 3×3
  

3سیماتر کی ×   :شود یف میتعر IMLی  در شیوهر یصورت زه به کاست 3
PROC IML; 

   RESET PRINT; 

   X = {1 0 3, 

        4 1 3,  

        0 3 1}; 

QUIT;  

  
                                                            

8 Interactive Matrix Language 



۶۲ 

 RESETدستور  PRINT; ی  که در ابتدای شیوهIML های تعریـف شـده در شـیوه  شود تمام ماتریس آید، باعث می می
بـه  IMLی  در داخـل شـیوه  PRINTاز دسـتور تـوان م، مـیها نباشی که مایل به چاپ همه آن در صورتی. دنچاپ شو

  .ورد نظر را در مقابل آن ذکر کردهای م صورت زیر استفاده و نام ماتریس
PROC IML; 

   X = {1 0 3, 

        4 1 3,  

        0 3 1}; 

   PRINT X; 

QUIT;  

  
که ایـن عبـارت و یـا  در صـورتی. ج شـودخـار IMLاز محـیط  SASشود که  سبب می ;QUITعبارت  ۶-۱ ی نکته
  .ماند باقی می IMLچنان در محیط  ی دیگری اجرا نشود، کاربر هم شیوه
ه اگر هـر مولفـه کن تفاوت یبا ا شود میمشابه آنچه گفته شد، عمل  ای نویسه یها ها با مولفه سیماتر یمعرف یبرا
د از عالمـت یبانیز ژه یو و یخال یها مولفه یبرا. دشو ی، با حروف بزرگ چاپ مداده نشودقرار  ' 'ن عالمت یرا ب
  به عنوان مثال. کرداستفاده  ' '

  
PROC IML; 

   X = {'a' 'b' 'c', 

         1   0   3, 

        ''   1   3, 

         0   3   1}; 

   PRINT X; 

QUIT;  

  :استی باال به صورت زیر  برنامه خروجی
 
X 
 

a b c 
1 0 3 
  1 3 
0 3 1 

  



۶۳ 

س یف ماتریمشابه تعر امًالکز یف بردار نین تعریبنا بر ا. است ۱ا ستون یبا سطر  یسیه بردار ماترکواضح است 
  .تعریف شده است یک بردار ستونی  Yبه صورت یک بردار سطری و  Xدر مثال زیر . است

PROC IML; 

   X = {1 2 3 4 5 6}; 

   Y = {1, 

        2,  

        3,  

        4,  

        5}; 

   PRINT X, Y; 

QUIT; 

  
  .فوق در شکل زیر آمده است  برنامه خروجی

X 
1         2         3         4         5         6 

 
 
Y 
1 
2 
3 
4 
5 

  
 } با استفاده از نماد  یازیالر نکمقدار اس کیف یتعر یبرا  یر بـه آن نـامیـاست مانند مثال ز یافکتنها . ستین {

  :دیهاختصاص د
PROC IML; 

   K = 3; 

   PRINT K; 

QUIT; 

 ماتریس، یها ا ستونیسطرها  یداشته باشند، ابتدا برا ینام ی ماتریسها ا ستونیاز سطرها  کیه هر کنیا یبرا
بـه  PRINTزمان چـاپ مـاتریس مـورد نظـر در دسـتور و از آن در مشخص  یک بردارها را به صورت  نامتوان  می

  .دکرصورت زیر استفاده 
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PROC IML; 

   X = {1 0 3, 

        4 1 3, 

        0 3 1}; 

   Names = {A1,  

            A2, 

            A3};   

   PRINT X [ROWNAME = names]; 

QUIT; 

  :به صورت زیر است باال ی برنامه خروجی
  

 
            X 

 
A1         1         0         3 
A2         4         1         3 
A3         0         3         1 

  داده شده نمایشی از ماتریس سطر نام ۱۱-۱شکل 
ی  بایــد از گزینــه ROWNAME یبــه جــای بــاال  در برنامــه، دهــیماختصــاص  یهــا نــام م، بــه ســتونیاگــر بخــواه
COLNAME  کنیداستفاده .  

سـر و  های بـزرگ ی داده گاهی با مجموعه .دهد شان مینها را در برنامه  دادهروش معرفی ماتریس  های باال، مثال
. انـد ذخیـره شـده SASهـای  های قبل در یکی از کتابخانه شده در بخش های معرفی که با استفاده ار روش مکار داری

 از دسـتور تـوان  میکـار  بـرای ایـن. کـردفراخوانی  IMLی  ها را در شیوه ها باید آن ی داده این مجموعه پردازششما 
USE  کردبه صورت زیر استفاده.  

USE < ها ی داده مجموعهنام  > <VAR دینک ید فراخوانیخواه یه مک ییرهاینام متغ > <WHERE ( یعبارت شرط )>; 

، نـام )هـا ی داده مجموعـهشـامل نـام کتابخانـه و نـام ( ها ی داده مجموعهدر این دستور پس از درج نام دو بخشی 
تمــام متغیرهــا را  SAS، نشــوددر صــورتی کــه متغیــری مشــخص . شــوند یوارد ممتغیرهــایی کــه مــورد نظــر اســت 

بـا اسـتفاده از یـک شـرط اسـتفاده   هـا ی داده مجموعـهبرای محـدود کـردن  WHEREاز عبارت . کند فراخوانی می
  .شود می

ایـن را بـاز کنیـد، خواهیـد دیـد  وجـود دارد Sashelpتابخانـه کدر کـه  class یها ی داده مجموعهاگر  ۲۶-۱مثال 
را  weightو  name ،sex ،age ،heightر یـمتغ پنج آموزان یک کالس شامل اطالعات دانش ،ها ی داده مجموعه

  :خواند یامل مکرا به طور  class  های ی داده مجموعهر یدستور ز. در خود دارد



۶۵ 

PROC IML; 

   USE sashelp.class; 

   SHOW CONTENTS; 

QUIT; 

 

 showعبارت  contents; نمـایشدام را کـهـر  ی رها، نوع و اندازهیرها از جمله نام متغیات مربوط به متغاطالع 
ر یـاز دسـتور زتـوان  می، مـوردنظر باشـد مونثآموزان  دانشمربوط به نام و جنسیت  اطالعاتاگر فقط  .دهد یم

  .کرداستفاده 
 PROC IML; 
   USE sashelp.class VAR{Name, Sex} WHERE(Sex = 'F'); 

   SHOW CONTENTS; 

QUIT; 

  
ا استفاده از ب. کند میبه صورت یک ماتریس معرفی را  IMLی فراخوانی شده به ها  ی داده مجموعه  READدستور 

عـددی یـا هـای مختلـف  یـا مـاتریس  تمام یا بخشی از اطالعات فراخوانی شده را به مـاتریس توان این دستور می
  :ورت زیر استشکل کلی این دستور به ص. دادتخصیص  ای نویسه

Read ALL var{ موردنظر یرهاینام متغ } _ ها نوع متغیر _ INTO < جدید ماتریسنام  > 

     <WHERE( شرطیعبارت  )>; 

  
و فقـط نـوع  شـونداگر نام متغیرها معرفی ن. اختیار کندرا  _CHAR_یا  _NUM_ های  گزینه تواند می متغیرنوع 

  .  دارد ا نگه میاز آن نوع رتمام متغیرها  IMLوارد شود، عبارت 
 یهـا بـه نـام مـاتریس جدیـدرا بـه دو  class ی ها ی داده مجموعه توان ی زیر می ستفاده از برنامهبه عنوان مثال با ا

men  وwomen استاطالعات زنان شامل  یگریاطالعات مردان و دشامل  یکیه ک ردکل یتبد.   
  

Read  ALL  VAR{height, weight} INTO  women WHERE(sex='F'); 

Read  ALL  VAR{height, weight} INTO  men   WHERE(sex='M'); 
  
  یسیماتر های تابعها و گر عمل ۱-۱۲-۲

معرفـی  IMLها برای ایـن بـه محـیط  ماتریس. شرح داده شد روشدو  بهها  ی معرفی ماتریس در بخش قبل نحوه
تنـوعی وجـود دارد کـه هـر کـدام بـه فراخـور ماتریسـی م  عملیـات. ها انجـام شـود شوند که عملیاتی بر روی آن می



۶۶ 

توانیـد بـه  مـینجـام ایـن عملیـات ابـرای . گیرنـد مورد استفاده قـرار مـی وی مورد بررسی اهمیت پیدا کرده  مسئله
بـود بـا  مگـاهی هـم ناچـار خـواهیامـا  .کـرداسـتفاده  IMLیش تعریف شده در پاز  های تابعها و گر عملاز  سادگی

یک ماتریس  وارونیافتن  برای مثال. معملیات ماتریسی مورد نظر خود را انجام دهی ،بعو تا گر عملترکیب چند 
هتلینـگ بایـد از ترکیـب  T2ای ماننـد  ی آمـاره برای محاسبهاما  .محاسبه کرد INVتوان با استفاده از دستور  را می
عرفـی مرا  IMLآن توابـع  هـای ماتریسـی و پـس ازگر عملدر ایـن بخـش ابتـدا . کـردو تابع اسـتفاده  گر عملچند 
  .به این منظور ابتدا سه ماتریس زیر را در نظر بگیرید. کنیم می

A B C
   
   
   

     

0
002×2 2×2 2×3
1 12 2 4 5= , = , = 1 13 4 1  

  .دهد را نشان می مربوط خروجیرا به همراه  باالهای  سین ماتریب یمقدمات یهاگر عملن یتر ر، مهمیجدول ز
  خروجی  مثال کاربرد  گر عمل

M1=A+B; M  ر دو ماتریسهای متناظ مولفه جمع کردن +
 
 
 
 

1
6 7
3 5

 

M2=A-B; M  های متناظر دو ماتریس مولفه کردن تفریق -
 
 
 
 

2
-2 -3
  3   3  

M3=A*C; M  دو ماتریسماتریسی ضرب  *
 
 
 
 

3
4 9      5
0 1 1  

# 
های  های یک ماتریس در مولفه ضرب مولفه

  متناظر یک ماتریس دیگر
M4=A#B; M

 
 
 
 

4
8 10
0 4  

M5=B##2; M  های یک ماتریس به توان رساندن مولفه ##
 
 
 
 

5
16 25
0 1  

/ 
های  های یک ماتریس بر مولفه تقسیم مولفه

  متناظر یک ماتریس دیگر
M6=A/B; M

 
 
 
 

6
0/5 0/4
0 4  

M7=A||B; M  در کنار همدو ماتریس  قرار دادن ||
 
 
 
 

7
2 2 4 5= 3 4 0 1  
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M8=A//B; M  دو ماتریس به صورت عمودی دادن قرار //

 
 
 
 
 
 
 
 

8

2 2
3  4= 4 5
0 1

 

  ۱-۱جدول 
بـر روی گـر ید گر عمـلار چنـد کـ ی ر نحوهیدر جدول ز. دهند یانجام م را سین دو ماتریب یفوق، عمل یهاگر عمل

  .یک ماتریس نشان داده شده است
  خروجی  مثال کاربرد  گر عمل  

 M1=A[+]; ۱۱ ماتریسهای  لفهؤم مقدارهایمجموع  +
  M2=A[<>]; ۴ های ماتریس لفهؤمقدار م ماکسیمم <>
  M3=A[><]; ۲ های ماتریس لفهؤمقدار م مینیمم ><
  M4=A[:]; ۷۵/۲ های ماتریس لفهؤمیانگین م :
  M5=A[#]; ۴۸ های ماتریس لفهؤضرب م حاصل #

## 
های  لفهؤهای دوم م توانمجموع 

 ماتریس
M6=A[##]; ۳۳  

[n1:nk,m1:mk]
تا  m1های  و ستون nkتا  n1سطر 

mk کند ماتریس را جدا می.  
M7=C[1:2,2:3]; M

 
 
 
 0

1 1=7 1 

  ۲-۱جدول 
. آورد کنـد و بـه صـورت یـک مـاتریس جدیـد در مـی ، بخشی از یک ماتریس را جدا میباالجدول  گر عملآخرین 

ی این ترکیب به این صورت اسـت کـه بـرای انجـام  اعدهق. های دیگر ترکیب کردگر عملرا با  گر عملتوان این  می
شکل کلـی ایـن . شود میمعرفی گر  ملجدا کرده و در قسمت بعد ع آن راسطر خاصی، ابتدا  ییک عملیات بر رو

  .به صورت زیر استسطری های ترکیبی گر عمل
A[n1: nk, گر عمل ];   

  .صورت زیر است ونی بهگر ترکیبی ست عملبرای انجام عملیات ستونی،  طور مشابهبه 
 A[ گر عمل  , m1: mk];   
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آید که حاصل  به دست می A[2,:]با استفاده از عبارت  Aهای ستون دوم ماتریس  به عنوان مثال، میانگین مولفه 
را محاسـبه  Aسـتون دوم مـاتریس  مقـدارهای، مجمـوع A[+,2]عبـارت بـه طـور مشـابه، . است ۵/۳آن برابر با 

  .شود می ۶ه کند ک می
فـرض تمـامی  پـیشصـورت  به SAS، باشـدخـالی  آن راو جـای  نشـودیا ستونی مشـخص  اگر سطر ۷-۱ی  نکته
  .کند های ماتریس را انتخاب می یا ستون هاسطر

  .کند را معرفی می IMLی  ها در شیوه آن خروجیجدول زیر نیز چند تابع مهم ماتریسی را به همراه مثال و 
  خروجی  مثال  کاربرد  گر عمل

T( ) ماتریس ی ی ترانهاده محاسبه  M1 = T(A); 

 M
 
 
 
 

1
2 3= 2 4  

DET( ) ماتریس نی دترمینا محاسبه  M٢ = DET(A); 

  ۲  

INV( ) ماتریس وارون  M3 = INV(A); 

  M
 
 
 
 

3
2 -1= -1/5 1 

DIAG( ) 
مــاتریس قطــری از روی  ی محاسـبه

  یک ماتریس
M4 =DIAG(A); 

  M
 
 
 
 

4
2 0= 0 4  

J(n,m,k) 
ــــاتریس  ــــاختن م nس m  ــــا ب

 kهای  مولفه

M5 =J(3,2,5); 

  M

 
 
 
 
 
  
 

5

5 5
5 5=
5 5

  

I(n)  ساختن ماتریس همانیn n  M6 =I(2); M
 
 
 
 

6
1 0= 0 1  

 

EIGVAL( )

 

 M7=EIGVAL(A)  ماتریسمقدارهای  هژوی ی محاسبه

 
5.6457513         0 
0.3542487         0 

 

EIGVEC( )ماتریسبردارهای  هژوی ی محاسبه  M8=EIGVEC(A) 

 
0.4809652 -0.772178 
0.8767397 0.6354064 

  
  نمایشی از کاربرد چند تابع ماتریسی ۳-۱جدول 

  
  IMLهای خالصه در  آماره ۱-۱۲-۳
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 SUMMARYتوانید از دستور  مشاهده کنید می ی یک یا چند ستون یک ماتریس را های خالصه اگر بخواهید آماره
  .که شکل کلی آن به صورت زیر است، استفاده کنید

SUMMARY <VAR { های مورد نظر ستون }> <CLASS{ بندی شده گروه های ستون{  > <STAT{ ها آماره{ >  

        <WHERE(عبارت شرط)>;  

  
اگر الزم باشد ایـن . موردنظر استها  ی آن ی خالصهها آمارهکه   شوند نوشته میهایی را  نام ستون VARدر عبارت 

هـایی کـه  نـام سـتون CLASS د، در عبـارت نهایی از یـک یـا چنـد سـتون محاسـبه شـو ها به تفکیک زیرگروه آماره
هـا در  تـرین آن کند که عمده محاسبه میهای مختلفی را  این دستور آماره. شوند ، نوشته میبندی شده هستند را گروه

  .اند معرفی شدهجدول زیر 
  آماره  شرح آماره

 CSS شده تصحیح های توانمجموع 

 MAX ماکسیمم مقدار   

 MEAN میانگین

 MIN مینیمم مقدار 

 N ها تعداد مشاهده

NMISS شده های گم تعداد مشاهده

 STD انحراف استاندارد

 SUM  مجموع

 USSنشده تصحیح های دوم توانمجموع 

 VAR واریانس

  ۴-۱جدول 
، MAX ،MEANهـای  فـرض آمـاره صورت پـیش به SAS، نشوندهای مورد نظر مشخص  و آماره STATاگر عبارت 

MIN و ،STD  کند چاپ میمحاسبه و را.  
دستور مورد نظر تنهـا بـرای بخشـی از جامعـه  انجـام  کاربر بخواهدکه  شود میوقتی استفاده  WHERE ی گزینهاز 
محـدود بـه همـان زیـر بخـش های خالصـه  ی آماره محاسبه WHEREمقابل  لذا، با نوشتن عبارت شرطی در. شود
   .شود می
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آمـوزان بـه  ن دانشوزقد و متغیرهای برای را های میانگین و انحراف استاندارد  ی زیر، آماره برنامه  ۲۷-۱ مثال
  :گرداند تفکیک جنس  را برمی

PROC IML; 

   USE sashelp.class; 

   SUMMARY VAR{height weight} CLASS{sex} STAT{MEAN STD};  

QUIT; 

  .این برنامه به صورت زیر است خروجی
SEX   Nobs  Variable        MEAN         STD 

------------------------------------------- 

                F        

 F       9  HEIGHT      60.58889     5.01833 

            WEIGHT      90.11111    19.38391 

                M       

 M      10  HEIGHT      63.91000     4.93794 

            WEIGHT     108.95000    22.72719 

                All     

 All    19  HEIGHT      62.33684     5.12708 

            WEIGHT     100.02632    22.77393 

 ------------------------------------------- 

  ۲۷-۱مثال  خروجی ۱۲-۱شکل 
ایـن دسـتور  خروجـیکـه همـواره در  دهـد را مـی، مشاهدات به تفکیک هر زیر گروه Nobs، خروجیدر ستون دوم 

  .شود چاپ می
  IMLدر  ها ی داده مجموعهساختن  ۱-۱۲-۴

در  SASی هـا ی داده مجموعـهد را به صـورت یـک نشو می ساخته IMLی  هایی که در شیوه گاهی نیاز داریم ماتریس
مورد  SASی ها برای استفاده در سایر شیوه IMLدر شده  ایجادی ها ی داده مجموعه برای مثال. اختیار داشته باشیم

گـذاری انتخـاب کـرده و  نام ی قاعدهشده، یک نام مطابق با  ایجادهای  بنا بر این، باید برای ماتریس. نیاز هستند
. کـرداب خـهـایی انت نیـز نـامهـا هسـتند ی جدید متغیرها داده ی مجموعههای ماتریس مورد نظر که در  برای ستون
  :کند تبدیل می SASی  ها ی داده به یک مجموعهرا  IMLی  در شیوهس ییک ماتر دستور زیر

CREATE  ی جدیدها ی داده مجموعهنام  FROM نام ماتریس 

       <[COLNAME= ها تونبردار نام س  ROWNAME=بردار نام سطرها]>; 

APPEND FROM نام ماتریس ; 
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ی  مجموعـهبـه یـک  ،ساخته شـد ۱-۱۱-۱که در بخش را  womenخواهیم ماتریس  فرض کنید می ۲۸-۱ مثال
  .گذاری کنیم نام heو  weبه ترتیب را   های آن تبدیل کنیم و ستون stuwomenبه نام  SASی ها داده

PROC IML; 

   USE sashelp.class; 

   Read ALL VAR{height, weight} INTO women WHERE(sex = 'F'); 

   name = {we, he}; 

   CREATE stuwomen  FROM women [COLNAME = name]; 

   APPEND FROM women; 

QUIT;  

 

  .یجاد خواهد شدا Workی  در  کتابخانه  stuwomenبه نام  هایی دادهی  ، مجموعهباالی  با اجرای برنامه
ی  نیاز از شـیوه های آماری بی ، هر چند انجام بسیاری از تحلیلشد ارائهها  بخش، مقدمات کار با ماتریسدر این 
IML خـود را نشـان ماننـد مثـال زیـر هـا غالبـا در مسـائل پیشـرفته آمـاری  است اما اهمیت کار کردن با ماتریس
  .دهد می

  .آوریم دست می به Xشده ضریب کاپا را برای ماتریس  تعریفهای  با استفاده از تابع  ۲۹-۱مثال 
PROC IML; 

   /* Enter table of counts */ 

   x = {17  4  8, 

         5 12  0, 

        10  3 13}; 

   /* compute number of rows and columns for x */ 

   nr = NROW(x); 

   nc = NCOL(x); 

 

   /* compute row and column totals */ 

   xr = x(|, +|); 

   xc = x(|+, |); 

 

   /* compute table of expected counts for independent 

      randomgrement */ 

   e = xr * xc; 

 

   /* compute overall total count */ 

   t = SUM(x); 

 

   /* compute kappa */ 
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   k1 = SUM(DIAG(x)) / t; 

   k2 = SUM(DIAG(e)) / (t ** 2); 

   K3 = SUM(DIAG(x) * DIAG(xr + t(xc))) / (t ** 2); 

   j1 = J(1, nr); 

   j2 = J(nc, 1); 

   tt1 = ((t(xc) * j1 + j2 * t(xr)) ## 2) # X; 

   k4 = SUM(tt1) / (t ** 3); 

   kappa = (k1 - k2) / (1 - K2); 

 

   /* print results */ 

   PRINT , , kappa; 

QUIT;  

  
 ضریب کاپا برابـر بـا  Xبرای ماتریس . دهد ی باال به صورت یک عدد است که ضریب را نشان می برنامه خروجی
  .است ۳۶۲۳/۰
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  ها تمرین
  :ر استیی با مقدارهای زیرهایدارای متغ SASی DATAگام ک یای  های برنامه بردار داده  -۱

Code='VLC' 

Size='M' 

V1=2 

V2=3 

V3=7 

V4= . 

  :دین کنییر را تعیهای ز عبارت ی  جهینت
a. (V1 + V2 – V3)/3 

b. V3 – V2 / V1 

c. V1V2 – V3 

d. V2 V3/V1 

e. V1 2 + V2 2 

f. code = ‘VLc’   

g. code = ‘VLc’ & Size = ‘M’  

h. code = ‘VLc’ | Size = ‘M’ 

i. code = ‘cLV’ & V4 = . 

j. ( V3 = . ) + ( V2 = 3)  

k. ( V1 + V2 + V3 )^ = 12 

l. code = ‘ VLc’ | (size = ‘M’ & V1=3) 

m. 3 < V2 < 5 

  
مقـدار  'False'ک و بـرای حالـت یـمقدار  'True'های منطقی برای حالت  رتد که عبایاوریبه خاطر ب :ییراهنما

  .رندیگ صفر را در نظر می
  .خواند ر را مییهای ز ، خطوط دادهDATAگام ک ی -۲

1b b 1.1b 2b 2.1b 3b 3.1 

4.b 4.1 

5. 



۷۴ 

5.1 

 

  ست؟یر باشد، چیهای ز کی از حالتی DATAگام  INPUTکه عبارت  در صورتی SASی ها ی داده مجموعهشکل 
a.  input x y; 

b.  input x y @@; 

c.  input x; 

d. input x y z; 

  .ی ستون خالی است ندهینما bنماد  :تذکر
هـا توسـط  ، وقتـی خطـوط دادهSASی هـا ی داده مجموعـهی را کـه در یهـا ر مشاهدهیهای ز ک از حالتیدر هر  -۳

ای متنـاظر بـا  رهـا و مقـدار دادهینـام متغ(د ید را نشان دهنشو نوشته میو سپس  شود خوانده می INPUTعبارت 
  ).ها آن

A. INPUT id gender $ age height weight; 
  101b Mb 23b 68b 155 
  102b Fb .b 61b b 102 
  103b b Mb b 55b b b 70b b b 202 
 

B. INPUT id dob : mmddyy8. dx; 
  1b 10/21/86b 256.20 
  2b 9/15/84b 232.4 
 

C. INPUT id $ 1-4 @8 pulse 3. +2 weight 4.1 pushups; 
  L4WP236b 85b 92517b 28 
  M5XQb 47b b b b b 1423b 32 
  b b b b 158b 79b 81145b 19 
 

D. INPUT name : $12. Age 2. Income 6.2; 
  Ahmadi b 26b 53740 
  Hoseinzadehhab 34276520 

  
 یا برنامـه. ره شده اسـتیذخ ”C:\TEMP\DATA“در آدرس  PROB_4.DATتحت عنوان  ییها ی داده مجموعه -۴

بـه . بسازد DATASETS ی تابخانهکدر  PROB_4به نام  SAS یدائم یها ی داده مجموعه کید تا یسیبنو SASد کبا 
  :هک ید به طوریریاز آن بگ یخروج کیعالوه 

  ره شود،یذخ HTMLبه صورت  ”A:\OUTPUT“در آدرس  یخروج) الف   
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  نسبت داده شود،  MALE → Mو  FEMALE → F یها برچسب SEXر یر متغیه مقادب) ب   
  خ نباشد،یشامل تار) پ   
  شروع شود، ۱از  یصفحه در خروج ی شماره) ت   

  باشد، و ۱X و NAME ،SEX ،۲Xرها به صورت یب متغیترت) ح    
  .ی باشدیر شناسایمتغ idر یمتغ) د

  .آورده  شده است PROB_4.DATم با نا ۱ن مسئله در پیوستیهای ا داده
ن یـجـاد ایبـرای ا DATAگـام اتی را کـه یان عملیجر. دیم کنیر را ترسیز SASی  ناشی از اجرای برنامه خروجی -۵

  .دیح کنیکند، تشر طی می ها ی داده مجموعه
  

DATA SET1; 
   INPUT score@@; 
  IF  score>50 THEN DO; 
  control ='y'; 
  index=score-50; 
   END; 
      ELSE IF score<=50 THEN DO; 
  control='n'; 
   END; 
DATALINES; 
47 49 50 52 58 . 
; 
RUN; 

  
  .دیشود را نشان ده ره مییذخ distanceبه نام  SASی ها ی داده مجموعهکه در  kilometersر یمقدارهای متغ -۶

DATA distance; 
 INPUT kilometers 5.2; 
DATALINES; 
1 
12 
123 
1234 
12345 
1. 
1.2 
12. 
123.4 
; 
RUN; 
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بـا   yieldو  varietyرهـای یبـا متغ cornبه نام  SASی ها ی داده مجموعهد که یسیبنو SASی DATAگام ک ی -۷
  .جاد کندیر ایهای ورودی ز داده

Ab 24.2b b Bb 31.5b b Bb 32.0b b Cb 43.9 

Cb 45.2b b Ab 21.8 

Bb 36.1b b Ab 27.2b b Cb 34.6 

 

  :دیریر را در نظر بگیز SASی DATAگام  -۸
DATA set1; 
 INPUT type c1 c2; 
DATALINES; 
4 0 1 
6 2 1 
. 0 0 
; 
 
PROC PRINT; 
RUN; 

 

رند، خروجی اجرای برنامـه را یقرار گ DATALINESو  INPUTهای  ن عبارتیر بیهای ز اگر هر مجموعه از عبارت
  .دیش دهینما

A. index = (2C1) + C2; 

 

B. IF type <= 5 THEN DO; 

 index = (2C1) + C2; 
 OUTPUT; 

  END; 

 

C. IF type <= 5 THEN DO; 

    index = (2C1) + C2; 
   END; 

   ELSE DELETE; 

 

D. IF type > 5 THEN DELETE; 

 

E. IF type > 5 THEN DELETE; 

 index = (2C1) + C2; 
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