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Phần 1 
 
Giới thi ệu phần mềm SAS và tính các tham số thống kê mô tả 
 
 
1.1 Khởi ñộng phần mềm 
 
Từ menu Start của Windows XP chọn: 
Programs ���� The SAS System ���� The SAS System for Windows V8 
 
Các cửa sổ (windows) chính của phần mềm: 
 
Editor 
Cho phép tạo ra các dòng lệnh của một file mới, thay ñổi và sửa chữa các file ñã có sẵn. Toàn 
bộ số liệu ñược quản lý và thao tác thông qua cửa sổ này. Mọi thay ñổi câu lệnh trong cửa sổ 
này có thể làm thay ñổi cơ sở dữ liệu ban ñầu hoặc/và kết quả xử lý. 

Output 
Hiển thị kết quả xử lý dữ liệu thông các câu lệnh ở cửa sổ Editor . Kết quả xử lý có thể lưu lại 
trên máy tính hoặc có thể in trực tiếp ra giấy. Tuy nhiên việc in trực tiếp kết quả từ cửa sổ 
Editor không ñược khuyến cáo vì có thể gây lãng phí và khó theo dõi vì có rất nhiều khoảng 
trống. 

Log 

Hiển thị các sự kiện liên quan ñến quá trình xử lý dữ liệu, bao gồm các câu lệnh thực hiện, 
thời gian thực hiện, các lưu ý, các cảnh báo, các thông báo về lỗi và vị trí lỗi (nếu có). 

 

1.2 Tính các tham số thống kê mô tả bằng phần mềm SAS 

 
Ví dụ 1: Khối lượng (gram) của 16 chuột cái tại thời ñiểm cai sữa như sau: 
54,1 49,8 24,0 46,0 44,1 34,0 52,6 54,4 
56,1 52,0 51,9 54,0 58,0 39,0 32,7 58,5 

 

1.2.1 Nhập dữ liệu vào SAS: 

Có 2 cách ñể nhập dữ liệu vào phần mềm SAS 1) nhập trực tiếp thông qua cửa sổ Editor  hoặc 
2) nhập gián tiếp thông qua menu Import từ phần mềm SAS. Trong bài 1, học viên sẽ học 
cách nhập dữ liệu trực tiếp thông qua cửa sổ Editor  và nắm ñược chức năng của từng câu 
lệnh. 

Nhập dữ liệu trực tiếp thông qua cửa sổ Editor là lập cơ sở dữ liệu (tên cơ sở dữ liệu, tên biến, 
số liệu thô…) và khai báo các câu lệnh trực tiếp lên cửa Editor. Cách nhập này giúp người sử 
dụng có thể trực tiếp tạo ñược bộ số liệu một cáhc trực quan. Bên cạnh những ưu ñiểm thì hạn 
chế lớn nhất của cách nhập này là mất nhiều thời gian thao tác ñể nhập dữ liệu, khó kiểm soát, 
hiệu chỉnh dữ liệu và không sử dụng ñược các bộ dữ liệu có sẵn dưới dạng cơ sở dữ liệu. 
Trong khi ñó nhập dữ liệu gián tiếp thông qua menu Import lại có các  ưu ñiểm và nhược 
ñiểm hoàn toàn ngược lại. 
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1.2.1.1 Nhập dữ liệu gián tiếp bằng cửa sổ EDITOR 
 
 
  
 OPTIONS PAGESIZE = 60 LINESIZE = 80;              ( 6 ) 
 DATA SAS1;                                  ( 1 ) 
 INPUT KL;                                  ( 2 ) 
 CARDS;                                                ( 3 ) 
 54.1                                                       ( 4 ) 
 49.8 
  . 
  . 
 58.5 
  ; 
TITLE  'BAI 1 THONG KE MO TA';   ( 5 ) 
TITLE2 ' HO VA TEN';  
PROC MEANS MEAN STD STDERR CV;  ( 7 ) 
               VAR KL;   
RUN;                                      ( 8 ) 
 
Tạo bộ số liệu trong SAS 
 
 (1) DATA  yêu cầu SAS tạo bộ số liệu trong bộ nhớ ñệm của SAS và tên của bộ số 

liệu ñược tạo ra là SAS1. 
 (2) INPUT  yêu cầu SAS tạo ra một biến (một cột dữ liệu) có tên là KL . 

 (3) CARDS thông báo cho SAS các số liệu sẽ xuất hiện sau câu lệnh này. Dùng 
phím Enter ñể xuống hàng nhằm phân biệt kết thúc một số liệu. 

 (4) Các số liệu thô cần ñưa vào SAS ñể phân tích. Kết thúc việc nhập số liệu thô 
bằng dấu (;). 

 
Các câu lệnh bỗ trợ 
 
 (5) Câu lệnh này dùng ñể tạo tiêu ñề trong phần kết quả (Output). Câu lệnh này 

không làm ảnh hưởng ñến quá trình xử lý số liệu nhưng có thể là thông tin trợ 
giúp ñể phân biệt các kết quả xử lý nếu như có nhiều kết quả ñược thể hiện 
ñồng thời. 

(6) PAGESIZE Xác ñịnh số số dòng tối ña in trên một trang giấy của phần kết quả 
và LINESIZE xác ñịnh số ký tự tối ña trên một dòng in. 

Thủ tục (Procedure) của ñể tóm tắt dữ liệu 

 (7) PROC MEANS tính các tham số thống kê mô tả ñối với một hay nhiều biến 
trong bộ số liệu.  Các từ ñi sau câu lệnh này thể hiện các tham số cụ thể cần 
tính toán.  Ngay phía dưới câu lệnh PROC MEANS là câu lệnh VAR  chỉ ñịnh 
biến cụ thể cần tính toán. 

 (8) RUN thông báo cho SAS biết không còn câu lệnh nào nữa và thực hiện ñể 
hoàn chỉnh việc tính toán. 
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1.2.1.2 Nhập dữ liệu gián tiếp qua menu IMPORT 

ðể nhập dữ liệu gián tiếp thông qua menu Import cần phải có file dữ liệu  ở dưới dạng Excel. 
ðể có thể hoàn tất việc nhập dữ gián tiếp liệu thành công cần lưu ý: 

- Tên của biến (tên cột) không dài quá 7 ký tự, không có khoảng trống giữa các ký tự 
và không dùng các ký tự ñặc biệt. 

- Các ô không có dữ không ñược ñể trống mà phải thay thế bằng dấu chấm (.). 

- Trong quá trình nhập dữ liệu, lỗi thao tác ñược thể hiện ở cửa sổ LOG. Cửa sổ LOG 
sẽ thông báo vị trí và nguyên nhân mắc lỗi ñể bạn ñọc có thể dễ dàng khắc phục. 

Các bước ñể nhập dữ liệu gián tiếp: 

Bước 1:  
Tạo bộ số liệu trên Excel từ Ví dụ 1.1 bằng cách nhập cột số liệu vào một cột với tên là KL 
trên Worksheet Excel. Lưu file dữ liệu dưới tên VIDU1.XLS  lên thư SAS trên ổ D. 

Bước 2: 
Lưu file dữ liệu vừa tạo ở Bước 1 dưới dạng TEXT TAB DELIMITED  bằng menu SAVE 
AS… trong Excel dưới tên file VIDU1.TXT  vào cùng thư mục và ñóng file này lại 

Bước 3: 
Từ phần mềm SAS chọn  
File ���� Import Data…���� Tab Delimited File (.txt) ���� Next ���� BAI1.TXT  (sử dụng 
Browse… ñể tìm file dữ liệu cần thiết) � Next ���� SAS1B (tạo tên cơ sở dữ liệu tại ô 
Member:) 
Bước 4: 
Kiểm tra các thông báo ở cửa sổ LOG ñể biết thêm thông tin về việc nhập số liệu. Nếu nhâp 
số liệu thanh công sẽ có thông báo như sau trong cửa sổ LOG:  

NOTE: WORK.BAI1 was successfully created. 

Bước 5 
Từ cửa sổ EDITOR, ấn F4 hoặc từ menu Run ���� Recall Last Submit ñể có ñược chương 
trình như sau: 
 
 /************************************************** ******************** 
 *   PRODUCT:   SAS 
 *   VERSION:   8.1 
 *   CREATOR:   External File Interface 
 *   DATE:      14JUN00 
 *   DESC:      Generated SAS Datastep Code 
 *   TEMPLATE SOURCE:  (None Specified.) 
 ************************************************** *********************/  
    data WORK.SAS1B                                  ; 
   %let  _EFIERR_ = 0; /* set the ERROR detection macro variable */  
    infile  'D:\DocLuc\LUC\CAO HOC\SAS PROC\VIDUI1.txt'  delimiter= '09'x  
MISSOVER DSD lrecl =32767 firstobs =2 ; 
       format  KL best12.  ; 
       informat  KL best32.  ; 
    input  
                KL 
    ; 
    if  _ERROR_ then  call  symput( '_EFIERR_' , 1);  /* set ERROR detection 
macro variable */  

    run;  
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Bước 6: 
Sử dụng các thủ tục (PROCEDURE) ñể phân tích dữ liệu. Tương tự như ở phần 1.2.1.1 ta có 
một chương trình hoàn chỉnh như sau: 
 

OPTIONS PAGESIZE = 60 LINESIZE = 80;               
/************************************************** ******************** 
 *   PRODUCT:   SAS 
 *   VERSION:   8.1 
 *   CREATOR:   External File Interface 
 *   DATE:      14JUN00 
 *   DESC:      Generated SAS Datastep Code 
 *   TEMPLATE SOURCE:  (None Specified.) 
 ************************************************** *********************/  
    data WORK.VIDU1B                                  ; 
   %let  _EFIERR_ = 0; /* set the ERROR detection macro variable */  
    infile  'D:\DocLuc\LUC\CAO HOC\SAS PROC\SAS1B.txt'  delimiter= '09'x  
MISSOVER DSD lrecl =32767 firstobs =2 ; 
       format  KL best12.  ; 
       informat  KL best32.  ; 
    input  
                KL 
    ; 
TITLE  'BAI 1 THONG KE MO TA';    
TITLE2 ' HO VA TEN';  
PROC MEANS MEAN STD STDERR CV;   
               VAR KL;   
RUN;                                       
 
 
Kết quả xử lý từ cửa sổ Output của SAS 
 
 
 
                             BAI 1 THONG KE MO TA                            41 

                                   HO VA TEN      21:02 Wednesday, June 14, 2000 

 

                              The MEANS Procedure 

 

                             Analysis Variable : KL 

 

                                                              Coeff of 

                  Mean         Std Dev       Std Error       Variation 

          ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

            47.5750000      10.1621848       2.5405462      21.3603464 

          ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

 

 

Xét ví dụ 1.1, giả sử rằng 16 chuột này thuộc 2 giống khác nhau (A và B) và số liệu thu ñược 
như sau: 

A A B B B B A A 
54,1 49,8 24,0 46,0 44,1 34,0 52,6 54,4 

A B B A A A A A 
56,1 52,0 51,9 54,0 58,0 39,0 32,7 58,5 
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Sử dụng procedure PROC SORT ta có thể sắp xếp lại cấu trúc số liệu và sau ñó có thể tính 
các thống kê mô tả ñối với từng giống (A và B) bằng lệnh BY. Câu lệnh sử dụng như sau: 

 OPTIONS PAGESIZE = 60 LINESIZE = 80;               
 DATA SAS1C;                                   
 INPUT GIONG $ KL;                                   
 CARDS;                                                 
 A 54.1                                                        
 A 49.8 
 B 24.0 
  . 
  . 
 A 58.5 
  ; 

TITLE  'BAI 1 THONG KE MO TA';    
TITLE2 'HO VA TEN';  
 
PROC SORT; 
BY GIONG; 
RUN; 
 
PROC MEANS MEAN STD STDERR CV;   
               VAR KL;   
BY GIONG; 
RUN; 

  

Kết quả từ SAS                     
BAI 1 THONG KE MO TA   09:32 Saturday, June 24, 2000   1 

                                         HO VA TEN 

 

                                    The MEANS Procedure 

 

                                  Analysis Variable : KL 

 

                    N                                                        Coeff of 

      GIONG       Obs            Mean         Std Dev       Std Error       Variation 

      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

      A            10      50.9200000       8.4607328       2.6755186      16.6157361 

 

      B             6      42.0000000      11.0129015       4.4959982      26.2211941 

      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 

Lưu ý: Procedure PROC SORT ñược sử dụng trước PROC MEANS nếu muốn tính theo 
giống bằng lệnh BY. 


