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Rozdział 1 
 

Wprowadzenie. Cel i zakres pracy 

 
W procesie dydaktycznym, na każdym poziomie nauczania, codziennością  

prawie staje się korzystanie z różnego rodzaju narzędzi informatycznych, począwszy 

od prostych programów, kończąc na zaawansowanych aplikacjach. Mają one ułatwić, 

a czasami usprawnić i przyspieszyć proces przetwarzania informacji, proces naucza-

nia, wreszcie proces badawczy. Jednym z takich narzędzi jest System SAS. 

SAS jest jednym z wielu funkcjonujących systemów, które mogą być wykorzysty-

wane w procesie dydaktycznym wyższej uczelni, w tym w procesie nauczania takiego 

przedmiotu jakim jest statystyka. Na SASForum 2001 „Forum Biznesu i Technolo-
gii” w Krakowie w dniach 25-26 października 2001 został zaprezentowany przez nas 

referat Wykorzystanie SAS w dydaktyce i badaniach naukowych1. Punktem wyjścio-

wym naszej prezentacji było stwierdzenie, że  System SAS oferuje duże możliwości 

zastosowań do: 

– celów dydaktycznych, 

– prac naukowych.  

Przykłady takich zastosowań SAS zawierają opublikowane prace, które wspoma-

gają proces dydaktyczny i badania naukowe2. Pierwsze wydanie podręcznika  

                                                      
1 Por. E. Frątczak, M. Pęczkowski, K. Sienkiewicz,  Wykorzystanie SAS w dydaktyce i badaniach na-

ukowych, Materiały konferencyjne, Forum Biznesu i Technologii, SASForum 2001, 25-26 października 
2001. 

2 Przykłady takich prac to m.in.:  
E. Frątczak, M. Pęczkowski, K. Sienkiewicz, K. Skaskiewicz, Statystyka od podstaw z systemem SAS: 
wersja 8.1., SGH, Warszawa 2002. 
E. Frątczak, M. Pęczkowski, Zmiany w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych młodego i średniego 
pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formowania związków, rodzin, gospodarstw domowych. 
Podręcznik użytkownika systemu SAS, SGH, SAS Institute Polska, Warszawa, 2002. 
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Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 8.1. zostało opublikowane w roku 

2002. Rozwój Systemu SAS  niejako wymusił na Autorach tego podręcznika opraco-

wanie jego nowej poprawionej edycji, którą oddajemy do rąk Czytelnika. W drugim 

wydaniu podręcznika: Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1., podobnie 

jak  

w pierwszym, punktem wyjściowym do jego przygotowania, był obowiązujący program 

nauczania statystyki na uczelniach ekonomicznych, w tym w Szkole Głównej Handlo-

wej (SGH). Wiodącym podręcznikiem do nauczania statystyki według standardowego 

programu na SGH, jest podręcznik Statystyka od podstaw, J. Jóźwiak i J. Podgórskie-

go. Strukturę programu nauczania statystyki na SGH wraz z obowiązującą literaturą 

zamieszczono w załączniku 1. 

Zakładamy, że informacje ogólne o Systemie SAS oraz przykłady zawarte w tym 

podręczniku wraz z algorytmem rozwiązań mogą posłużyć jako pomoc do ćwiczeń ze 

statystyki w programie podstawowym statystyki, wspomaganym Systemem SAS.  

Zdajemy sobie sprawę, że tekst tego podręcznika prezentuje zaledwie mały wycinek 

możliwości Systemu SAS w zakresie statystyki od podstaw. Mamy nadzieję,  

że ocena odbioru tego podręcznika przez użytkowników, wszelkie uwagi pozwolą nam  

w przyszłości przygotować jego kolejną ulepszoną i poszerzoną wersję. 

Uważamy, że wykorzystanie tak bogatego narzędzia statystycznego, jakim jest 

SAS w procesie dydaktycznym, powinno się zacząć od podstaw statystyki, a następ-

nie przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych procedur, algorytmów i analiz, 

które mogą stanowić przedmiot wykładów specjalistycznych. 

Logika konstrukcji tego podręcznika jest taka, że nie omawiamy procedur staty-

stycznych, ani podstaw teorii statystyki, bo Czytelnik powinien je znaleźć w wielu pod-

ręcznikach ze statystyki, w tym m.in. podręczniku wspomnianych już autorów 

J. Jóźwiak i J. Podgórskiego. Zamieszamy w nim przykłady wraz z rozwiązaniami za 

pomocą różnych modułów statystycznych SAS, według podstawowych działów, to 

jest: analizy struktury, wybranych rozkładów zmiennych losowych, wnioskowania  

statystycznego, analizy wariancji, analizy współzależności (korelacji i regresji), analizy  

                                                                                                                                            
E. Frątczak, M. Pęczkowski, The Evaluation of Changes in Attirudes and Reproductive Behaviours of 

Young and Middle Generations of Female and Male Poles and Their Influence on the Process of Family, 
Union and Household Formation and Dissolution, SAS User's Guide, SGH, SAS Institute Poland., Warsaw, 
2002. 
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szeregów czasowych i wielowymiarowej analizy statystycznej. Na samym początku 

podajemy bardzo ogólne informacje o Systemie SAS, w tym: o modułach statystycz-

nych, środowisku pracy, zbiorach danych, pracy ze zbiorami danych oraz operacji na 

zbiorach danych. 

Przedkładany Czytelnikowi podręcznik jest jednym z wielu podręczników oferowa-

nych studentom SGH, którzy podejmą trud ukończenia obowiązującej ścieżki przed-

miotów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu „Analityk Statystyczny SAS”. 
W dniu 22 lutego 2005 roku w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową, 

reprezentowaną przez: prof. dr hab. Marka Rockiego – Rektora SGH a SAS Institute 

Sp. z o.o., reprezentowaną przez: Alicję Wiecką – Dyrektora Zarządzającego zostało 

podpisane porozumienie dotyczące nadawania certyfikatu „Analityk Statystyczny 
SAS”. Koordynatorami Certyfikatu zostali z SGH prof. dr hab. Ewa Frątczak, z SAS 

Institute dr. Grzegorz Rawicz-Mańkowski. 

Otrzymanie Certyfikatu „Analityk Statystyczny SAS” wymaga zaliczenia 210 

godz. programu zajęć o tematyce Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem 
narzędzi SAS. Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium 

komputerowego z następujących przedmiotów:  

1. Przetwarzanie danych w SAS – 30h. 

2. Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS – 30h. 

3. Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15h. 

4. Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15h. 

5. Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS – 30h. 

6. Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15h. 

7. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi  

SAS – 30h. 

8. Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi   

SAS – 45h, (Uogólnione modele liniowe, Modele mieszane, Modele z ukrytymi 

zmiennymi, Analizy wielopoziomowe). 

Przewiduje się, że dla większości wykładanych przedmiotów zostaną przygotowa-

ne podręczniki. Aktualnie został opublikowany podręcznik do wykładu Analiza historii 
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zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS3. Oddawany do rąk Czytelników podręcz-

nik jest przygotowany do wykładu Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzę-
dzi SAS. Do końca roku 2005 będzie opublikowany podręcznik Regresja logistyczna. 

W roku 2006 planowana jest publikacja dwóch kolejnych podręczników: Wielowymia-

rowa analiza statystyczna oraz Zaawansowane metody analizy statystycznej. 

 

 

                                                      
3 E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker, Analiza historii zdarzeń, SGH, Warszawa 2005. 



 

 11

 
 
 
Rozdział 2 
 

Podstawowe informacje o systemie SAS 

 
2.1.  Informacje ogólne4 
 

Historia SAS Institute wiąże się z nazwiskiem dr. Jamesa Goodnighta, który z grupą 

współpracowników z trzech amerykańskich uczelni stworzył system do analiz staty-

stycznych na platformę mainframe IBM. Prace rozpoczęto w latach 1966 – 1972  

w ramach grantu National Institute of Health (NIH) i kontynuowano je w kolejnych latach 

na uniwersytecie stanowym North Carolina State University przy wsparciu funduszy 

United States Departament of Agriculture (USDA). Zakres prowadzonych prac do-

prowadził do utworzenia w 1976 r. niezależnej firmy SAS Institute Inc.,  

a wykorzystany w nazwie skrót SAS oznaczał wtedy Statistical Analysis System, 

oddając istotę całego przedsięwzięcia. Oprogramowanie miało na celu stworzenie 

skutecznych narzędzi do zarządzania danymi i analiz statystycznych z zastosowaniem 

w różnych dziedzinach działalności, w tym również w procesie dydaktycznym i bada-

niach naukowych. Od czasu powstania firmy do dnia dzisiejszego SAS przekształcił 

się w instytucję o zasięgu międzynarodowym. 

Obecnie SAS należy do grona dziesięciu największych producentów oprogramo-

wania na świecie. Jest dostawcą wiodących rozwiązań biznesowych i informatycznych  

z zakresu ETLQ – ekstrakcji, transformacji, ładowania i czyszczenia danych (Extract, 
Transform, Lead, Quality), hurtowni danych (Data Warehouse, DW), Business Intel-
ligence (BI), rozwiązań analitycznych, aplikacji generycznych (SAS Activity Based 
                                                      

4 Tekst zamieszczony w tej części podręcznika pochodzi z publikacji i materiałów SAS Polska, w tym 
ze strony internetowej oraz niepublikowanych opracowań dr. G. Rawicza-Mańkowskiego, pracownika SAS 
Institute Polska, w tym tekstów: Akademickie korzenie SAS, System SAS, jego moduły i produkty. 
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Management, SAS Web Analytics, SAS Strategic Performance Management, 
SAS Supplier Relationship Management, SAS Marketing Automation, SAS IT 
Resource Management), a także kompleksowych rozwiązań dedykowanych dla róż-

nych sektorów gospodarki (Banking Intelligence Solutions, Insurance Intelligence 
Solutions, Telecommunications Intelligence Solutions, Retail Intelligence Solu-
tions, Public & Administration Intelligence Solutions), które ułatwiają jego użyt-

kownikom zarządzanie na każdym szczeblu przedsiębiorstwa oraz podejmowanie 

kluczowych decyzji. Prezesem i właścicielem SAS jest dr James Goodnight, a siedziba 

firmy znajduje się w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie SAS  

zatrudnia blisko 10 000 pracowników wspierających ponad 3,5 mln użytkowników w 

120 krajach5.  

Oprogramowanie SAS adresowane jest do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. 

bankowości, ubezpieczeń, finansów, telekomunikacji, przemysłu, energetyki, handlu 

detalicznego (Fast Moving Consumer Goods, rynek FMCG), farmacji i wielu innych. 

W państwach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie SAS jest postrzegany jako standard 

w dziedzinie badań naukowych w farmacji, biotechnologii oraz w zarządzaniu służbą 

zdrowia. Oprogramowanie SAS wykorzystuje ponad 42 tys. różnych przedsiębiorstw, 

instytucji, ośrodków badawczych oraz uczelnie. Produkty SAS dzielą się na dwie linie: 

oprogramowanie narzędziowe (system SAS) oraz gotowe rozwiązania biznesowe 

(Solutions). 

System SAS (podstawowy produkt SAS Institute) jest powszechnie wykorzystywany 

w badaniach naukowych w wielu dyscyplinach (ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

ekonomicznych, informatycznych, przyrodniczych, zarządzania i marketingu, medycy-

ny, farmacji, genetyki i biotechnologii), od lat wyznaczając standardy analityczne. 

Umożliwia dostęp do danych znajdujących się na wielu platformach sprzętowych i prze-

chowywanych w różnych formatach. Pozwala na tworzenie raportów, począwszy od 

prostych zestawień, po porównania oparte na złożonych modelach matematycznych,  

a także na prezentacje wyników w formie wydruków tekstowych lub graficznych.  

Znaczna część prowadzonych przez SAS projektów powstaje w ścisłej współpracy 

z partnerami. SAS świadczy stałą usługę telefonicznej „gorącej linii”, gdzie grupa spe-

cjalistów służy fachową radą i pomocą, ułatwiając pracę z systemem. Centrum Szko-
                                                      

5 Dochód SAS w 2003 r. osiągnął 1,34 mld USD.  
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leniowe SAS Polska realizuje pełen wachlarz szkoleń (aktualnie blisko 140) z zakresu 

oprogramowania SAS oraz zagadnień z nim związanych.  

SAS Institute ciągle doskonali swoje oprogramowanie i rozwiązania. Na uwagę 

zasługuje fakt, że co roku inwestuje 30–45% swojego dochodu w naukę i rozwój, czyli 

dwukrotnie więcej niż średnia tego typu firma w branży. W trosce o naukę został stwo-

rzony Program Akademicki SAS Institute. Pierwszym ośrodkiem naukowym, w którym 

rozpoczął działalność taki program była Dania6. Następnie program ten był odpowied-

nio dostosowywany do potrzeb w kolejnych krajach: Belgii, Czechach, Francji, Irlandii, 

Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rosji, Słowe-

nii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Program Akademicki 

SAS Institute rozpoczęły także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Litwa, 

Łotwa, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria i Ukraina. 

Korzyści z tego programu odnoszą uczelnie i ich studenci, a także SAS Institute 

wraz ze swymi klientami. Uczelnie uzyskują dostęp do oprogramowania i rozwiązań 

SAS na bardzo korzystnych warunkach, mogą również liczyć na wsparcie w zakresie 

przeszkolenia przyszłych użytkowników. SAS inicjuje współpracę pomiędzy ośrodkami 

naukowymi, w tym również międzynarodową. Studenci mają możliwość poznania kon-

kretnych narzędzi będących standardem w wielu zastosowaniach, co daje im przewa-

gę na rynku pracy. Wielu z nich otrzymuje propozycje pracy w SAS Institute, u partne-

rów lub klientów SAS Institute w Polsce i na świecie. Obniżenie kosztów i skrócenie 

czasu rekrutacji oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych absolwentów przygotowanych 

do pracy z narzędziami SAS jest także bezpośrednią korzyścią dla klientów SAS Pol-

ska. 

Od początku swojej obecności w Polsce SAS Institute wspiera działania naukowe  

i dydaktyczne. Oprogramowanie i rozwiązania SAS są wykorzystywane przez ponad 

60 uczelni i instytucji naukowo-badawczych, a ponad 40 z nich podpisało porozumie-

nia o współpracy z SAS Institute. Wielu pracowników naukowych zetknęło się z opro-

gramowaniem SAS podczas zagranicznych staży naukowych jeszcze w latach 80.,  

a nawet 70. i należy do grona najbardziej doświadczonych użytkowników SAS. Współ-

praca z niektórymi ośrodkami rozpoczęła się jednocześnie z pojawieniem się SAS Insti-

                                                      
6 Por. G. Rawicz-Mańkowski, Historia SAS oraz Program akademicki SAS Institute, nieopublikowane 

materiały SAS Polska, 2002 
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tute w Polsce. Do ośrodków tych należą uniwersytety: Warszawski i Łódzki, politechni-

ki: Warszawska, Wrocławska i Świętokrzyska, Szkoła Główna Handlowa, Akademia 

Ekonomiczna w Katowicach, akademie rolnicze: w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, 

Akademia Medyczna w Gdańsku i wiele instytutów naukowych, w tym instytuty PAN. 

SAS Institute wspiera i uczestniczy w badaniach naukowych o szczególnym znaczeniu 

dla społeczeństwa, m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka. W ramach Programu Akade-

mickiego SAS Institute w Polsce tworzony jest także model współpracy środowiska 

komercyjnego i naukowego. 

W ramach Programu Akademickiego SAS specjalnie z myślą o studentach –  

magistrantach, doktorantach i młodych pracownikach nauki – organizowany jest mię-

dzynarodowy konkurs SAS Student Ambassadors Competition, w którym 

z powodzeniem uczestniczą studenci z Polski7. 

Koordynatorem ds. współpracy z nauką SAS Institute Polska jest Łukasz Kociuba,  

a dodatkowe informacje o SAS Institute, zarówno w Polsce, jak i na świecie można 

znaleźć na stronach internetowych SAS: http://www.sas.com, http://www.sas.com/po-

land 

 

2.2.  Moduły statystyczne, wybrane produkty SAS 
  

Poniżej zamieszczamy krótką informację o podstawowych modułach, narzędziach 

statystycznych i wybranych produktach systemu SAS. Warto podkreślić, iż cała doku-

mentacja do SAS 8 i SAS 9 jest dostępna na stronach: 

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/index.html w formacie HTML 

http://support.sas.com/onlinedoc/912/docMainpage.jsp i PDF 

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/index_912.html 

Na stronie http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/code.samples.html znaj-

dują się kody przykładowych programów (proc step i data step) opublikowane  

w książkach SAS. 

 

                                                      
7 http://www.sas.com/offices/europe/poland/academic/stud_2004.html 



 Rozdział 2. Podstawowe informacje o systemie SAS  

 15

SAS/BASE 
 

SAS/BASE zapewnia skalowalne, zintegrowane środowisko programistyczne, 

szczególnie użyteczne przy definiowaniu źródeł danych, procesów transformacji i rapor-

towania. Zawiera język programowania czwartej generacji (SAS 4GL), z olbrzymim 

zestawem gotowych programów (w postaci procedur) służących do przetwarzania  

i składowania danych, wyszukiwania informacji, wykorzystywania statystyk opiso-

wych w analizach i raportowaniu oraz umożliwia budowę i stosowanie makroprogra-

mów, które w znaczny sposób redukują czas tworzenia programów  

i problemy z ich dalszą rozbudową. Główne funkcje SAS/BASE to: 

Informacje podstawowe 
– potężny język SAS 4GL z prostą składnią oraz wsparcie dla języka Structured 

Query Language (SQL), 

– możliwość czytania danych w dowolnym formacie, z dowolnego pliku, włączając  

w to rekordy o zmiennej długości, pliki binarne, dane niesformatowane, również 

pliki nieprawidłowo sformatowane lub z brakującymi danymi, 

– predefiniowane procedury do zarządzania, analizy i prezentacji danych, 

– potężne możliwości analizy danych: od prostych statystyk opisowych do korelacji 

danych, 

– mechanizm SAS Macro redukujący czas tworzenia programów i pozwalający na 

modularyzację i parametryzację kodu, ułatwiające późniejsze jego wykorzystanie, 

utrzymanie i rozwój, 

– SAS Enterprise Guide, graficzny interfejs typu „drag & drop” pozwalający wyko-

rzystać funkcjonalność SAS Base bez konieczności pisania kodu programów,  

dostępny w ramach Base SAS dla środowiska Microsoft Windows, 

– praca w trybie interaktywnym lub wsadowym (batch mode). 

Skalowalność 
– optymalizacja równoległych operacji I/O, pozwalająca na pracę z olbrzymimi  

wolumenami danych z jednoczesnym skróceniem czasów przetwarzania; dane 

mogą być partycjonowane (dzielone) pomiędzy urządzeniami dyskowymi w celu 

uzyskania szybszego dostępu, lecz są widoczne jako pojedynczy zbiór danych, 
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– równoległe tworzenie indeksów skracające czas budowy dużych tabel z wieloma 

indeksami oraz przyspieszające dodawanie nowych porcji danych do istniejących 

tabel, 

– wielowątkowość w kluczowych procedurach SAS, pozwalająca szybciej realizo-

wać podstawowe zadania, takie jak sortowanie czy agregacja danych, 

– możliwość zwiększenia skalowalności Base SAS o wykorzystanie innych kompu-

terów w sieci przez zastosowanie oprogramowania SAS/CONNECT. 

Otwartość 
– SAS Multi Vendor Architecture (SAS MVA), pozwalająca tworzyć uniwersalne 

programy, następnie uruchamiane na dowolnej maszynie, niezależnie od platfor-

my czy systemu operacyjnego, 

– SAS Open Metadata Architecture, umożliwiająca współdzielenie metadanych 

pomiędzy różnymi aplikacjami, 

– mechanizm Cross Environment Data Access (CEDA), pozwalający na łatwą  

wymianę danych pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi w sieci. 

Zarządzalność 
– SAS Management Console – rozszerzalny, oparty o technologię Java graficzny 

interfejs (Graphical User Interface, GUI), pozwalający na administrację środowi-

skiem SAS, 

– motor XML, zapewniający import i eksport dokumentów XML oraz graficzny inter-

fejs do tworzenia map XML, 

– Interfejs Application Response Measurement (ARM) do monitorowania dostępno-

ści i wydajności transakcji w ramach i pomiędzy różnymi aplikacjami. 

Użyteczność 
– Output Delivery System (ODS), udostępniający prawie nieograniczoną liczbę moż-

liwości w zakresie raportowania i wyświetlania wyników analitycznych, 

– tworzenie raportów w standardowych formatach, takich jak HTML, RTF i PDF; 

wszystkie formaty są dostępne na wszystkich platformach, 

– obsługa HTML 4 i XML jako przykłady obsługiwanych języków znacznikowych, 

– możliwość modyfikacji dowolnego języka znacznikowego obsługiwanego przez SAS 

lub stworzenie własnego, 
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– dostosowanie lub modyfikacja hierarchii wyników wyjściowych; ponowna genera-

cja wyniku w innym formacie nie wymaga powtórnego uruchamiania programu, 

– globalizacja z pełnym wsparciem dla najczęściej wykorzystywanych zestawów 

kodowania znaków (Latin1, Latin2, zestawy znaków dla języka hebrajskiego, 

arabskiego  

i języków azjatyckich), 

– wsparcie Unicode – SAS pracuje z dowolnymi danymi na wszystkich platformach, 

– ułatwienia dostępu dla użytkowników niepełnosprawnych. 

 
SAS/ETS 
 

Pozwala na analizowanie szeregów czasowych, prognozowanie na bazie szere-

gów czasowych, budowę modeli ekonometrycznych. Główne funkcje SAS/ETS to: 

– ekstrapolacja trendów, wygładzanie wykładnicze (metody Holta–Wintersa, modele 

bez trendu, trend liniowy, wykładniczy, sezonowość addytywna lub multipli-

katywna), 

– modele strukturalne szeregów czasowych oraz modele ze składnikiem nieobser-

wowalnym (unobserved component models),  

– regresja dynamiczna i modele funkcji transferowych, 

– prognozowanie wielowymiarowych szeregów czasowych za pomocą wektorowej 

autoregresji (modele VAR) oraz ogólnych modeli przestrzeni stanów fazowych  

(state space models), 

– automatyczne wykrywanie obserwacji odstających i zmian strukturalnych szeregu, 

– dekompozycja szeregów czasowych oraz korekcja ze względu na sezonowość, 

– analiza spektralna oraz analiza widma mieszanego w celu wyszukiwania okreso-

wości lub cyklicznych wzorów w danych. 

Inne funkcje to: 

Analizy ekonometryczne 
– regresja z korekcją autokorelacji seryjnej, 

– dopasowanie, analiza i symulacja liniowych i nieliniowych modeli o równaniach 

łącznie współzależnych, 

– wielomianowa analiza wyborów dyskretnych, 
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– analizy typu „co jeśli?”, symulacje Monte Carlo, 

– analiza przekrojowa szeregów czasowych, 

– modele zmiennych jakościowych oraz modele ograniczonych zmiennych zależ-

nych. 

Zarządzanie szeregami czasowymi i przygotowanie danych do analiz 
– zmiana częstości szeregu, 

– interpolacja brakujących obserwacji, 

– agregacja danych transakcyjnych ze stemplem czasowym (data w formacie  

ddmmyy: hh:mm:ss np.: 01.01.1960:00:00:00), 

– ponad 100 transformacji – operacji na szeregach czasowych. 

Analizy finansowe 
– interaktywny system do analiz wartości pieniądza w czasie. 

Dostęp do finansowych i ekonomicznych bazy danych 
– komercyjne bazy danych: FAME, DRI, Standard & Poor (COMPUSTAT), Haver 

Analytics i CRSP, 

– dane organizacji rządowych US: Biuro Analiz Ekonomicznych, Biuro Pracy, 

– dane agencji międzynarodowych: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Interna-

tional Monetary Fund, IMF), Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), 

 

SAS/STAT 
 

Jest to moduł dostarczający bogaty zastaw narzędzi do statystycznej analizy  

danych. Główne funkcje SAS/STAT to: 

Analiza wariancji 
– układy ortogonalne (zrównoważone) i nieortogonalne, wielowymiarowa analiza  

wariancji, powtórzonych pomiarów, liniowe i nieliniowe modele mieszane. 

Analiza regresji 
– metoda najmniejszych kwadratów, dziewięć różnych metod selekcji modelu  

włączając metody krokowe 

– statystyki diagnostyczne, 

– regresja odporna i lokalna (loess), 
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– regresja nieliniowa i modele liniowe dla kwadratowych powierzchni odpowiedzi 

(quadratic response surface), 

– częściowa metoda najmniejszych kwadratów. 

Analiza danych jakościowych 
– analiza kontyngencji i miary asocjacji, 

– regresja logistyczna i modele log-liniowe, uogólnione modele liniowe, 

– analizy doświadczeń biologicznych, 

– uogólnione równania estymujące (Generalized Estimating Equations), 

– ważona metoda najmniejszych kwadratów (regresja), 

– metody dokładne. 

Wielowymiarowa analiza danych 
– analiza czynnikowa, metoda głównych składowych, korelacja kanoniczna oraz 

analiza dyskryminacji; analiza ścieżek i równania strukturalne. 

Analiza historii zdarzeń (analiza przeżycia) 
– porównania dystrybuant funkcji dożycia; modeli akceleracyjnych historii zdarzeń  

z modelami proporcjonalnych hazardów. 

Analizy psychometryczne 
– skalowanie wielowymiarowe; metoda pomiaru łącznego oddziaływania zmiennych, 

„analiza zgodności”. 

Analiza skupień 
– hierarchiczne skupienia na wielowymiarowych danych lub danych z podanymi 

odległościami, skupienia rozłączne dla dużych danych, metody nieparametryczne 

oraz test na optymalną liczbę skupień. 

Analizy nieparametryczne 
– nieparametryczna analiza wariancji, dokładne metody estymacji prawdopodo-

bieństw krytycznych dla wielu statystyk nieparametrycznych, testy Kruskala-Wallisa, 

Wilcoxona-Manna-Whitneya oraz Friedmana. 

– inne testy rangowe dla ortogonalnych i nie ortogonalnych układów klasyfikacji 

prostej i podwójnej. 

Metody próbkowania 
– dobór próby, statystyki opisowe i testy t, regresja liniowa i logistyczna, tablice 

liczebności. 
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Uzupełnianie wielokrotne (multiple imputations) 
– regresja i ocena skłonności do monotonicznych wzorców brakujących wartości, 

– metoda MCMC dla dowolnych wzorców brakujących wartości, 

– łączenie rezultatów dla uzyskania wnioskowania stabilnego statystycznie. 

Projektowanie badania 
– obliczanie wielkości próby i określanie mocy dla: testów t, przedziałów ufności, 

modeli liniowych, testów proporcji oraz testów rangowych w analizie przeżycia.  

Aplikacja PSS Web dostarcza wygodny interfejs użytkownika ułatwiający powyż-

sze analizy. 

Ważnymi modułami wspierającymi analizy statystyczne i ekonometryczne są 

SAS/OR, SAS/QC i SAS/IML. Więcej opisu na ich temat Czytelnik może znaleźć  

w pracy: Frątczak, Gach-Ciepiela, Babiker8. 

 

SAS/GRAPH 
 

Modułem ważnym, choć niebezpośrednio statystycznym, ale potrzebnym na uży-

tek analizy statystycznej jest SAS/GRAPH. Moduł SAS/GRAPH pozwala na tworze-

nie różnego rodzaju wykresów i raportów graficznych w oparciu o zgromadzone  

dane, dodawanie własnych elementów do wygenerowanych raportów, jak również 

generowanie grafiki nie związanej z danymi. W ramach modułu SAS/GRAPH oprócz 

narzędzi do tworzenia grafiki dostępne są również sterowniki urządzeń, dzięki którym 

tworzone pozycje mogą być prezentowane na różnych urządzeniach. Dostępne są 

także czcionki graficzne, zestaw map prawie wszystkich państw świata oraz graficzny 

edytor. Za pomocą narzędzi dostępnych w module SAS/GRAPH można wygenerować 

m.in.: 

– dowolne slajdy z różnymi tekstami, 

– dwuwymiarowe wykresy liniowe, 

– wykresy trójwymiarowe (powierzchniowe i wykresy rozproszone), 

– wykresy słupkowe i kołowe, 

– mapy obrazujące geograficzny rozkład danych, 

                                                      
8 E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykła-

dy zastosowań, SGH, Warszawa 2005. 
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– dowolną inną grafikę związaną z danymi, jak również niezależną od danych. 

Tworzoną grafikę można oglądać za pomocą narzędzi systemu SAS, można  

również eksportować do różnych innych formatów graficznych (BMP, GIF, TIFF, JPG, 

WMF, PNF, ActiveX i in.) oraz prezentować na stronach WWW jako obiekty ADRIX  

i aplety Java. 

 

SAS/ASSIST 
 

SAS/ASSIST jest interfejsem common graphic interface (CGI), umożliwiającym 

dostęp do SAS użytkownikom o różnym poziomie zaawansowania, bez konieczności 

uczenia się programowania w SAS. SAS/ASSIST umożliwia przeprowadzanie analiz 

za pomocą szablonów i rozwijanych menu, w sposób wymuszający poprawną specyfi-

kację modelu, chroniąc użytkownika przed popełnianiem oczywistych błędów (np. nie 

pozwala na wprowadzenie do modelu zmiennej tekstowej, gdy wymagana jest zmienna 

liczbowa). Sposób definiowania różnych analiz jest podobny, dlatego znacznie ułatwia 

pracę początkującym analitykom. W tle automatycznie generowany jest kod SAS wraz 

z opisem, który przetwarzany jest w odpowiednim module SAS. Kod może być zacho-

wany, edytowany lub wykonywany ponownie. SAS/ASSIST Results Manager pozwala 

na zachowywanie zadań, wyników i kodu oraz zarządzanie nimi. 

 

SAS/INSIGHT 
 

SAS/INSIGHT to interaktywne narzędzie (interfejs CGI) do eksploatacji i analizowa-

nia danych. Dane analizowane są za pomocą różnego rodzaju wykresów liniowych  

i histogramów, między którymi można definiować połączenia. Wszystkie wykresy i 

analizy stworzone przy użyciu SAS/INSIGHT są dynamiczne. Możliwe jest zatem wy-

konywanie obrotów wykresów 3-wymiarowych. Kliknięcie na poszczególne ich ele-

menty dostarcza dodatkową informację. Wszystkie tworzone wykresy czy analizy są 

ze sobą wzajemnie połączone, dzięki czemu zmiana atrybutów w jednym oknie jest 

automatycznie uwidaczniana w pozostałych oknach skojarzonych z modelowanym 

procesem. 
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SAS/LAB 
 

Umożliwia wykonywanie prostych analiz danych oraz ich interpretowanie. Łączy 

procedury statystycznej analizy danych i przewodnika pomagającego śledzić procesy 

oceny danych. 

 

SAS/INTRNET 
 

SAS/INTRNET to moduł, który pozwala rozszerzyć funkcjonalność systemu SAS 

poprzez umożliwienie dostępu do danych, raportów i aplikacji przechowywanych na 

serwerze z przeglądarki internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do danych 

i funkcjonalności systemu SAS z różnych miejsc, niezależnie do tego, czy mają zainsta-

lowany system SAS, czy też nie. Za pomocą dostępnych narzędzi można tworzyć 

dynamiczne strony WWW, które będą uruchamiać procesy na serwerze SAS  

i wyświetlać rezultaty ich działania. Pozwala to użytkownikom na dostęp do aktualnych 

danych zgromadzonych w hurtowni. Wykorzystywany jest tu skrypt CGI, który łączy 

się z serwerem SAS, uruchamiając odpowiedni proces. Możliwe jest również wykorzy-

stanie serwera SAS jako serwera danych i wysyłanie zapytań SQL do danych i prezen-

towanie uzyskanych wyników w przeglądarce. 

W systemie SAS ważną rolę spełniają jego produkty. Czynią go one bardziej  

przyjaznym dla użytkownika (user friendly), co z pewnością przyczynia się do popula-

ryzacji SAS. Do podstawowych produktów SAS użytecznych dla analiz statystycznych 

zalicza się: SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Repor-
ter.  Ich krótkie charakterystyki zamieszczono w dalszej części rozdziału 2.  

Warto zaznaczyć, że w przykładach zamieszczonych w tym podręczniku korzy-

stamy głównie z produktu SAS Enterprise Guide. 

Zakres funkcjonowania modułów, aplikacji i produktów SAS został przedstawiony 

na rysunku 2.1.  
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Rysunek 2.1. System SAS: Kompleksowe rozwiązania do zarządzania firmą. 

 

2.3.  Środowisko pracy w Systemie SAS 
 

Na ogół użytkownicy pracują z Systemem SAS w trybie interaktywnym, korzysta-

jąc z interfejsu systemowego zwanego Display Managerem (DM). Interfejs ten umoż-

liwia uruchamianie narzędzi i aplikacji systemu SAS, zarządzanie zbiorami danych, 

tworzenie i uruchamianie programów oraz przeglądanie rezultatów wykonanej pracy. 

Po uruchomieniu Systemu SAS (SAS System for Windows v. 9.1) na ekranie  

monitora ukazuje się następujący widok: 
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Dostępne jest pięć podstawowych okien: 

– okno Explorer, 

– okno Results, 

– okno Program Editor, 

– okno Log, 

– okno Output. 

Ponadto, podobnie jak w większości programów pracujących pod kontrolą  

Windows, dostępne jest główne menu, linia poleceń, paski narzędzi oraz przyciski 

służące do zwijania, maksymalizacji i zamykania okna. Obsługa okien odbywa się  

w podobny sposób, jak w innych aplikacjach Windows. Możemy wykorzystywać opcje 

z rozwijalnego menu, wpisywać polecenia w linii poleceń, korzystać z przycisków pa-

ska narzędzi lub odpowiednich klawiszy z klawiatury komputera. Lista opcji menu  

i ikony w paskach narzędzi zmieniają się w zależności od tego, które okno jest  

w danej chwili aktywne i w zależności od  innych ustawień Systemu SAS. 

 



 Rozdział 2. Podstawowe informacje o systemie SAS  

 25

1. Okno Explorer – służy do zarządzania bibliotekami i zbiorami danych (np. tworze-

nie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie). Pracuje się z nim podobnie jak  

w Eksploratorze Windows. 

2. Okno Results – pozwala zarządzać wynikami wykonanych wcześniej programów 

lub sporządzania raportów. Na początku sesji okno to jest ukryte za oknem SAS 

Explorera i jest puste, dopóki nie zostanie stworzony jakiś zbiór wynikowy. 

3. Okno Enhanced Editor – jest kontekstowym edytorem tekstów, pozwalającym 

pracować z dowolnymi plikami tekstowymi. Służy ono przede wszystkim do two-

rzenia, korygowania i sprawdzania poprawności programów pisanych w języku 

SAS-4GL. 

4. Okno Log – podaje wszystkie wiadomości dotyczące bieżącej sesji. Tutaj są wypi-

sywane komunikaty o wykonywaniu programu, wykrytych błędach oraz informacje 

na temat aktualnego stanu zadań wykonywanych przez  System SAS. 

5. Okno Output – służy do prezentacji wyników pracy Systemu SAS. Pozwala prze-

glądać raporty tekstowe i inne tekstowe wyniki pracy. Jest oknem przeznaczonym 

tylko do odczytu. 

Wszystkie wymienione okna pozostają do dyspozycji przez cały czas trwania sesji 

SAS. Zamykając dane okno nie tracimy jego zawartości (jeżeli chcemy usunąć zawar-

tość danego okna, to należy wybrać z menu polecenie Edit  Clear All, możemy też 

wcześniej zapisać zawartość okna do pliku dyskowego). Możemy ponownie otworzyć 

okno, korzystając z polecenia View. Za pomocą polecenia View można też przywołać 

okna, które w danej chwili są nieaktywne lub przysłonięte na ekranie przez inne okna. 

Oprócz wcześniej wymienionych podstawowych okien dostępne są inne okna np. 

okno Graph – służące do prezentacji raportów graficznych lub okno Editor. 

Oprócz wybierania poleceń z menu programu, można wydawać polecenia wpisu-

jąc ich treść w specjalnym polu zwanym linią poleceń. Przykładowymi poleceniami są: 

END  – zapisanie informacji w aktywnym oknie i zamknięcie okna, 

CANCEL  – zamknięcie aktywnego okna bez zachowania zmian, 

CLEAR  – kasowanie zawartości aktywnego okna, 

ENDSAS  – zakończenie pracy z Systemem SAS, 

NOTEPAD  – otwarcie okna notatnika, 

SUBMIT – uruchomienie programu. 
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Główne menu systemu zawiera pozycje: File, Edit, View, Tools, Run, Solutions, 

Windows i Help. 

File – zawiera polecenia służące do otwarcia nowego okna, otwarcia dokumentu 

zapisanego na dysku, zapisania zawartości okna lub obiektu na dysku, uruchomienia  

narzędzi importu lub eksportu danych, zakończenia pracy z Systemem SAS. 

Edit – zawiera polecenia do edytowania dokumentów (np. cofnięcie ostatnio wy-

konanej operacji, usunięcie fragmentu tekstu, kopiowanie do Schowka lub wklejenie 

zawartości Schowka, wyszukiwanie i zamiana tekstu). 

View – zawiera polecenia związane z wyglądem zaznaczonego okna. 

Opcje File, Edit i View są menu kontekstowymi, tzn. ich zawartość oraz ich dzia-

łanie zmieniają się w zależności od wykonywanych czynności. 

Tools – pozwala uruchomić przeglądarkę zbiorów, różne edytory tekstowe i gra-

ficzne oraz ustawić niektóre opcje dotyczące pracy Systemu SAS.  

Run – pozwala uruchomić programy zapisane przez użytkownika w oknie edytora. 

Opcja Run jest widoczna, gdy aktywne jest okno edytora. 

Solutions – pozwala wybrać moduły lub procedury służące do przeprowadzania  

zaawansowanych analiz danych, rozwoju aplikacji i raportowania. Wybierając polece-

nie Solutions  Analysis uzyskujemy dostęp do wielu modułów przydatnych w anal-

izie statystycznej (3D Visual Analysis, Analyst, Design of Experiments, Enterprise 
Miner, Geographic Information System, Guided Data Analysis, Interactive Data 
Analysis, Investment Analysis, Market Research, Project Management, Quality 
Improvement, Queueing Simulation, Time Series Forecasting System, Time  
Series Viewer). Z niektórych z tych modułów, szczególnie modułu Analyst (Solu-
tions  Analysis  Analyst), będziemy korzystać w dalszej części opracowania. 

Windows – zawiera polecenia zarządzające oknami, podobne jak w innych aplika-

cjach Windows. 

Help – umożliwia dostęp do różnych rodzajów pomocy, łącznie z wywołaniem 

obszernego podręcznika. Podręcznik ten możemy przeglądać po wybraniu polecenia 

Help  SAS Help and Documentation. Zawiera on bardzo dużo informacji na temat 

zasobów, sposobu pracy i programowania w Systemie SAS, a także szczegółowy opis 

procedur statystycznych wraz z przykładami rozwiązanych zadań. Zawartość pod-

ręcznika można oglądać za pomocą przeglądarki internetowej. 
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Na ekranie pojawiają się dwa panele. W lewym panelu odszukujemy zagadnienie, 

z którym chcemy zapoznać się. Poszczególne hasła można przeglądać w kolejności 

alfabetycznej lub tematycznie. W prawym panelu jest wyświetlany opis wybranego 

hasła (np. procedury regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą – Simple Linear 

Regression), jak to przedstawiono na rysunku. 

 

2.4.  Zbiory danych 
 

Dane używane w procedurach statystycznych mogą być wprowadzane bezpo-

średnio z klawiatury w czasie sesji SAS, najczęściej jednak są zapisane wcześniej  

w plikach dyskowych w formacie SAS lub w innym formacie np. tekstowym, Excel, 

Oracle, SPSS. 

Wszelkie informacje podlegające przetwarzaniu w Systemie SAS są przechowy-

wane w tzw. Informacyjnej Bazie Danych, której podstawowym elementem jest biblio-

teka (library). Pojęcie biblioteki jest podobne do pojęcia bazy danych w systemach 

zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dane statystyczne przechowywane są  

w postaci tabel, w których wiersze reprezentują rekordy (obserwacje), a kolumny  
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reprezentują pola (zmienne). W Systemie SAS biblioteka nie jest tworzona fizycznie, 

lecz istnieje jedynie w postaci referencji do istniejącej struktury katalogów i plików  

w systemie operacyjnym. Referencje te są aktywne jedynie podczas trwania sesji 

SAS. Jedna biblioteka może być powiązana z wieloma katalogami na dysku. Podob-

nie, ten sam fizyczny zbiór na dysku może być skojarzony z wieloma bibliotekami. 

Biblioteka zawiera katalogi i zbiory z danymi, jednak użytkownik korzystający z tych 

danych na ogół nie musi znać ich położenia na dysku. 

 

2.4.1. Zawartość bibliotek 
 

W bibliotekach mogą zostać utworzone obiekty różnych typów. Są to m.in. obiekty 

typu: 

DATA  –  tabela z danymi, zwana też SAS-DATASET, 

VIEW  –  tzw. perspektywa, czyli tabela (logiczna) zawierająca odwołania 

do danych z innych tabel, zwana SAS-DATAVIEW, 

ACCESS  –  opis dostępu do danych zapisanych w innych formatach (np. XLS, 

DBF), 

CATALOG  –  katalog z różnymi obiektami informacyjnymi nie będącymi tabe-

lami, 

PROGRAM  –  skompilowana postać programu w języku  4GL. 

W oknie pokazującym zawartość biblioteki każdy typ zbioru jest przedstawiany 

 innym rodzajem ikony. 

 
2.4.2. Tworzenie bibliotek 
 

Każda sesja SAS wymaga istnienia trzech bibliotek, które są tworzone automa-

tycznie podczas rozpoczęcia pracy z Systemem SAS.  

SASHELP – jest biblioteką tylko do odczytu i zawiera standardowe elementy 

umożliwiające działanie Systemu SAS, obiekty związane z konfiguracją systemu oraz 

niektóre moduły napisane w języku SAS, np. Asystent, SAS/EIS. 

SASUSER – zawiera opis konfiguracji bieżącej sesji SAS, np. wygląd okien, defi-

nicje klawiszy, pasek narzędzi, biblioteki do automatycznego podłączania. 
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WORK – jest tymczasową biblioteką roboczą, w której są zapisywane zbiory po-

średnie oraz zbiory wynikowe użytkownika, jeżeli nie wskaże on innej biblioteki.  

Zawartość tej biblioteki jest automatycznie kasowana pod koniec sesji, zatem jeżeli 

chcemy zachować zbiory zapisane w bibliotece WORK, to należy przed zakończe-

niem sesji przepisać je do innej biblioteki. 

Użytkownik może utworzyć nowa bibliotekę przeznaczoną na swoje zbiory za  

pomocą kilku sposobów. Najprościej jest skorzystać z ikony New Library, znajdującej 

się na pasku narzędzi. Pojawia się okno dialogowe New Library, w którym: 

− w polu Name podajemy nazwę biblioteki (w przykładzie: STAT), 

− w polu Engine zostawiamy domyślną nazwę Default, 

− zaznaczamy pole wyboru Enable at startup, jeżeli chcemy, żeby biblioteka była 

tworzona za każdym razem po rozpoczęciu sesji SAS, 

− w polu Path wpisujemy specyfikację katalogu (w systemie operacyjnym),  

do którego odwołuje się biblioteka (w przykładzie: c:\dane). 

 

 
 

Można utworzyć nową bibliotekę wpisując w oknie edytora poniższą instrukcję  

w języku 4GL. 

 

libname stat 'c:\dane'; 

 

Wykonanie programu jest realizowane za pomocą polecenia Run  Submit  

(lub ikony ). 
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2.5.  Krótka charakterystyka produktów SAS Enterprise Guide  
i SAS Enterprise Miner 

 

2.5.1. SAS Enterprise Guide 
 

 
 

SAS Enterprise Guide przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SAS,  

którzy preferują pracę w przyjaznym dla użytkownika graficznym środowisku. Głów-

nymi użytkownikami SAS Enterprise Guide są analitycy i statystycy, którzy cenią 

szybki dostęp do procedur statystycznych oraz zadań przetwarzania danych  

i jednocześnie potrzebują tworzyć różnego rodzaju zestawienia i raporty w postaci 

dokumentów Word, HTML czy PDF. Łącząc łatwość obsługi z rozbudowanymi możli-

wościami statystycznymi i środowiskiem przetwarzania danych, SAS Enterprise Gu-
ide może stać się jednym z podstawowych narzędzi pracy dla programistów, anality-

ków i statystyków. W szczególności należy SAS Enterprise Guide polecić osobom, 

które nie znają składni języka SAS-4GL, ale pragną korzystać z procedur statystycz-

nych SAS i samodzielnie tworzyć różnego rodzaju raporty.  
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SAS Enterprise Guide jest aplikacją oferującą użytkownikowi możliwość szyb-

kiego wykonania analiz i raportów poprzez korzystanie z wizualnego interfejsu  

użytkownika, który w nowej wersji został znacznie zmodyfikowany. Dzięki temu jest 

bardziej intuicyjny i przejrzysty. Interfejs został tak zaprojektowany, aby dostęp do 

wszystkich zadań przetwarzania danych i procedur statystycznych nie sprawiał kłopo-

tów użytkownikowi. Dodatkowo automatycznie generowany jest wizualny przebieg 

procesu analizy danych (Process Flow Diagram). Pozwala to na łatwe uruchamianie 

pełnej ścieżki przetwarzania, bądź wybranych jej elementów. Umożliwia także łatwą 

orientację w skomplikowanych projektach składających się z wielu powiązanych ze 

sobą zadań. Projekt w SAS Enterprise Guide logicznie łączy ze sobą różne zadania.  

SAS Enterprise Guide zapewnia: 

1. Przejrzysty dostęp do danych – wykorzystywane zbiory danych mogą znajdować 

się na jakimkolwiek serwerze z systemem SAS. Ponadto SAS Enterprise Guide 

pozwala na pracę z danymi w różnych formatach. 

2. Gotowe procedury do analiz i raportowania napisane w języku SAS-4GL, które są 

teraz wywoływane za pomocą techniki „drag and drop” („przeciągnij i upuść”). 

3. Szeroki zakres raportów wizualnych definiowanych podobnie jak raporty tabela-

ryczne poprzez „drag and drop”. 
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4. Gotowe procedury do analiz statystycznych, których wybór został przedstawiony 

na poniższym fragmencie ekranu: 

 

 
 

5. Dostęp do funkcji systemu SAS bez konieczności posiadania całego systemu na 

własnym komputerze. 

Po uruchomieniu aplikacji SAS Enterprise Guide użytkownik ma możliwość stwo-

rzenia nowego projektu bądź otwarcia wcześniej zapisanego. 
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Wybór pola New Project powoduje stworzenie nowego projektu i wyświetlenie 

głównego okna SAS Enterprise Guide. 
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2.5.2.  SAS Enterprise Miner 
 

SAS Enterprise Miner jest to zintegrowany pakiet do wykorzystywania technik 

Data Mining. Pod pojęciem Data Mining rozumie się metody statystyczne i metody 

sztucznej inteligencji umożliwiające wykrywanie nieznanych zależności między 

zmiennymi lub obiektami w dużych zbiorach danych. Dane te są gromadzone  

w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych oraz 

w innych firmach i są wykorzystywane do tworzenia wiedzy przydatnej  

w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu, dokonywaniu wyborów ekonomicznych, znaj-

dowaniu reguł asocjacyjnych, klasyfikowaniu i grupowaniu obiektów. 

Rozwój metod Data Mining jest związany z rozwojem technik komputerowych, 

procedur statystycznych i ekonometrycznych, metod organizacji i zarządzania oraz 

wnioskowania w warunkach niepewności. To właśnie rozwój tych metod spowodował, 
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że coraz częściej punktem wyjścia w procesach decyzyjnych są dane, a nie hipotezy 

badawcze lub modele teoretyczne. Wśród metod Data Mining wyróżniamy metody: 

• klasyfikowania – pozwalające przydzielać nowe obiekty do z góry zdefiniowanych 

klas, na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnych 

• grupowania – dokonujące podziału danego zbioru obiektów na pewną liczbę na 

ogół rozłącznych klas zwanych skupieniami; stosuje się hierarchiczne lub optyma-

lizacyjno- iteracyjne algorytmy analizy skupień 

• regresji – zajmujące się znajdowaniem związków funkcyjnych opisujących zależ-

ności między jedną zmienną, zwaną zmienną objaśnianą a pewną liczbą zmien-

nych objaśniających; w zależności od skali pomiaru zmiennej zależnej stosuje się 

model regresji liniowej lub logistycznej 

• sieci neuronowych – pozwalające na wykrywanie związków między zmiennymi 

objaśnianymi i objaśniającymi poprzez budowanie modelu sieci neuronowych  

(liniowych albo samoorganizujących się SOM Kohonena) i wykorzystaniu ich do 

celów prognostycznych 

• drzew decyzyjnych – pozwalające podzielić obiekty na rozłączne podzbiory (me-

todą rekurencyjnego podziału) aż do osiągnięcia ich jednorodności ze względu na 

wyróżnioną cechę 

• asocjacji i sekwencji – pozwalające odkryć relacje między obiektami lub grupami 

obiektów opisanych przez wiele cech ilościowych i jakościowych oraz odkryć  

mechanizm następstwa czasowego zdarzeń, np. kolejności zakupu dóbr przez 

konsumenta. 

Metody Data Mining pozwalają też znaleźć obiekty nietypowe (odstające) oraz 

opisać obiekty (np. konsumentów lub klientów banku) za pomocą profili, czyli wartości 

małej liczby charakterystyk.  

SAS Enterprise Miner umożliwia analitykowi dostęp do narzędzi analizy danych 

poprzez graficzny interfejs użytkownika i tworzenie diagramów przepływów procesu. 

Jest doskonałym narzędziem do testowania nowych idei i eksperymentowania  

z nowymi podejściami analitycznymi. Obejmuje to tworzenie i porównywanie różnych 

modeli opartych na kartach skoringowych, drzewach decyzyjnych, sieciach neurono-

wych i modelach ekonometrycznych. Tworzenie diagramów przepływu usprawnia 
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proces tworzenia modeli, pozwalając znacznie ograniczyć czas potrzebny na przygo-

towanie aplikacji i zapewniając spójność i efektywność tworzonych modeli. 

Analiza danych stosowanych przez SAS Enterprise Miner opiera się na metody-

ce SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess). Jest to oryginalna metodyka 

opracowana przez firmę SAS, definiująca kolejne kroki i narzędzia analizy danych. 

Narzędzia te stanowią węzły diagramów projektu, które są łączone liniami skierowa-

nymi (strzałkami) wskazującymi kolejność kroków analizy. 

 

 
Okno programu SAS Eneterprise Miner z widoczną zakładką Tools 

 

Rysunek pokazuje okno projektu SAS Enterprise Miner z wybraną zakładką na-

rzędzi pozwalających zrealizować metodykę SEMMA. Poszczególne pozycje można 

wybierać z paska narzędzi albo z listy narzędzi. Narzędzia są uporządkowane w gru-

pach: 
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1. Sample (Input Data Source, Sampling, Data Partition) – określa zbiory danych 

wejściowych oraz pozwala pobrać do dalszej analizy próbę losową prostą lub 

warstwową i podzielić zbiór na podzbiory używane przez procedury do treningu, 

walidacji i testowania. Tworzenie próby jest zalecane w przypadku, gdy zbiór  

danych jest bardzo duży, ponieważ pozwala to znacznie skrócić czas wstępnej 

analizy rozkładów zmiennych i estymacji modeli. Podział danych na część trenin-

gową, walidacyjną i testową jest wykorzystywany w procedurach estymacyjnych. 

Zbiór danych treningowych jest używany do wstępnego dopasowania modelu. 

Zbiór danych walidacyjnych służy do dostrojenia modelu biorąc pod uwagę ocenę 

wyników uzyskanych na podstawie zbioru treningowego. Zbiór danych testowych 

jest używany do ostatecznej oceny jakości zbudowanego modelu. 

2. Explore (Distribution Explorer, Multiplot, Insight, Association, Variable Selection, 

Link Analysis) – umożliwia analizę rozkładu zmiennych za pomocą statystyk  

opisowych i wykresów. Analiza rozkładów zmiennych oraz selekcja zmiennych 

jest podstawą zastosowania metod wielowymiarowych. Multiplot umożliwia gra-

ficzną wizualizację danych, a Insight uruchamia program SAS/INSIGHT umożli-

wiający w sposób interaktywny przeglądanie okien z wykresami i analizami staty-

stycznymi. 

3. Modify (Data Set Attributes, Transform Variables, Filter Outliers, Replacement, 

Clustering, SOM/Kohonen, Time Series) – pozwala przygotować zmienne do  

dalszych analiz i obejmuje zmianę skali pomiaru i roli zmiennych w analizie, trans-

formację zmiennych, czyli tworzenie nowych zmiennych na podstawie już istnieją-

cych, wykrywanie i ewentualne usuwanie obserwacji nietypowych, zastępowanie 

brakujących danych wartościami imputowanymi oraz grupowanie i analizę danych 

za pomocą sieci Kohonena, a także analizę szeregów czasowych. 

4. Model (Regression, Tree, Neural Network, Princomp/Dmneural, User Defined 

Model, Ensemble, Memory Based Reasoning, Two Stage Model) – umożliwia  

budowanie prognostycznych modeli regresji, drzew decyzyjnych, sieci neurono-

wych oraz modeli opracowanych przez użytkownika. 

5. Assess (Assessment, Reporter) – pozwala na porównanie wyników uzyskanych 

za pomocą różnych modeli oraz sporządzenie raportów z wynikami w formacie 

HTML. 
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SAS Enterprise Miner udostępnia ponadto dodatkowe narzędzia zebrane w gru-

pach: Text, Scoring, Utility. 

SAS Enterprise Miner można uruchomić jako niezależny program albo jako mo-

duł z poziomu SAS. W pierwszym przypadku należy wybrać polecenia systemu ope-

racyjnego, np. Start  Programs  Enterprise Miner  Enterprise Miner 4.1.  
Jeżeli uruchamiamy program z poziomu systemu SAS, to należy wybrać z menu ko-

lejno polecenia Solutions  Analysis  Enterprise Miner. Pojawi się okno projektu, 

w którym będziemy budować projekt. Należy w tym celu przeciągać ikony  

z paska narzędziowego lub pozycje z listy Tools (po wyborze zakładki Tools) na ob-

szar tworzenia diagramu.  Utworzą one na diagramie węzły, które następnie odpo-

wiednio łączymy przeciągając wskaźnik myszy od węzła początkowego do końcowe-

go. Strzałki wskazują kierunek przetwarzania.  

 

  
Fragment diagramu 

 

Rysunek okazuje fragment diagramu, w którym zostały połączone dwa węzły:  

Input Data Source, służący do zdefiniowania wejściowego zbioru danych i Data Par-
tition, służący do podziału zbioru na część treningową, walidacyjną i testową. 
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2.6.  Praca ze zbiorami danych w SAS Enterprise Guide 
 
2.6.1. Wczytywanie zbiorów w formacie SAS 
 

Wczytywanie zbiorów w formacie SAS możliwe jest na dwa sposoby: poprzez 

wskazanie lokalizacji pliku na dysku, bądź poprzez wybór zbioru umiejscowionego na 

serwerze. Dostęp do zbiorów na serwerze musi być poprzedzony zdefiniowaniem 

bibliotek SAS i ich udostępnieniem. W ramach niniejszego rozdziału zostanie opisany 

dostęp do zbiorów SAS poprzez wskazanie pliku na dysku.  

Aby otworzyć plik SAS należy wybrać polecenie File  Open  From My  
Computer.  
 

 
 

Można także wykorzystać pasek szybkiego uruchamiania: 
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Zadanie wczytania pliku można także uruchomić wybierając zadanie Open From 
My Computer, które dostępne jest na liście zadań w grupie Add Items to Project. 

 

 
 

Następnie korzystając ze standardowego dla systemu Windows okna wyboru  

plików, zaznaczamy zbiór i wybieramy przycisk Otwórz (w angielskiej wersji Windows 

– Open). 
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Na diagramie przetwarzania pojawi się ikona symbolizująca wczytany zbiór SAS, 

a w obszarze roboczym zostanie wyświetlony fragment jego zawartości. 
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Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie zawartości 

zbioru, kliknięcie prawym przyciskiem powoduje rozwinięcie menu: 

 

 
 

Wybranie pozycji Properties powoduje wyświetlenie rozszerzonych informacji  

o wczytanym zbiorze.  
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Standardowo zbiór po wczytaniu jest dostępny w trybie tylko do odczytu. Możliwe 

jest udostępnienie zbioru w trybie edycji (wybieramy ten tryb, gdy chcemy modyfiko-

wać zbiór). W tym celu zaznaczamy zbiór klikając na nim jednokrotnie lewym przyci-

skiem myszy. 

 

 
 

W dalszej kolejności należy wybrać z menu pozycję Data  Read-only. Od tego 

momentu zbiór jest dostępny w trybie edycji. 

 

 
 
2.6.2. Wczytywanie zbiorów danych w innych formatach 
 

SAS Enterprise Guide daje możliwość importu zbiorów zapisanych w innej  

postaci niż zbiory SAS. Dotyczy to w szczególności plików Microsoft Excel, Microsoft 

Access, plików dBase i różnego rodzaju plików tekstowych. Podobnie, zbiory SAS 

mogą być eksportowane do wymienionych powyżej formatów. 

W zamieszczonym poniżej przykładzie importu zbioru Microsoft Excel wykorzy-

stany jest zbiór meteo_i_mieszkania.xls. 
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W pliku Excel znajdują się dwie zakładki: meteo i mieszkania. Przy pomocy SAS 
Enterprise Guide zostaną zaimportowane dane z zakładki meteo. 

W zakładce meteo znajdują się dane zanotowane w 31 stacjach meteorologicz-

nych. W zbiorze mamy informacje o średniej temperaturze mierzonej w stopniach 

Celsjusza (zmienna TEMP), sile wiatru w m/s (WIATR), zachmurzeniu mierzonemu  

w oktanach (CHMURY 0-bez chmur, 8-całkowite zachmurzenie) i rocznej sumie opa-

dów w milimetrach (OPADY). Każda stacja jest identyfikowana za pomocą unikalnego 

numeru (NR) i nazwy (STACJA). Dysponujemy także informacją o położeniu stacji  

w metrach nad poziomem morza (NPM). 

W celu importu zbioru zapisanego w innym formacie niż SAS, należy wybrać  

z menu polecenie File  Open  From My Computer. Następnie korzystając ze 

standardowego dla systemu Windows okna wyboru plików, zaznaczamy plik, który 

chcemy importować i wybieramy przycisk Otwórz (w angielskiej wersji Windows – 
Open). 
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Poniżej zostanie przedstawiony przebieg procesu importu pliku w formacie Micro-

soft Excel. Należy pamiętać, aby importowany plik nie był w trakcie procesu importu 

otwarty przez inny program. Po wyborze pliku, należy wybrać arkusz, w którym znaj-

dują się interesujące nas dane i zatwierdzić wybór naciskając przycisk Open: 
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W dalszej kolejności należy określić sposób importu pliku. Dostępne są dwie 

opcje: importu uproszczonego (Select this option if you want to view the file as is) oraz 

importu zaawansowanego (Select this option if you want to open this file as a SAS 

data set). 

 

 
 

Import uproszczony oznacza, iż parametry importu zostaną automatycznie ustalo-

ne przez SAS Enterprise Guide. 

Wybór importu zaawansowanego oznacza konieczność ustalenia jego parame-

trów przez użytkownika, jednocześnie dając większe możliwości kontroli tego procesu. 

Dodatkowo w trakcie importu zaawansowanego tworzony jest widoczny dla użytkow-

nika zbiór SAS. Podczas importu zaawansowanego należy pamiętać, iż jako separator 

ułamkowej części liczby w polskiej wersji Microsoft Excel jest używany przecinek, 

natomiast System SAS i SAS Enterprise Guide wykorzystują kropkę. Z tego względu 

wybór importu zaawansowanego oznacza w większości przypadków konieczność 

ustalenia odpowiednich formatów importu (tzw. informat) dla kolumn numerycznych 

zawierających wartości niecałkowite. 
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W celu uruchomienia importu uproszczonego wybieramy przycisk  . 

Po zakończeniu importu na diagramie przetwarzania pojawi się ikona symbolizu-

jąca wczytany plik, a w obszarze roboczym zostanie wyświetlona jego zawartość. 

 

 
 
2.6.3. Importowanie zbioru za pomocą programu 4GL 
 

Tutaj podajemy przykład importowania zbioru danych zapisanego w formacie 

SPSS. Zbiór danych SPSS powinien być zapisany w tzw. formacie przenośnym (por-

table file, nazwa.POR). SPSS umożliwia zapisanie danych w takim formacie. Załóżmy, 

że nasz plik danych ma nazwę F2002BD.POR i jest umieszczony w katalogu C:\MP. 

Po konwersji plik zostanie umieszczony w bibliotece STAT (jest to biblioteka utworzo-

na wcześniej przez użytkownika) i można odwoływać się do niego poprzez nazwę 

F2002BD (nazwa zbioru w bibliotece może być zupełnie inna niż nazwa właściwa 

pliku pierwotnego). 
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libname a spss 'c:\mp\f2002bd.por'; 

data stat.f2002bd; 

set a._first_; 

run; 

 

Zbiór danych F2002BD zawiera 2002 obserwacji i 16 zmiennych. Został utworzo-

ny na podstawie badania „Budżety gospodarstw domowych” prowadzonego przez 

GUS w 2002 r. Zbiór ten będzie wykorzystywany do prezentacji metod statystycznych 

systemu SAS. 

Badane gospodarstwa domowe prowadziły zapis swoich przychodów i rozchodów 

przez jeden miesiąc. Na tej podstawie oblicza się tzw. dochód rozporządzalny  

(DOCHG) oraz wydatki ogółem (WYDG). Pozostałe zmienne zawierają charakterysty-

kę gospodarstwa oraz informację o wyposażeniu w dobra trwałe. Lista zmiennych 

(wybranych spośród kilkuset zmiennych uwzględnionych w badaniu GUS) w zbiorze 

F2002BD jest następująca: 

 

NR – identyfikator gospodarstwa, 

MO – numer miesiąca, w którym gospodarstwo prowadziło zapis przycho-

dów i rozchodów, 

WOJ – kod województwa, w którym znajdowało się gospodarstwo, 

KLM – klasa miejscowości zamieszkania, 

LOSOB – liczba osób w gospodarstwie, 

ZUT –  główne źródło utrzymania członków gospodarstwa (np. gospodar-

stwa pracownicze, rolników, emerytów), 

BIOL – typ biologiczny gospodarstwa (np. jedna osoba, małżeństwo bez 

dzieci, małżeństwo z dziećmi, rodzic z dziećmi), 

OCENA – subiektywna ocena sytuacji dochodowej gospodarstwa w skali 1-5, 

DOCHG – dochód rozporządzalny (w miesiącu badania), 

WYDG – wydatki ogółem (w miesiącu badania), 

POWM – powierzchnia mieszkania (w m2), 

KOMPUTER – wyposażenie w komputer osobisty, 

SAMOCHOD – wyposażenie w samochód osobowy, 
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WIEK – wiek głowy gospodarstwa, 

PLEC – płeć głowy gospodarstwa, 

WYK – wykształcenie głowy gospodarstwa. 

 

Zmienna NR i WOJ są zmiennymi tekstowymi, pozostałe są zmiennymi nume-

rycznymi i zawierają wartości lub kody liczbowe odpowiedniej cechy. Zmiennym mogą 

być przypisywane etykiety, czyli opisowe nazwy zmiennych.  

 

2.7.  Operacje na zbiorach danych 
 

Opiszemy podstawowe operacje na zbiorach danych, przydatne w dalszej analizie 

statystycznej, takie jak: 

• filtrowanie, czyli tworzenie podzbiorów 

• sortowanie 

• transformacje zmiennych 

• rekodowanie zmiennych 

• rangowanie i tworzenie grup kwantylowych. 

Większość zadań przetwarzania danych dostępnych jest w menu Data. 
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Zadania przetwarzania danych w SAS Enterprise Guide domyślnie nie nadpisują 

zbiorów i tworzą ich zmodyfikowaną kopię. Domyślnie kopia jest zapisywana w biblio-

tece SASUSER. 

Opisane poniżej zadania przetwarzania danych są ilustrowane przykładami wyko-

rzystującymi zaimportowany wcześniej zbiór METEO.  

 

2.7.1. Tworzenie podzbiorów 
 

Uruchomienie zadania tworzenia podzbioru możliwe jest na dwa sposoby. Korzy-

stając z menu wybieramy Data  Filter and Query Active Data (zbiór musi być 

wcześniej zaznaczony). 
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Można także skorzystać z menu kontekstowego – klikając na ikonie reprezentują-

cej zbiór prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Create Query.  

 

 
 

Po wykonaniu jednej z opisanych powyżej czynności uruchamia się kreator  

tworzenia podzbioru (ang. Query Builder) 
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Po lewej stronie okna Query Builder widoczne są zmienne występujące w zbiorze, 

który poddajemy filtrowaniu. Miejsce po prawej stronie, gdzie znajduje się tekst „Drag 

a column from the left panel to set a filter on the data” (pol. „Przenieś zmienną  

widoczną na panelu po lewej stronie, aby określić reguły selekcji obserwacji”) to ob-

szar roboczy, w którym wizualnie budowane są reguły filtrowania zbioru. 

Załóżmy, że chcemy ograniczyć zbiór METEO wybierając do dalszej analizy jedy-

nie miejscowości położone powyżej 300 metrów nad poziomem morza. W tym celu 

przeciągamy symbol zmiennej NPM ( ) z lewego panelu na obszar roboczy. 

Powoduje to otwarcie okna Edit Filter Condition (pol. edytuj reguły filtrowania), gdzie 

możemy określić regułę filtrowania wybranej zmiennej. Z rozwijalnej listy Operator 

wybieramy wykorzystywany operator filtrowania. W naszym przypadku będzie to >, 

greater than (pol. większy niż), a w polu Value (Wartość) wpisujemy liczbę 300.  

Wybranie przycisku Column Values (wartości kolumn) spowoduje wyświetlenie 

wszystkich unikalnych wartości danej zmiennej. Przyciśnięcie tego przycisku w przy-

padku przetwarzania dużych zbiorów danych może oznaczać konieczność dłuższego 

oczekiwania na pojawienie się oczekiwanej listy unikalnych wartości. 
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Wybranie przycisku OK spowoduje zapamiętanie reguły, która będzie widoczna  

w obszarze roboczym zapytania. 
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Po wybraniu przycisku Save and Close definicja reguły zostaje zapisana, nie jest 

natomiast tworzony podzbiór wynikowy. 

Po wybraniu przycisku Run Query okno Query Builder zostanie zamknięte i roz-

poczyna się proces tworzenia podzbioru. Na diagramie przetwarzania pojawia się 

węzeł tworzenia podzbioru (Query1 for meteo). Zielona obwódka wokół zadania ozna-

cza przetwarzanie, żółta oczekiwanie zadania w kolejce do wykonania. 

 

 
 

Po zakończeniu zadania na diagramie przepływu pojawia się zbiór będący wyni-

kiem przetwarzania, a poniżej pokazany jest fragment stworzonego zbioru. 
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Możliwe jest rozszerzanie filtru w oknie Query Builder poprzez dodanie kolejnych 

warunków. Przeciągnięcie i upuszczenie zmiennej po prawej stronie stworzonego 

wcześniej warunku powoduje stworzenie reguły „I” (ang. and).  

 

 
 

Przeciągnięcie i upuszczenie zmiennej poniżej stworzonego wcześniej warunku 

oznacza stworzenie reguły „LUB” (ang. or). 
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2.7.2. Sortowanie 
 

Posortujemy stworzony wcześniej podzbiór alfabetycznie według stacji dokonują-

cej pomiary (zmienna STACJA). 

W celu posortowania zbioru wybieramy z menu Data  Sort Data. Zbiór, który 

będzie sortowany musi zostać wcześniej zaznaczony. Zostanie uruchomiony kreator 

sortowania (Sort Data for…) 
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Należy wyspecyfikować zmienne, według których zbiór będzie sortowany oraz  

podać sposób sortowania. Kryteriami sortowania mogą być zmienne tekstowe (wyróż-

nione czerwonym trójkątem) oraz zmienne numeryczne (oznaczone niebieskim kołem) 

i zmienne w formacie daty i czasu (symbolizowane ikoną kalendarza bądź zegarka). 

Należy przenieść do pola Sort by odpowiednie zmienne, w tej samej kolejności,  

w jakiej mają być uwzględniane w kryteriach sortowania. Kolejność porządkowania 

zmiennych może być rosnąca (dla zmiennych tekstowych – alfabetyczna) – Ascen-

ding lub malejąca – Descending. Należy zaznaczyć daną zmienną w polu Sort by  

i z rozwijalnej listy wybrać opcję Ascending/Descending. 
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Po naciśnięciu przycisku Run zostanie stworzona posortowana kopia zbioru.  

Na diagramie przetwarzania pojawi się węzeł sortowania i stworzony posortowany 

zbiór. Zostanie także pokazany fragment stworzonego zbioru. 

 

 
 

2.7.3. Transformacje zmiennych 
 

W SAS Enterprise Guide można tworzyć nowe zmienne, bazując na zmiennych 

już istniejących w zbiorze danych, przy pomocy kreatora, który był wykorzystywany do 

tworzenia podzbioru. Należy zatem wybrać z menu polecenie Data  Filter and  
Query Active Data, a następnie zaznaczyć zakładkę Select and Sort. 
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Bazując na zmiennej TEMP zostanie stworzona nowa zmienna TEMP_F, która 

będzie zawierała wartości temperatury przeliczone do skali Fahrenheita. Temperaturę 

w stopniach Celsjusza należy pomnożyć przez 9, a następnie podzielić przez 5 i do 

wyniku dodać 32. 

Wybór przycisku New pozwala na stworzenie nowej zmiennej.  
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W polu Alias należy wpisać nazwę nowej zmiennej. Sposób wyliczenia nowej 

zmiennej można określić wybierając przycisk Change, który znajduje się obok okna 

Expression. Definiowanie wyrażenia tworzącego nową zmienną odbywa się w oknie 

Expression Builder. 

 

 
 

W górnym panelu można samodzielnie wpisać wyrażenie. Można także budować 

je półautomatycznie, wykorzystując listę dostępnych zmiennych w zakładce Value.  

W zakładce Function znajduje się lista dostępnych funkcji. Po skonstruowaniu wyra-

żenia należy dwukrotnie wybrać przycisk OK, a następnie uruchomić wyliczenie nowej 

zmiennej wybierając przycisk Run Query. 

 

2.7.4. Rekodowanie zmiennych 
 

Możemy tworzyć nowe zmienne poprzez zmianę kodów istniejących zmiennych 

(tzw. rekodowanie) bądź poprzez dyskretyzację wartości zmiennej. Przykładowo  

zamienimy zmienną NPM na zmienną NPM_WYSOKO tak, aby nowa zmienna zawie-
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rała wartości 0 i 1 zgodnie z następującą klasyfikacją: jeżeli miejscowość jest położo-

na na wysokości poniżej 100, to zmienna rekodowana będzie przyjmowała wartość 0. 

W przeciwnym przypadku nowa zmienna ma przyjmować wartość 1. 

Zaznaczamy zmienną NPM i wybieramy przycisk Properities. 

 

 
 

Pojawia się okienko Properties. W polu Alias wpisujemy nową nazwę zmiennej – 

NPM_WYSOKO. Następnie należy wybrać zakładkę Replace Values i rozpocząć defi-

niowanie nowej klasyfikacji, wykorzystując opcję, Replace a range of values.  
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W pierwszej kolejności zdefiniowana zostanie wartość 0, która pojawi się we 

wszystkich obserwacjach, gdzie NMP jest mniejsze niż 100. Odznaczamy opcję Set  

a lower limit, a w okienku Set an upper limit wpisujemy wartość 100. W polu Replace 

with wpisujemy nową wartość – 0. Następnie wybieramy przycisk Add to list. Zdefi-

niowany przedział pojawi się po prawej stronie okna. Dla wszystkich pozostałych  

obserwacji nowa zmienna powinna przyjąć wartość 1. W tym celu należy z listy Re-

place all others with wybrać pozycję New Value i w polu po prawej stronie wpisać 

wartość 1. 

Po naciśnięciu przycisku OK nowa zmienna jest widoczna na liście zmiennych.  
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Wybór przycisku Run Query spowoduje wygenerowanie zbioru zawierającego 

nową zmienną NPM_WYSOKO na miejsce starej zmiennej NPM. W podobny sposób 

można tworzyć zmienne o liczbie klas większej niż 2. 

 

2.7.5. Rangowanie i tworzenie grup kwantylowych 
 

Rangowanie polega na logicznym uporządkowaniu zbioru według wartości ustalo-

nej zmiennej. Przyjmijmy, że tą zmienną będzie temperatura (TEMP). Fizycznie zbiór 

nie jest sortowany. Tworzona jest nowa zmienna, która przyjmuje wartość 1 dla  

obserwacji o najmniejszej wartości TEMP, wartość 2 dla obserwacji o wartości TEMP 

drugiej w kolejności, itp. Oprócz zwykłego rangowania możliwe jest tworzenie podziału 

zbioru obserwacji, uporządkowanego według wartości zmiennej (np. TEMP) na równe 

pod względem liczebności części. Podzbiory te nazywamy grupami kwantylowymi. 

Jeżeli liczba podzbiorów wynosi 4, nazywamy je grupami kwartylowymi jeżeli podzbio-

rów jest 10 – nazywamy je grupami decylowymi.  

Podamy przykład, jak utworzyć grupy decylowe dla dochodu gospodarstwa, przy 

czym grupy będą tworzone osobno dla różnych typów gospodarstwa określonych 

przez źródło utrzymania (ZUT). 

Wybieramy z menu polecenie Data  Rank. W oknie dialogowym Rank for…  

należy wprowadzić TEMP i przeciągnąć do grupy Columns to rank, a zmienną ZUT do 

pola By Group. 
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Wybór pozycji Options w lewym panelu okna Rank for… pozwala na dostęp do 

opcji procesu rangowania.  

 

 
 

Możliwe są dwa sposoby rangowania – od wartości najmniejszej do największej 

oraz od wartości największej do najmniejszej. Rangowanie od wartości najmniejszej 

do największej jest domyślne. Rangowanie od wartości największej do najmniejszej 

jest wykonywane po zaznaczeniu opcji Reverse ranking to be from largest to smallest. 

W opcjach możliwe jest także określenie sposobu postępowania w przypadku  

występowania kilku jednakowych wartości zmiennej (ties). Służy do tego rozwijalna 

lista wartości pod tekstem „If valuse tie, use:”. 
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Możliwe jest także określenie typu rangowania. W przypadku tworzenia grup  

decylowych należy wybrać opcję Deciles, w przypadku tworzenia grup kwartylowych 

wybieramy opcję Quartiles.  

Na zakończenie przedstawiamy widok fragmentu zbioru danych zawierający no-

woutworzoną zmienną (RANK_TEMP). 
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Rozdział 3 
 

Analiza struktury 

 
W zakres analizy struktury wchodzą następujące grupy miar: przeciętnego pozio-

mu (klasyczne i pozycyjne), miary zróżnicowania (klasyczne, pozycyjne i względne), 

miary asymetrii (klasyczne i pozycyjne), miary spłaszczenia i spiczastości rozkładu 

(kurtozy) oraz miary koncentracji. 

Przykłady zamieszczone w tym rozdziale wykorzystują informacje o zmiennych 

zawartych w zbiorze F2002BD, których opis zamieszczono w punkcie 2.6.3. 

 

3.1.  Charakterystyka rozkładu jednowymiarowego – zastosowanie 
procedury UNIVARIATE 

    
W pliku F2002BD znajdują się dane dotyczące 2000 losowo wybranych gospo-

darstw domowych. Korzystając z programu SAS Enterprise Guide przeprowadzimy 

analizę struktury dochodu gospodarstw domowych, a następnie zinterpretujemy 

otrzymane wyniki. 

Aby przeprowadzić niezbędne obliczenia, należy najpierw uruchomić aplikację 

SAS Enterprise Guide, a następnie wczytać plik z danymi do przykładu. W tym celu 

musimy wykonać następujące kroki: 

– z menu Start wybieramy Programy, następnie podmenu SAS, a następnie opcję 

Enterprise Guide 3.0, 
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– kolejnym krokiem jest wczytanie danych, z których będziemy korzystać w naszych 

obliczeniach. Wybieramy opcję File z menu głównego programu, następnie Open 

i na końcu opcję From My Computer.  

 
 

Zauważymy wówczas nowe okno, w którym widzimy dostępne nam biblioteki 

SAS. Naszym celem jest biblioteka Dane oraz plik F2002BD. Wybór potwierdzamy 

kliknięciem OK. 

Z chwilą potwierdzenia jesteśmy gotowi do przeprowadzenia analizy struktury. Po 

raz kolejny wracamy do menu głównego programu SAS i tym razem wybieramy pole-

cenie Analyse  Distribution Analysis.  

Po raz kolejny pojawia się nowe okno. Tym razem musimy wybrać, które dane 

chcemy analizować. Przedmiotem ćwiczenia jest analiza struktury dochodu gospo-

darstw domowych, więc w tym celu przeciągamy zmienną DOCHG do pola Analysis 
variables:  
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Kolejną czynnością jest wybranie zestawu statystyk, które chcemy policzyć.  

W tym celu musimy kliknąć na pole Tables znajdujące się po lewej stronie okna.  

Teraz wybieramy interesujące nas miary – w wykonywanym przez nas przykładzie 

należy wybrać Basic measures, Moments i Quantiles (średnia, wariancja, odchyle-

nie standardowe, standardowy błąd szacunku, rozstęp, rozstęp międzykwartylny, me-

diana, dominanta, liczba obserwacji, współczynnik asymetrii, współczynnik kurtozy 

(ekscesu) oraz współczynnik zmienności). 

Po zatwierdzeniu zaznaczonych opcji w dalszej kolejności możemy określić, jaki 

typ wykresu nas interesuje. W tym momencie klikamy na opcję Appearence  Plots. 

Mamy wówczas dostęp do pięciu rodzajów wykresów: histogramu, wykresu prawdo-

podobieństwa, kwantyli i wykresu pudełkowego (ramkowego) oraz tekstowego wykre-

su słupkowego poziomego. 

Po zaznaczeniu wszystkich interesujących nas opcji zatwierdzamy nasz wybór 

poprzez kliknięcie przycisku Run i możemy przystąpić do interpretacji otrzymanych 

wyników, które pojawią się nam na ekranie: 
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Wyniki przedstawione na wydrukach komputerowych możemy zinterpretować  

następująco: 

– średni dochód na gospodarstwo domowe w badanej grupie gospodarstw wynosi 

2014,86 PLN, przy czym połowa gospodarstw miała dochód niższy niż 1721,59 

PLN, 

– najbardziej typowymi gospodarstwami były takie, których dochód zawierał się  

w przedziale od 1153,12 PLN do 2480,6 PLN; najniższy dochód to 63,55 PLN,  

a najwyższy 16832,31 PLN. W badanej grupie mamy więc do czynienia z bardzo 

dużą długością przedziału zmienności cechy – 16769, co w porównaniu  

z rozstępem ćwiartkowym – 1327 – świadczy o dużych, przypadkowych waha-

niach wartości skrajnych, 

– odchylenie standardowe jest równe 1402,09 PLN, a współczynnik zmienności 

osiąga wartość prawie 70%, co świadczy o bardzo dużym względnym zróżnico-

waniu badanej cechy, 

– z uwagi na to, że mamy do czynienia z próbą losową gospodarstw w Polsce, 

przyjmując średni dochód na poziomie 2014,86 PLN, mylimy się średnio o 31,35 

PLN, 

– dochód gospodarstw charakteryzuje się dużą asymetrią prawostronną, o czym 

świadczy wartość współczynnika asymetrii równa 3,38. Oznacza to, że w przy-

padku większości gospodarstw domowych ich dochód jest mniejszy od dochodu 

przeciętnego, 

– współczynnik kurtozy jest miarą odstępstwa rozkładu cechy od rozkładu normal-

nego. W zależności od wartości współczynnika, możemy ocenić, czy spłaszczenie 

rozkładu jest podobne do spłaszczenia rozkładu normalnego. W badanym przy-

padku niezwykle wysoki współczynnik wskazuje na bardzo duże skoncentrowanie 

wartości cechy. 

 

Wykonane przez program w trakcie sesji obliczeniowej wykresy – histogram  

i wykres pudełkowy (box-&-whisker plot) powinny wyglądać następująco: 
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3.2.  Charakterystyka rozkładu jednowymiarowego – zastosowanie 
procedury MEANS 

 

Korzystając z pliku F2002BD, przeprowadzimy analizę struktury ze względu na 

liczbą osób w gospodarstwie domowym, a następnie zinterpretujemy otrzymane wyni-

ki. 

Do obliczeń wykorzystamy program SAS Enterprise Guide. Po jego uruchomie-

niu pojawi się na ekranie okno dialogowe, w którym automatycznie jest ustawione 

rozpoczęcie nowego projektu, co jest przez nas wymagane, więc klikamy OK. Kolej-

nym krokiem, tak jak poprzednio jest wprowadzenie danych, na których będziemy 

wykonywali obliczenia. W tym celu z menu programu wybieramy polecenie File  
Open. Musimy podać ścieżkę dostępu do pliku z interesującymi nas danymi. Kiedy 

potwierdzimy nasz wybór, możemy przystąpić do wykonania koniecznych obliczeń. 

Tym razem użyjemy innej procedury9.  

 

 
 

Ukazuje się następujący ekran: 

 

                                                      
9 W poprzednim przykładzie korzystaliśmy z SASowej procedury UNIVARIATE. Tym razem jest to 

MEANS. 
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Po umieszczeniu zmiennej LOSOB w polu Analysis variables przystępujemy do 

wyboru statystyk nas interesujących. Będą to: średnia, odchylenie standardowe, stan-

dardowy błąd szacunku, wariancja, minimum, maksimum, mediana, pierwszy i trzeci 

kwartyl, liczba obserwacji oraz współczynnik zmienności. Podobnie jak w poprzednim 

przykładzie wybieramy dwa wykresy: histogram i wykres pudełkowy. 

Wyniki obliczeń powinny zostać przedstawione na poniższym ekranie: 

 

 
 

Przykładowa interpretacja otrzymanych wyników jest następująca: 

– średnia liczba osób w badanej grupie gospodarstw domowych wynosi 3,06, przy 

czym w połowie gospodarstw jest nie więcej niż 3 osoby, 

– w badanej zbiorowości mamy do czynienia z dużą różnicą długością przedziału 

zmienności (12), co w porównaniu z rozstępem ćwiartkowym (2) – świadczy  

o znacznych wahaniach wartości, 
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– odchylenie standardowe jest równe 1,6437, a współczynnik zmienności osiąga 

wartość ponad 51%, co świadczy o dużym względnym zróżnicowaniu. 

 

Po wykonaniu procedury otrzymujemy dodatkowo następujące wykresy (histo-

gram i wykres pudełkowy): 
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3.3. Opis rozkładu dwuwymiarowego 
 

Przeprowadzimy analizę badanej zbiorowości ze względu na dwie cechy, to jest: 

powierzchnię mieszkań gospodarstw domowych i klasę miejsca zamieszkania.  

W omawianym przykładzie powierzchnia gospodarstwa domowego jest cechą mie-

rzalną ciągłą. Druga cecha została podzielona ze względu na liczbę mieszkańców na 

6 kategorii: 

 

1 500001 i więcej 

2 200001 – 500000 

3 100001 – 200000 

4   20001 – 100000 

5 miasto  <   20000 

6 wieś 
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Ponownie skorzystamy z aplikacji SAS Enterprise Guide. Algorytm postępo-

wania do momentu uzyskania poniższego ekranu niczym nie różni się od przedsta-

wionego w przykładzie pierwszym. 

 

 
 

W polu Analysis variables umieszczamy POWM, a w polu Group analysis by – 

zmienną KLM. Wybieramy następnie interesujące nas statystyki i po uruchomieniu 

programu otrzymujemy następujące wyniki:10 

 

Miejscowość N Mean Std Deviation Coeff Variation 
500001 i więcej 259 52.52 24.18 46.03 
200001 – 500000 247 55.41 28.03 50.59 
100001 – 200000 177 57.15 26.96 47.17 
  20001 – 100000 365 56.98 27.63 48.49 
 miasto < 20000 279 66.02 38.24 57.93 
wieś 673 76.14 38.56 50.64 

                                                      
10 Wybrane wyniki na podstawie wydruku komputerowego z SAS Enterprise Guide. 
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Miejscowość Median Interquartile 
Range Skewness Kurtosis 

500001 i więcej 48.00 22.00 1.61 4.71 
200001 – 500000 53.00 21.00 3.41 19.99 
100001 – 200000 51.00 22.00 1.34 4.49 
  20001 – 100000 50.00 22.00 1.20 2.30 
 miasto < 20000 56.00 34.00 2.10 7.85 
wieś 72.00 48.00 1.12 3.84 

 

Porównując średnią powierzchnię mieszkań według klasy miejsca zamieszkania 

możemy zauważyć, że im mniejsza miejscowość, tym większa jest przeciętna po-

wierzchnia mieszkania11. W miastach największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) 

średnia powierzchnia mieszkania wynosi 52,5 m2, podczas gdy w miastach małych 

(20 – 100 tys. mieszkańców) – prawie 57 m2, a na wsi ponad 76 m2. Współczynniki 

zmienności wahają się między 46% a 57%, co świadczy o dużej zmienności badanej 

cechy w różnych miejscowościach. Ponadto powierzchnia mieszkań charakteryzuje 

się asymetrią prawostronną, czyli większość mieszkań w każdej grupie ma mniejszą 

powierzchnię od wartości średniej. Najbardziej skośnym rozkładem powierzchni 

mieszkań charakteryzują się duże miasta (200 – 500 tys. mieszkańców). W tej katego-

rii największą wartość osiąga współczynnik kurtozy, to wskazuje na znaczne skoncen-

trowanie cechy wokół średniej. Z kolei największe zróżnicowanie badanej cechy  

występuje na wsi, rozstęp międzykwartylny jest tam 2,3 raza większy niż w dużych 

miastach, choć mediana różni się tylko o 35%. 

 

 

                                                      
11 Odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście powierzchnia mieszkania zależy od liczby mieszkańców 

miejscowości jest przedstawiona w rozdziale 6. – Analiza wariancji. 
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Rozdział 4 
 

Wybrane rozkłady zmiennych losowych 

 
4.1.  Generowanie rozkładów zmiennych losowych  
 

Wśród wielu możliwości, które posiada system SAS, znajduje się także genero-

wanie rozkładów zmiennych losowych oraz sprawdzanie zgodności rozkładu empi-

rycznego z teoretycznym. 

Korzystając z aplikacji Analyst możemy wygenerować następujące rozkłady: 

– normalny (Normal), 

– jednostajny (Uniform), 

– dwumianowy (Binomial), 

– Chi-kwadrat (Chi-Square), 

– Poissona (Poisson), 

– beta (Beta), 

– wykładniczy (Exponential), 

– gamma (Gamma), 

– geometryczny (Geometric), 

– wartości skrajnych (Extreme Value). 

Aby wygenerować wymienione rozkłady należy po uruchomieniu  modułu Analyst 
wybrać z menu polecenie Data Random Variates. Następnie musimy określić typ 

rozkładu, który nas interesuje. 
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Na przykład chcemy uzyskać zbiór 100 obserwacji rozkładu normalnego o para-

metrach N(0,1). W tym celu, po wybraniu typu rozkładu zmiennej losowej, wypełniamy 

odpowiednimi wartościami poniższe okno. 
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– liczba obserwacji (Number of values to generate) – 100, 

– nazwa kolumny (New column name) – Normal1, 

– średnia (Mean) – 0, 

– odchylenie standardowe (Standard deviation) – 1. 

Następny krok należy do modułu Analyst, który po chwili wyświetla nam okno 

nowego projektu z jedną kolumną o nazwie zadanej w poprzednim oknie dialogowym. 

 

 
 

Kolejno celem jest wygenerowanie następujących rozkładów: 

– jednostajnego, 

– dwumianowego, 

– Poissona, 

– wykładniczego. 

W tym celu należy zmienić tryb (domyślnie Browse), na tryb umożliwiający edy-

cję, czyli Edit. Zmiany dokonujemy w menu Edit, poprzez polecenie Mode  Edit. 
Dzięki temu będziemy mogli wygenerować pożądane przez nas rozkłady w oknie New 

project. 



 Rozdział 4. Wybrane rozkłady zmiennych losowych  

 81

Następnie powtarzając znaną już nam procedurę, wybieramy następny rozkład, 

który chcemy otrzymać i określamy jego parametry. 

 

 
 

W przypadku rozkładu jednostajnego są to końce przedziału (Starting point i En-

ding point). Rozkład dwumianowy wymaga natomiast od nas podania liczebności zbio-

ru (Number of trials), z którego chcemy losować liczby oraz prawdopodobieństwa 

sukcesu (Propability of success). 

 

 
 

Parametrem rozkładu Poissona jest λ. W systemie SAS parametr jest oznaczony 

jako średnia  (Mean). 
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Ostatnim generowanym przez nas rozkładem jest rozkład wykładniczy, posiadają-

cy jeden parametr, który w systemie SAS jest nazwany Parameter. 

 

 

 
4.2.  Badanie zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym 
 

SAS Enterprise Guide umożliwia sprawdzanie zgodności rozkładów empirycz-

nych z teoretycznymi. Dostępne są dwie metody oceny: graficzna i analityczna.  

W części graficznej dostępnych jest szereg wykresów, z których w tym rozdziale  

zostaną zaprezentowaną histogram i wykres prawdopodobieństw. Metody analityczne 

wykorzystują testy jakości dopasowania w oparciu o rozkład Chi-kwadrat oraz empi-
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ryczną funkcję gęstości12 (EDF – empirical distribution function). Zaletą testów EDF 

 w porównaniu do testów jakości dopasowania w oparciu o rozkład Chi-kwadrat jest 

ich poprawiona moc i większa stabilność wyników13. 

W niniejszym rozdziale, wykorzystując dostępne w SAS Enterprise Guide proce-

dury, zbadamy zgodność rozkładu dochodów gospodarstw domowych z rozkładem 

logarytmiczno-normalnym, a w drugim przykładzie sprawdzimy, czy powierzchnia 

mieszkań ma rozkład normalny. 

 
4.2.1. Przykład 1 
 

Przedmiotem badania zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznych  

metodą graficznę jest ocena, czy rozkład zmiennej DOCHG jest zgodny z rozkładem 

logarytmiczno-normalnym. Dane do analizy znajdują się w pliku F2002BD. Po uru-

chomieniu aplikacji wczytujemy dane, a następnie wybieramy z menu Analyse opcję 

Distribution analysis. Pojawia się wówczas okno dialogowe, w którym wybieramy 

zmienną do analizy (w naszym przypadku jest to zmienna DOCHG), a następnie roz-

kład, z którym będziemy sprawdzali zgodność. Czynności te przedstawia zamieszczo-

ny ekran. 

 

 
                                                      

12 Aplikacja Enterprise Guide zawiera trzy różne testy: Kolmogorova-Smirnova, Cramera-von Milesa 
oraz Andersona-Darlinga. 

13 Szerzej – patrz: R.B. D'Agostino, M.A. Stephens, Goodness-of-Fit Techniques, New York: Marcel 
Dekker, Inc., 1986 



 Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1.  

 84

 
 

Następnie przechodzimy do wyboru rozkładu, z którym zamierzamy porównać 

rozkład dochodów gospodarstw domowych oraz wykresy, które chcemy otrzymać  

w oknie wynikowym. Opcjonalnie można jeszcze podać parametry rozkładu teoretycz-

nego, ale nie jest to konieczne. Jeżeli tego nie zrobimy, wartości parametrów zostaną 

policzone z danych empirycznych. Czynności te przedstawiają następujące wydruki: 
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Ostatecznie akceptujemy nasz wybór przyciskiem OK. W wyniku uruchomienia 

procedury otrzymujemy następujące wyniki: 

 

 
 

oraz wykresy: 
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Linia ciągła (prosta) na ostatnim wykresie jest liniową transformacją dystrybuanty 

rozkładu logarytmiczno-normalnego. Na osi X zaznaczone są wartości kwantyli  

rozkładu logarytmiczno-normalnego, a na osi Y podane są wartości zmiennej  

DOCHG. Skupienie się obserwacji z rozkładu empirycznego wokół linii prostej (dystry-

buanty) świadczy o dużej zgodności rozkładu dochodów gospodarstw domowych  

z teoretycznym rozkładem logarytmiczno-normalnym. Duże odchylenia występują 

jedynie w przypadku gospodarstw domowych o największych dochodach.  

Te odchylenia mają wpływ na wyniki testów. Przy poziomie istotności 0,05 występują 

rozbieżności w interpretacji wyników. Według testu Kolmogorova-Smirnova nie ma 

podstaw do odrzucenia hipotezy o zgodności rozkładu dochodów gospodarstw domo-

wych z rozkładem logarytmiczno-normalnym, natomiast dwa pozostałe testy pozwala-

ją odrzucić tą hipotezę. 

  

4.2.2. Przykład 2 
 

W niniejszym przykładzie testujemy, czy rozkład zmiennej POWM (powierzchnia 

mieszkania w m2) jest zgodny z rozkładem normalnym. Dane znajdują się w tym  

samym pliku, co w poprzednim przykładzie (F2002BD). Postępowanie jest analogicz-

ne jak w przykładzie 1., tj. wybieramy odpowiednią zmienną i właściwy typ rozkładu. 

Po uruchomieniu procedury otrzymujemy poniższe wyniki: 
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Oceniając otrzymany wynik stwierdza się, że rozkład powierzchni gospodarstw 

domowych nie jest zgodny z teoretycznym rozkładem normalnym. Wniosek opieramy 

na znaczącej różnicy między punktami rozkładu empirycznego (powierzchni mieszka-

nia gospodarstw domowych) a teoretyczną dystrybuantą rozkładu normalnego. Testy 

zgodności tym razem jednoznacznie nakazują odrzucenie hipotezy o zgodności roz-

kładu powierzchni gospodarstw domowych z rozkładem normalnym. 

Czytelnika zachęcamy do zbadania we własnym zakresie rozkładów empirycz-

nych zmiennych zawartych w zbiorze danych F2002BD z gamą rozkładów teoretycz-

nych oferowanych do wykorzystania w tej metodzie badania zgodności rozkładów. 

 

4.2.3. Przykład 3 
 

Zbiór danych liczbowych do kolejnego przykładu to: przychody całkowite najwięk-

szych firm w Polsce14. Posługując się algorytmem opisanym w poprzednich punktach, 

                                                      
14 Dane znajdują się w zbiorze AW2004 (opisanym w rozdz. 6.) 
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testujemy, czy rozkład zmiennej PRZYCHC (całkowite przychody fim) jest zgodny  

z rozkładem log-normalnym. Po wykonaniu odpowiednich kroków, otrzymujemy  

następujące rezultaty (wyniki testów i wykres kwantyli): 
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Przyjmując poziom istotności równy 0,05 na mocy dwóch z trzech testów stwier-

dzamy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o zgodności rozkładu empiryczne-

go z teoretycznym. Decyzja ta nie jest jednoznaczna. 

 
4.3.  Graficzna prezentacja rozkładów zmiennych losowych 
 

Moduły statystyczne Systemu SAS umożliwiają graficzne przedstawianie funkcji 

gęstości oraz dystrybuant wybranych rozkładów. Można to uzyskać dzięki procedurom 

napisanym w języku 4GL W języku tym do uzyskania pożądanych przez nas wykre-

sów wykorzystamy następujące funkcje standardowe: 

• PDF, aby otrzymać funkcję gęstości 

• CDF, w celu wyznaczenia dystrybuanty 

Funkcje są dokładnie opisane w opcji pomocy systemu. 

Do wyznaczenia funkcji gęstości standardowego rozkładu normalnego, a następ-

nie przedstawienia jej na wykresie, trzeba napisać następujący program: 

 

data ProbDensFuncNormal; 
_lbound_ = -7; 
_rbound_ = 7; 
_inc_ = 0.1; 
do _x_ = _lbound_ to _rbound_ by _inc_;                                                                     
  _y_ = PDF('NORMAL',_x_,0,1);                                                                                  
  output;                                                                                                                            
end;      
drop _lbound_ _rbound_ _inc_;                                                               
run; 
title "Funkcja gęstości rozkładu normalnego"; 
goptions reset=all  
symbol color=BLUE i=join height=2 width=1;                                                        
axis1 label=none major=none minor=none width=2 
offset=(0 pct, 2 pct); 
axis2 label=none major=none minor=none width=2 ; 
 
proc gplot data=ProbDensFuncNormal; 
plot _y_*_x_=1 / 
   vaxis = axis1 haxis = axis2 name='pdf' 
   description = "Funkcja gęstości rozkładu normalnego"; 
   run; 
quit; 
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Po wykonaniu programu otrzymujemy wykres funkcji gęstości rozkładu nor-

malnego. 

 

 
  

Jeżeli w szóstej linii zmienimy nazwę procedury PDF na CDF, to otrzymamy  

dystrybuantę rozkładu N(0,1). 
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Aby wyznaczyć funkcję gęstości rozkładu Poissona, musimy lekko zmodyfikować 

podany program. Zmiana polega na: 

 

data DystrybuantaPoisson; 
lewa = 0; 
prawa = 10; 
krok = 1; 
do _x_ = lewa to prawa by krok; 
  _y_ = PDF('POISSON',_x_,2); 
  output; 
end; 
drop lewa prawa krok; 
run; 
title "Funkcja gęstości rozkładu Poissona"; 
 
goptions reset=all; 
GOPTIONS xpixels=480 ypixels=360; 
SYMBOL1  INTERPOL=STEPLJS WIDTH=2; 
AXIS1 label=('_y_') MINOR=NONE; 
AXIS2 label=('_x_') MINOR=NONE; 
TITLE; 
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PROC gplot DATA=WORK.DYSTRYBUANTAPOISSON; 
 plot _y_*_x_ / 
 VAXIS=AXIS1 
 HAXIS=AXIS2 
 name='cdf' 
    description = "Funkcja gęstości rozkładu Poissona" 
 FRAME; 
RUN; 
QUIT; 
GOPTIONS RESET=ALL; 
TITLE;FOOTNOTE; 

 

Jeżeli w szóstej linii zmienimy nazwę funkcji PDF na CDF, to otrzymamy dystry-

buantę rozkładu Poissona. Parametr określamy również w szóstej linii, w naszym 

przykładzie jest λ = 2. A tak wyglądają sporządzone przez nas wykresy funkcji praw-

dopodobieństwa i dystrybuanty rozkładu Poissona. 

 

 
Wykres funkcji rozkładu prawdopodobieństwa Poissona z parametrem λ = 2. 
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Wykres dystrybuanty rozkładu Poissona z parametrem λ = 2. 
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Rozdział 5 
 

Wnioskowanie statystyczne.  
Estymacja i weryfikacja hipotez 

 
Do estymacji i testowania hipotez statystycznych można wykorzystać procedury 

bezpośrednio uruchamiane z poziomu systemu SAS. Można korzystać z modułu Ana-
lyst albo programu SAS Enterprise Guide. Moduł Analyst oferuje następujące testy: 

Dla jednej populacji 
– Test Z dla wartości oczekiwanej przy znanym odchyleniu standardowym  

(One-Sample Z- test for a Mean), 

– Test t-Studenta dla wartości oczekiwanej przy nieznanym odchyleniu standardo-

wym (One-Sample t-test for a Mean), 

– Test Z dla proporcji (One-Sample Test for a proportion), 

– Test chi-kwadrat dla wariancji (One-Sample Test for a Variance). 

Dla dwóch populacji 
– Test t-Studenta dla równości wartości oczekiwanych w dwóch populacjach nieza-

leżnych (Two-Sample t-test for Means), 

– Test t-Studenta dla równości wartości oczekiwanych w dwóch populacjach zależ-

nych (Two-Sample Paired t-test for Means), 

– Test Z dla równości proporcji w dwóch populacjach (Two-Sample Test for Propor-

tions), 

– Test dla równości wariancji w dwóch populacjach (Two-Sample Test for a Varian-

ces). 
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Tutaj zaprezentujemy wybrane testy statystyczne przeprowadzone przy wykorzy-

staniu programu SAS Enterprise Guide 3.0 albo modułu Analyst. Jeden przykład 

dotyczy bezpośredniego wykonania procedury FREQ z poziomu języku 4GL. 

 

5.1.  Test Z dla wartości oczekiwanej przy znanym odchyleniu  
standardowym 

 

Rozważmy następujące zadanie. Należy oszacować czas świecenia (w godz.) 

wyprodukowanej partii żarówek. Wiadomo, że czas świecenia tych żarówek jest cechą 

o rozkładzie normalnym z odchyleniem standardowym σ =120. Wylosowana nieza-

leżnie z tej partii próba n=25 żarówek dała następujące wyniki pomiarów czasu świe-

cenia: 

 

2630 2820 2900 2810 2770 2840 2700 2950 2690 2720 

2800 2970 2680 2660 2820 2580 2840 3020 2780 2920 

3060 2840 2550 2790 2850 

 

Jednocześnie postawmy hipotezę, że średni czas świecenia żarówek w całej po-

pulacji wynosi 3000 godzin. W zadaniu zakładamy, że odchylenie standardowe 
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w populacji jest znane i wynosi 120 godzin. A zatem, mimo że mamy do czynienia  

z małą próbą, możemy stosować test Z oparty o rozkład normalny. 

Dane zostały zapisane w zbiorze ZAROWKI, a analizowaną zmienną nazwaliśmy 

CZAS. 

Korzystając z modułu Analyst wybieramy polecenie: Statistics  Hypothesis 
Tests  One Sample Z test for a Mean. Ukazuje się okno dialogowe, w którym nale-

ży określić niezbędne ustalenia do wykonania testu. 

 

 
 

1. Wprowadzamy analizowaną zmienną CZAS do pola Variable. 

2. Określamy postać hipotezy zerowej: Mean = 3000. 

3. Określamy postać hipotezy alternatywnej:Mean ^= 3000 (spośród trzech możliwo-

ści: test dwustronny Mean ^= 3000, test prawostronny Mean > 3000, test lewo-

stronny Mean < 3000, zaznaczamy pierwszą opcję). 

4. Podajemy wartość znanego odchylenia standardowego: Std. dev. of 120 (drugą 

możliwością jest podanie znanej wariancji, należy wtedy zaznaczyć opcję  

Variance of).  
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Po naciśnięciu przycisku OK otrzymujemy wyniki.  

 

One Sample Z Test for a Mean 
 

Sample Statistics for czas 
 

N         Mean       Std. Dev.     Std. Error 
------------------------------------------------- 

25      2799.60       129.69          25.94 
 
Hypothesis Test 

Null hypothesis:   Mean of czas =  3000 
Alternative:       Mean of czas ^= 3000 

 
With a specified known standard deviation of 120 

 
Z Statistic     Prob > Z 
-----------     -------- 
-8.350         <.0001 
 

Program podaje liczebność próby (N=25), wartość średnią dla próby  

(Mean=2799,60). Odchylenie standardowe dla próby (Std. Dev.=129,69) oraz błąd 

standardowy średniej (Std. Error=25,94). Obliczana jest wartość statystyki testowej  

Z=-8,350 oraz prawdopodobieństwo testowe p<0,0001. Oznacza to, że hipotezę  

zerową należy odrzucić, jeżeli przyjęty poziom istotności alfa jest większy niż 0,0001. 

Wybierając opcję Tests, a następnie zakładkę Confidence intervals, możemy 

uzyskać przedziały ufności. 
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Intervals – oba końce przedziałów ufności, 

Lower bound – lewy koniec, 

Upper bound – prawy koniec. 

Opcja None oznacza, że rezygnujemy z obliczania przedziałów ufności. 

Dla przedziału ufności można określić poziom ufności (Confidence level). Domyśl-

nie wynosi on 95%, ale można wybrać inne wartości, np. 90, 97,5, 99%. 

Uzyskujemy dodatkowy wynik: 

 

95% Confidence Interval for the Mean 
                   Lower Limit    Upper Limit 
                   -----------    ----------- 
                    2752.56        2846.64 
 

Przedział ufności na poziomie 95% wynosi [2752,56; 2846,64]. 

 

98% Confidence Interval for the Mean 
                   Lower Limit    Upper Limit 
                   -----------    ----------- 
                    2743.77        2855.43 
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Przedział ufności na poziomie 98% wynosi [2743,77; 2855,43]. 

 

 
 

Opcja Plots pozwala wyświetlić wykresy: 

− Box and whisker plot – wykres pudełkowy, 

− Bar chart – wykres słupkowy, 

− Normal distribution plot – wykres gęstości standaryzowanego rozkładu normal-

nego z zaznaczeniem obszaru krytycznego i wartości statystyki testowej Z. Widać, 

że wartość Z = – 8,35 leży w obszarze krytycznym przy poziomie istotności 95%. 
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5.2.  Test t-Studenta dla wartości oczekiwanej jednej populacji przy 
nieznanej wariancji 

 

Rozważmy jeszcze raz zadanie o żarówkach, lecz teraz załóżmy, że odchylenie 

standardowe populacji nie jest znane. Jeżeli odchylenie standardowe nie jest znane, 

do testowania hipotezy o wartości oczekiwanej i wyznaczania przedziałów ufności 

stosujemy test t-Studenta. Liczebność próby wynosi 25, a więc jest to mała próba. 

Po uruchomieniu programu SAS Enterprise Guide, wybieramy polecenie Analy-
ze  ANOVA   t Test. Alternatywnym postępowaniem jest wybór pozycji t Test  
z listy Task List.  

 

 
 

Pojawia się okno dialogowe t Test for ZAROWKI, ponieważ zbiór wejściowy został 

już wcześniej wybrany. W polu znajdującym się po lewej stronie okna dialogowego są 

wyszczególnione kroki analizy: t Test type, Task Roles, Analysis, Plots, Titles. 
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Najpierw wybieramy zakładkę t Test type, w której określamy rodzaj testu. W na-

szym przypadku jest to test dla jednej próby (One Sample). Przechodzimy do okre-

ślenia roli zmiennych biorących udział w analizie (klikamy na pozycję (Task Roles).  
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W zakładce Task Roles okna dialogowego należy umieścić nazwę zmiennej 

CZAS w polu t Test Roles pod pozycją Analysis variables.  

 

 

Klikamy na pozycję Analysis i przechodzimy do następnego okna dialogowego. 

Tutaj określamy hipotezę zerową (H0) wpisując w polu Null Hypothesis wartość 3000. 

Domyślnym poziomem ufności jest 95%, ale można wybrać inną wartość z listy (90%, 

99%) albo wpisać np. 98% w polu Confidence level. W przykładzie zostawimy wartość 

domyślną.  

W następnym oknie określamy, jakie chcemy uzyskać wykresy. 
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Można wyświetlić wykres pudełkowy (Box and whisker) oraz wykres położenia 

wartości średnich (Means). Na wykresie będą zaznaczone błędy standardowe średniej 

(Standard error of mean). 

W ostatnim oknie określamy tytuły poszczególnych części raportu wyników.  

W naszym przykładzie zostawiamy ustalenia domyślne.  
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Po zaznaczeniu pola Preview code, znajdującego się po lewej stronie w dolnej 

części okna dialogowego możemy wygenerować kod programu odpowiadającego 

wybranym ustaleniom procedury. Wygenerowany kod można modyfikować oraz 

wstawić jako fragment większego programu. 

 

/* ------------------------------------------------------------------- 
   Code generated by SAS Task 
 
   Generated on: Thursday, August 04, 2005 at 12:55:15 PM 
   By task: t Test 
 
   Input Data: ECLIB000.ZAROWKI 
   Server:  Local 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
 
PROC SQL; 
 DROP VIEW WORK.EGT8867; 
 DROP TABLE WORK.EGT8867; 
 DROP VIEW WORK.SORT7490; 
 DROP TABLE WORK.SORT7490; 
QUIT; 
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TITLE; 
TITLE1 "t Test"; 
 
FOOTNOTE; 
FOOTNOTE1 "Wygenerowane przez system SAS (&_SASSERVERNAME, 
&SYSSCPL) dnia: %SYSFUNC(DATE(), EURDFDE9.) czas: %SYSFUNC(TIME(), 
TIMEAMPM8.)"; 
 
/* ------------------------------------------------------------------- 
   Data set ECLIB000.ZAROWKI does not need to be sorted. 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
PROC SQL; 
 CREATE VIEW WORK.EGT8867 
  AS SELECT czas FROM ECLIB000.ZAROWKI; 
QUIT; 
PROC TTEST  
 DATA = WORK.EGT8867 
 ALPHA=0.05 
 H0 =3000 
 CI = EQUAL; 
 
 VAR czas; 
RUN; 
 
/* Data step for plots. */  
DATA WORK.SORT7490;  
 SET WORK.EGT8867;  
 _const=1;  
RUN; 
 
/* Box Plot. */  
TITLE; 
TITLE1 "Box Plot"; 
GOPTIONS PUBLISH;  
GOPTIONS xpixels=&_EGCHARTWIDTH ypixels=&_EGCHARTHEIGHT;  
 
/* Symbol Statements */  
SYMBOL1 INTERPOL=BOX VALUE=NONE  
; 
PROC GPLOT  
 DATA=WORK.SORT7490;  
  PLOT (czas) * _const /  
 DESCRIPTION='Box Plot'  
 NOLEGEND;  
RUN;  
QUIT;  
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/* Clear previous Symbol statements */  
SYMBOL1;AXIS1; 
 
/* Means Plot. */  
TITLE; 
TITLE1 "Means Plot"; 
 
GOPTIONS PUBLISH;  
GOPTIONS xpixels=&_EGCHARTWIDTH ypixels=&_EGCHARTHEIGHT;  
 
/* Symbol Statements */  
SYMBOL1 INTERPOL=STD1MTJ VALUE=CIRCLE 
;  
PROC GPLOT  
 DATA=WORK.SORT7490;  
 PLOT (czas) *  
_const /  
 DESCRIPTION='Means Plot'  
 NOLEGEND;  
RUN;  
QUIT;  
 
/* Clear previous Symbol statements */  
SYMBOL1;AXIS1; 
/* ------------------------------------------------------------------- 
   End of task code. 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
RUN; QUIT; 
PROC SQL; 
 DROP VIEW WORK.EGT8867; 
 DROP TABLE WORK.EGT8867; 
 DROP VIEW WORK.SORT7490; 
 DROP TABLE WORK.SORT7490; 
QUIT; 
TITLE; FOOTNOTE; 
 

Po kliknięciu przycisku Run uzyskujemy raport wyników. 
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The TTEST Procedure 

 
 

Program oblicza wartość średnią (2799,6) i odchylenie standardowe (129,69) dla 

próby oraz błąd standardowy (25,939). Jako statystyka testowa jest stosowana staty-

styka t-Studenta o n-1=24 stopniach swobody. Program podaje wartość statystyki 

testowej (-7,73), liczbę stopni swobody (24) oraz prawdopodobieństwo testowe dla 

testu dwustronnego Pr>|t| (<0,0001). Oznacza to, że hipotezę zerową należy odrzucić, 

jeżeli przyjęty poziom istotności α jest większy niż 0,0001. Przedział ufności na  

poziomie 95% wynosi [2746,1; 2853,1]. A na poziomie ufności 98%, otrzymujemy 

przedział ufności [2735,0; 2864,2]. 

 

 
 

Procedura wyświetla również przedziały ufności dla odchylenia standardowego. 

Na poziomie ufności 95% jest to przedział [101,27; 180,42], a na poziomie ufności 

98% przedział [96,916; 192,83]. 

Wyniki mogą być przedstawione w postaci graficznej. 
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5.3.  Test Z dla proporcji 
 

Test powinien być stosowany dla dużej próby. Statystyka testowa ma graniczny 

standaryzowany rozkład normalny. Do prezentacji testu wykorzystamy zbiór F2002BD 

gospodarstw domowych. Znajduje się w nim zmienna PLEC opisująca płeć głowy 

gospodarstwa domowego. Głową gospodarstwa domowego może być mężczyzna 

(wartość zmiennej PLEC=1) lub kobieta (wartość zmiennej PLEC=2). Stawiamy hipo-

tezę, że w populacji generalnej częściej głową gospodarstwa domowego jest mężczy-

zna, a dokładniej, że udział mężczyzn wynosi 60%. W zbiorze mamy 2000 obserwacji, 

więc próba losowa jest dostatecznie duża.  

Zastosujemy test dla proporcji, żeby zweryfikować powyższą hipotezę. Skorzy-

stamy z procedury FREQ. 

 

proc freq data='c:\stat\f2002bd'; 
tables plec/binomial(p=.6)alpha=0.02; 
run; 
 

W parametrach procedury FREQ należy określić specyfikację zbioru danych (da-

ta), zmienną użytą do weryfikacji (tables), rodzaj testu (binomial), interesujący nas 

udział obserwacji z pierwszą wartością tej zmiennej występującą w hipotezie zerowej. 

W przykładzie wybieramy zmienną PLEC (płeć głowy gospodarstwa), Oznacza to, że 

badamy frakcję wystąpień liczby 1 (mężczyzna). Następnie podajemy weryfikowaną 

wartość proporcji (p=.6). 

Podobnie jak poprzednio, można wyznaczyć przedział ufności dla proporcji na za-

danym poziomie ufności. W tym celu wybieramy parametr alpha=0.2 (domyślna war-

tość wynosi 0.5, co oznacza, że będą wyświetlane przedziały ufności na poziomie 

ufności 95%) Wartość alpha=0.2 oznacza, że poziom ufności wynosi 98%. Po wyko-

naniu procedury otrzymujemy wyniki.  
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                                  The FREQ Procedure 
                               
                                  Płeć głowy gospodarstwa 
 
                                             Cumulative     Cumulative 
           PLEC    Frequency     Percent     Frequency      Percent  
           ------------------------------------------------------------   
              1         1228       61.40          1228          61.40 
              2          772        38.60          2000        100.00 
 
                                  The FREQ Procedure 
    
                          Binomial Proportion for PLEC = 1 
                   -------------------------------------------- 
                   Proportion                          0.6140 
                   ASE                                          0.0109 
                   98% Lower Conf Limit.    0.5887 
                   98% Upper Conf Limit.       0.6393 
 
                   Exact Conf Limits 
                   98% Lower Conf Limit.    0.5882 
                   98% Upper Conf Limit.         0.6393 
 
                             Test of H0: Proportion = 0.6 
 
                         ASE under H0               0.0110 
                         Z                          1.2780 
                         One-sided Pr >  Z         0.1006 
                         Two-sided Pr > |Z|         0.2012 
 
                                Sample Size = 2000 

 

Procedura wyświetla tablicę częstości dla zmiennej PLEC. Mamy 1228 wartości  

1 (mężczyźni) oraz 772 wartości 2 (kobiety). Wartość proporcji z próby wynosi 

61,40%. Wartość statystyki Z wynosi 1,2780. Odpowiada to empirycznemu poziomowi 

istotności 0,1006 dla testu jednostronnego lub 0,2012 dla testu dwustronnego. Ozna-

cza to, że na poziomie istotności α =0,1 (a tym bardziej α =0,05 lub α =0,01) nie ma 

podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.  

Przedział ufności na poziomie 98% wynosi [0,5882; 0,6393]. Postulowana wartość 

p=0,6 mieści się w tym przedziale. 
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5.4.  Test chi-kwadrat dla wariancji 
 

W przykładzie dotyczącym czasu świecenia się żarówek założyliśmy, że znamy 

odchylenie standardowe. Obecnie uchylimy to założenie i zweryfikujemy hipotezę 

zerową mówiącą, że odchylenie standardowe wynosi 100, czyli że wariancja populacji 

żarówek wynosi 10 000.  

Statystyka testowa ma rozkład chi-kwadrat. Do weryfikacji hipotezy użyjemy pole-

cenia Statistics  Hypothesis Tests  One Sample Test for a Variance. Wprowa-

dzamy zmienną CZAS do pola Variables oraz określamy hipotezę zerową i hipotezę 

alternatywną. Tutaj hipotezą zerową jest hipoteza Var = 10 000, a hipotezą alterna-

tywną Var > 10 000, a więc jest to test jednostronny. Podobnie jak poprzednio, okre-

ślamy (w opcji Intervals), że chcemy uzyskać przedziały ufności i wybieramy poziom 

ufności 99%. 

 

 
 

Wyniki obliczeń są następujące: 
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One Sample Chi-square Test for a Variance  
 
    Sample Statistics for czas 
 
          N      Mean      Std. Dev.      Variance 
       --------------------------------------------- 
         25    2799.6        129.69         16821 
 
    Hypothesis Test 
       Null hypothesis:        Variance of czas <= 10000 
       Alternative:            Variance of czas >  10000 
 
              Chi-square       Df        Prob 
              --------------------------------- 
                40.370         24       0.0195 
 
    99% Confidence Interval for the Variance 
                   Lower Limit    Upper Limit 
                   -----------    ----------- 
                        8861          40834 

 

Program podaje liczbę obserwacji (N=25), wartość średnią z próby (Mean=2 

799,6), odchylenie standardowe z próby (Std. Dev.=129,69) oraz wariancję z próby 

(Variance=16 821). 

Wartość statystyki chi-kwadrat wynosi 40,370. Mamy 24 stopnie swobody. Praw-

dopodobieństwo testowe wynosi p<0,0195. Oznacza to, że w teście jednostronnym 

hipotezę zerową należy odrzucić na poziomie istotności α =0,05, natomiast nie ma 

podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, jeżeli przyjmiemy poziom istotności 

α =0,01. 

99% przedział ufności dla wariancji czasu świecenia żarówek wynosi [8861; 

40834]. Wartość 10 000 jest zawarta w tym przedziale. 

 

5.5.  Test t-Studenta dla równości wartości oczekiwanych w dwóch 
populacjach przy nieznanej wariancji 

 

Naszym celem jest zweryfikowanie hipotezy zerowej mówiącej, że wartości ocze-

kiwane miesięcznego dochodu w jednoosobowych gospodarstwach domowych nie 

zależą od płci, czyli że średnie dochody są takie same dla mężczyzn jak i dla kobiet. 
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Pierwsza czynnością, którą powinniśmy wykonać po wczytaniu zbioru F2002BD jest 

wybranie gospodarstw jednoosobowych. Należy wybrać z menu polecenie Data  
Filter and Query Active Data i w oknie dialogowych określić warunek selekcji  

LOSOB=1. Zmienna LOSOB dotyczy liczby osób w gospodarstwie, więc podany wa-

runek służy do wyboru gospodarstw jednoosobowych. Zmienna PLEC zawiera infor-

mację o płci głowy gospodarstwa, a więc w tym przypadku o płci jedynej osoby wcho-

dzącej w skład gospodarstwa. 

 

 
 

Następnie, jak poprzednio wybieramy z menu polecenie Analyze  ANOVA   
t Test. Obliczenia będą przeprowadzane na zbiorze roboczym nazwanym  

QURY1256. Ten zbiór zawiera obserwacje spełniające warunek selekcji.  

Do przeprowadzenia testu używamy wariantu dla prób wylosowanych z dwóch nieza-

leżnych populacji (Two Sample).  
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W oknie Task Roles należy określić, w jaki sposób są zorganizowane dane doty-

czące dochodu i płci. Tutaj mamy zmienną DOCHG oznaczającą dochód gospodar-

stwa (niezależnie od płci głowy gospodarstwa), natomiast zmienna PLEC służy do 

grupowania obserwacji. Dlatego mamy do czynienia z dwiema niezależnymi popula-

cjami. Pierwszą populacją są te gospodarstwa, w której głową gospodarstwa jest 

mężczyzna, drugą – te, w których głową gospodarstwa jest kobieta.  
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Zaznaczamy to wprowadzając do pola t Test Roles pod pozycją Analysis variables 

zmienną (DOCHG), a pod pozycją Group by zmienną identyfikującą obie populacje 

(PLEC). Zmienna ta musi przyjmować tylko dwie różne wartości. Jeżeli wybierzemy 

zmienną grupującą mającą więcej wartości, to ukazuje się komunikat diagnostyczny:  

 

Assign a classification variable to this role for analysis of two independent 

samples. The variable must have two and only two levels, one for each sam-

ple. You may assign a maximum of one variable to this role. 

 

Następnie należy podać postać hipotezy zerowej (zakładka Analysis). Procedura 

testuje hipotezę o różnicy wartości oczekiwanych postaci: Średnia1 – Średnia = c 

(stała). Dla hipotezy o równości wartości oczekiwanych należy w tym polu wprowadzić 

wartość H0 = 0.  

W oknie zakładki Plots określamy, jakie wykresy chcemy uzyskać (Box nad whi-

sker, Means).  

Wyniki są następujące: 
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The TTEST Procedure 
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Wybraliśmy gospodarstwa jednoosobowe. W raporcie wyników jest podawana 

liczba obserwacji w obu grupach określonych przez zmienną grupującą. W próbie 

mamy 110 mężczyzn i 253 kobiety. Wartości średnie, odchylenia standardowe i błędy 

standardowe dochodu wynoszą odpowiednio:  

− dla mężczyzn: średnia = 1115,9, odch.std. = 675,85, błąd std. = 64,439,  

− dla kobiet: średnia = 1068,9, odch.std. = 640,39, błąd std. = 40,261. 

Podobnie jak w testach dla jednej populacji możemy otrzymać przedziały ufności 

na wybranym przez nas poziomie ufności oraz otrzymać różne wykresy. Wyświetlone 

są przedziały ufności (tutaj 95%) dla wartości oczekiwanej i odchylenia standardowe-

go dochodu rozporządzalnego dla każdej z grup oraz takie same przedziały ufności 

dla różnicy średnich dochodów. 

Statystyka testowa podawana jest w dwóch wariantach: 

− jeżeli wariancje obu populacji są równe (Equal), wtedy t = 0,63, 

− jeżeli wariancje obu populacji nie są równe (Unequal), wtedy t = 0,62. 

Zatem należy przeprowadzić weryfikację hipotezy o równości wariancji w obu  

populacjach i w zależności od wyniku analizować jeden z dwóch podanych wierszy.  

Tutaj nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o równości wariancji (wartość staty-

styki F wynosi 1,11, a prawdopodobieństwo testowe 0,4903), więc należy czytać 

pierwszy wiersz. Otrzymujemy wartość statystyki t-Studenta (0,63), liczba stopni swo-

body (361) i prawdopodobieństwo testowe (0,5278).  

Z wykresów tutaj wybraliśmy wykres pudełkowy (Box and whisker plot). Otrzymu-

jemy dwa "pudełka z wąsami" dla mężczyzn (PLEC = 1) i kobiet (PLEC = 2). 

Podobnie jak dla dochodów można przeprowadzić weryfikację hipotezy dla wydat-

ków jednoosobowych gospodarstw domowych. 
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The TTEST Procedure 

 

Tutaj można odrzucić hipotezę o równości wariancji, więc czytamy drugi wiersz 

(Unequal). Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o równości średnich wydatków  

w obu populacjach. 

 

5.6.  Test t-Studenta dla równości wartości oczekiwanych w dwóch 
populacjach zależnych 

 

W poniższej tablicy są podane wyniki dwóch testów sprawnościowych przeprowa-

dzonych na tej samej grupie 10 losowo wybranych uczniów szkół podstawowych. 

Pierwszy test (test A) przeprowadzono o godzinie 8.00 (przed pierwszą lekcją), drugi 

test przeprowadzono o godzinie 13.00 (po lekcjach). 

 

Osoba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Test A 36 44 49 38 33 37 45 40 48 44 
Test B 40 56 55 34 33 43 41 43 49 52 
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Stawiamy hipotezę zerową, że w całej populacji uczniów szkół podstawowych 

wartości oczekiwane wyników w obu testach są takie same, tzn. pora przeprowadze-

nia testu nie ma wpływu na jego wynik. Do weryfikacji hipotezy wykorzystamy program 

SAS Enterprise Guide. 

Należy wybrać z menu polecenie Analyze  ANOVA   t Test. Zostaje wyświe-

tlone okno dialogowe, w którym zaznaczamy opcję Paired. 

 

 
 

W następnym oknie dialogowym (Task Roles) określamy, które zmienne będą  

porównywane i wprowadzamy je odpowiednio z pola Variables do pola t Test Roles 

pod pozycję Paired Variables. 
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Weryfikowana jest hipoteza, że różnica wartości oczekiwanych obu zmiennych 

wynosi 0. Zatem trzeba określić hipotezę zerową H0 = 0. Poziom ufności określamy 

tak samo, jak w poprzednich przykładach. Zostawimy domyślną opcję 95%. Również 

wykresy są tej samej postaci, jak w poprzednich przykładach. 

Po kliknięciu przycisku RUN otrzymujemy wyniki.  

 

The TTEST Procedure 
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Wyświetlana jest liczba obserwacji (10), wartość średnia różnicy zmiennych A i B 

(-2,7) oraz jej odchylenie standardowe (4,3474) i błąd standardowy (1,3748). Możemy 

odczytać też 95% przedział ufności dla średniej różnicy A-B ([-5,81; 0,41]) i odchylenia 

standardowego różnicy ([2,9903; 7,9367]). Następnie jest wyświetlana wartość staty-

styki t-Studenta użytej do testu (-1.96), liczba stopni swobody (9) oraz prawdopodo-

bieństwo testowe (0.0811). Ponieważ jest ono duże (ponad 0.05), więc nie ma pod-

staw do odrzucenia hipotezy zerowej na istotności (α =0.5 lub mniej). Zauważmy,  

że przedział ufności zawiera 0. 
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Rozdział 6 
 

Analiza wariancji 
 
6.1.  Podstawy teoretyczne pojedynczej metody analizy wariancji 
  

Analiza wariancji, dokładniej pojedyncza metoda analizy wariancji (1MAW), jest 

jedną z wielu metod, obok analizy regresji i analizy korelacji, które służą do badania 

współzależności zmiennych. Istotą tej metody w przestrzeni dwuwymiarowej jest  

pomiar wpływu zmiennej X (czynnika klasyfikującego X) na skalę zmienności zmiennej 

Y. Pomiar wpływu obejmuje wyznaczenie miar statystycznych opisujących rozkłady 

warunkowe oraz weryfikację hipotez. 

Zakres niezbędnych do wyznaczenia miar oraz rodzaj weryfikowanych hipotez 

zamieszcza poniższy schemat. 

 

Schemat pojedynczej metody analizy wariancji (1MAW): 

Źródła 
zmienności Y 

Sumy kwadratów  
odchyleń 

Liczba stopni 
swobody 

Średnie kwadraty  
odchyleń 

Międzygrupowe SSB (Sum of Square 
Between) s1 = k – 1 MSB (Mean Square 

Between) 

Wewnątrzgrupowe SSE (Sum of Square 
Error) s2 = n – k MSE (Mean Square 

Error) 

Ogółem SST (Sum of Square 
Total) s = n – 1 MST (Mean Square 

Total) 
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Weryfikacja hipotez i testy: 

Hipoteza  Testy Liczba stopni 
swobody p 

Hipoteza o równości 
średnich w grupach 

H0: m1 = m2 = ... = mn 
H1: mi ≠ mj , dla i ≠ j MSE

MSBF =  s1 = k – 1 
s2 = n – k  

Hipoteza o jedno-
rodności wariancji 

H0: σ1
2 = σ2

2 = ... = σn
2
 

H1: σi
2 ≠ σj

2 , dla i ≠ j 

Testy dostępne 
w aplikacji Enter-

prise Guide: 
Smitha-Forsytha, 

 
Levene’a, 

 
Barletta 

 
 
 

s1 = k – 1 
s2 = n – k 
s1 = k – 1 
s2 = n – k 
s = k – 1 

 

 

Zamieszczone dwa przykłady analizy wariancji wykorzystują procedurę analizy 

wariancji z klasyfikacją pojedynczą. Cały zestaw procedur z zakresu analizy wariancji 

oferowany przez system SAS jest bardzo bogaty. Dane wykorzystane do przykładów 

znajdują się w zbiorze AW2004. 

Dane liczbowe zawarte w zbiorze AW2004 to zbiór 408 jednostek obserwacji  

z numerem identyfikującym (ID), nazwą jednostki (NAZWA), czterema zmiennymi oraz 

czynnikiem klasyfikującym. Zbiór ten został utworzony na podstawie raportu tygodnika 

„Polityka” opublikowanego w 2005 r.  

Lista zmiennych w zbiorze AW2004 jest następująca: 

ID – identyfikator badanej jednostki, 

NAZWA – nazwa spółki, 

PRZYCHC – całkowite przychody (w tys. zł), 

PRZYCHS – przychody ze sprzedaży (w tys. zł), 

ZYSKB  – zysk brutto (w tys. zł),  

ZYSKN – zysk netto (w tys. zł), 

ZATRUD – liczba osób zatrudnionych, 

KODY  – kody dla czynnika klasyfikującego (zatrudnienia) uwzględniały  

następujące poziomy: 

 A – powyżej 2000 osób,    

 B – od 1000 do 1999 osób,  

 C – od 500 do 999 osób,  

  D – poniżej 500 osób. 
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6.1.1. Przykład 1 
  

Tygodnik „Polityka” zamieścił informacje o 500 największych polskich przedsię-

biorstwach przemysłowych. Do analizy wybraliśmy 408 firm uporządkowanych według 

wielkości zatrudnienia (usunięte zostały wpisy niekompletne), obserwowanych ze 

względu na dwie cechy: X – całkowite przychody (w zł), Y – zatrudnienie. 

Obie zmienne wybrane do analizy są zmiennymi mierzalnymi, przy czym zmienna 

X jest zmienną objaśnianą (zależną), a zmienna Y zmienną objaśniającą (niezależną). 

Czynnik klasyfikacyjny Y pogrupowano w 4 klasy (przedziały klasowe) o zakresie 

wartości tak, jak przedstawiono w zmiennej KODY.  

Stosując procedury pojedynczej metody analizy wariancji (1MAW) oraz zakładając 

poziom istotności α = 0,05 należy ocenić, czy: 

1) wpływ czynnika klasyfikującego (zatrudnienia) okazał się statystycznie istotną 

przyczyną zmienności poziomu przychodów? 

2) wystąpiły uzasadnienia formalne do stosowania wnioskowania statystycznego 

opartego na procedurze 1MAW (inaczej, czy spełniony został warunek jednorod-

ności wariancji)? 

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania musimy zweryfikować nastę-

pującą hipotezę o zgodności średnich warunkowych: 

H0: E (SSB) = 0  

H1: E (SSB) > 0 

jest równoważne hipotezie o równości średnich:   

– nie odrzucamy H0 ( 0, Fα,s1,s2), 

– odrzucamy H0 < Fα,s1,s2, +∞). 

Rozwiązanie, podobnie jak większość przykładów w niniejszej książce, wykonane 

zostanie przy użycie SAS Enterprise Guide. Po uruchomieniu programu wczytujemy 

zbiór danych do analizy i wybieramy kolejno opcje z menu: Statistics   ANOVA  
One-Way ANOVA: 
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Następnie wybieramy zmienne, które chcemy poddać analizie, tzn. przychody 

ogółem jako zmienną zależną (Dependent) i zmienną grupującą (zatrudnienie podzie-

lone na wymienione przedziały). Powyższe czynności przedstawia załączony wydruk 

ekranu: 
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Przed ostateczną analizą musimy jeszcze wybrać pożądane testy na równość  

wariancji w grupach i wykresy, które chcemy otrzymać. Nasze wybory prezentują dwa 

poniższe wydruki ekranów: 
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Po zatwierdzeniu wszystkich wyborów otrzymujemy ostateczne wyniki analizy  

wariancji. SAS Enterprise Guide wyświetla wyniki w formacie HTML. Poniżej znajdu-

ją się wyniki analizy przykładu pierwszego: 
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Ponieważ wartość prawdopodobieństwa P(FSSB > 15,89) < 0,0001, a poziom istot-

ności przyjęliśmy na poziomie 0,05, odrzucamy więc hipotezę H0 na korzyść H1 (jest 

to decyzja jednoznaczna). Wniosek jest zatem następujący: wielkość zatrudnienia ma 

statystycznie istotny wpływ na wielkość przychodów wśród badanych przedsiębiorstw.  

Odpowiedź na drugie pytanie jest również jednoznaczna dla wszystkich  

testów. Każdy z nich odrzuca hipotezę H0 na korzyść alternatywnej, co interpretujemy 

następująco: warunek homogeniczności (jednorodności) wariancji nie został spełnio-

ny, czyli nie wystąpiły uzasadnienia formalne do stosowania wnioskowania statystycz-

nego opartego na procedurze 1MAW. Dodatkowo otrzymujemy wykres pudełkowy 

przychodów przedsiębiorstw w zależności od zatrudnienia (zamieszczony poniżej). 
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6.1.2. Przykład 2 
 

W tym przykładzie do analizy wariancji wykorzystamy dane o gospodarstwach 

domowych – plik F2002BD. W rozdziale trzecim analizowaliśmy rozkład powierzchni 

mieszkań w miejscowościach różnej wielkości. Obecnie przeprowadzona zostanie 

analiza, która odpowie na pytanie, czy powierzchnia mieszkań zależy od miejsca  

zamieszkania. 

Zmienną zależną będzie w tym przykładzie powierzchnia mieszkania (POWM),  

a czynnikiem klasyfikującym klasa miejscowości (KLM). Po wprowadzeniu odpowied-

nich danych na ekranie monitora powinien się pojawić następujący obraz: 

 

 
 

Po powtórzeniu poleceń z przykładu pierwszego, otrzymujemy następujące 

 wyniki: 
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Ponieważ wartość prawdopodobieństwa P(FSSB > 33,1) < 0,0001, a poziom istot-

ności przyjęliśmy na poziomie 0,05, podobnie jak w Przykładzie 1 odrzucamy hipotezę 

H0 na korzyść H1 (jest to decyzja jednoznaczna). Odpowiedź na pytanie z niniejszego 

przykładu brzmi: w badanych gospodarstwach domowych klasa miejscowości ma 

statystycznie istotny wpływ na wielkość powierzchni mieszkań. 
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Również i tym razem wszystkie testy na jednorodność wariancji nakazują odrzucić 

tę hipotezę, a więc nie wystąpiły formalne uzasadnienia do stosowania wnioskowania 

statystycznego opartego na procedurze 1MAW. Poniżej przedstawiono wykres pudeł-

kowy i wykres średnich. 
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6.2.  Podstawy teoretyczne podwójnej metody analizy wariancji 
 

Podczas gdy jednoczynnikowy model ANOVA analizuje zależność między śred-

nimi w różnych grupach czynnika klasyfikującego, dwuczynnikowy (podwójny) model 

ANOVA pozwala na porównanie średnich między dwiema różnymi zmiennymi obja-

śniającymi.  

Zasada na jakiej opiera się algorytm jest bardzo podobna do poprzednio opisane-

go modelu. Występuje tu tylko jedna różnica – dwuczynnikowy model ANOVA  

dopuszcza występowanie interakcji. Jej obecność zakłada, że zależność między 

zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi zmienia się dla różnych kategorii 

zmiennych niezależnych.  

Model z dwoma czynnikami klasyfikującymi i interakcją ma postać15: 

                                                      
15 Opis teoretyczny podwójnej metody analizy wariancji został podany za pracą: A.D. Aczel, Statystyka 

w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, str. 429-432. 
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( ) ijkijjiijkx εαββαµ ++++= , 

gdzie: 

µ  – jest ogólną średnią,   

iα  – jest efektem działania czynnika A na poziomie i (i=l,2,...,a),  

jβ  – jest efektem działania czynnika B na poziomie j (j=1,2,...,b),  

( )ijαβ  – jest efektem interakcji czynników A oraz B na poziomach αi i βj,  

jikε  – jest błędem (losowym) związanym z k-tą obserwacją i-tego  

poziomu  czynnika A i j-tego poziomu czynnika B. 

 

Dodatkowo zakładamy, że błędy εijk mają rozkłady normalne o zerowej średniej 

i wariancji 2σ  dla wszystkich i, j, k. 

 
Hipotezy w podwójnym modelu ANOVA 
 

W omawianym modelu występują 3 możliwe testy hipotez: 

1. Test na swoisty efekt czynnika A: 

1. H0: αi = 0 dla wszystkich i = 1,..., α 

2. H1: nie wszystkie αi = 0. 

Test ten ma ocenić, czy występują jakiekolwiek efekty swoiste dla czynnika A.  

Hipoteza zerowa jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy nie występują różnice 

między średnimi, wynikające z zastosowania czynnika A na rożnych poziomach  

(z różnych zabiegów). 

2. Test na swoisty efekt czynnika B: 

H0: βj = 0 dla wszystkich i = 1,..., β 

H1: nie wszystkie βj = 0. 

Test ten ma ocenić, czy występują jakiekolwiek efekty swoiste dla czynnika B.  

Hipoteza zerowa jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy nie występują różnice 

między średnimi, wynikające z zastosowania czynnika B na różnych poziomach  

(z różnych zabiegów). 
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3. Test na interakcję (AB): 

H0: (αβ)ij = 0 dla wszystkich i = 1,..., α oraz j = l,..., β, 

H1: nie wszystkie (αβ)ij = 0. 

Jest to test na występowanie interakcji między czynnikami. Hipoteza zerowa jest 

prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma powiązania między efektami oddziaływania 

dwóch czynników, tj. wtedy, gdy te efekty są addytywne. 

Stosując podwójną ANOVA należy sprawdzać najpierw trzecią hipotezę, to jest 

czy występuje interakcja czynników. Interpretacja wyników jest inna, gdy interakcja 

występuje, a inna, gdy jej brak (tj. gdy efekty są addytywne). 

 

Sumy kwadratów odchyleń, stopnie swobody i średnie kwadratowe odchylenia 
 

Poniżej przedstawione są algorytmy, służące liczeniu statystyk do weryfikacji 

uprzednio wymienionych hipotez. Definicje wyników obserwacji, średnich i odchyleń 

od średnich:. 

ijkx  – jest k-tym wynikiem obserwacji przy poziomie i czynnika A oraz  

poziomie j czynnika B, 

x  –  jest ogólną średnią, 

ijx  – jest średnią w klatce ij, 

ix  –  jest średnią wszystkich wyników obserwacji przy poziomie i czynni-

ka A, 

jx  – jest średnią wszystkich wyników obserwacji przy poziomie j czynni-

ka B. 

Na mocy tych definicji zachodzą równości 

( ) ( ) ( )∑∑∑∑∑∑∑∑ −+−=−
222

ijijkijijk xxxxxx  

 SST =  SSTR + SSE 

Suma SSTR może być rozkładana na mniejsze składniki. Pełny podział całkowitej 

sumy kwadratów odchyleń na składniki pokazuje następujące równanie: 
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 ( ) ( ) ( )∑∑∑∑∑∑∑∑∑ −+−=−
222

ijijkijk xxxxxx , gdzie: 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ +−−+−+−=−
2222

xxxxxxxxxx jiijji

 

gdzie: 

SST = SSA + SSB + SS(AB) + SSE,  

SSA – suma kwadratów odchyleń wynikająca z działania czynnika A,  

SSB – suma kwadratów odchyleń wynikająca z działania czynnika B,  

SS(AB) – suma kwadratów odchyleń wynikająca z interakcji czynników A i B. 

 

Ostateczny schemat dwuczynnikowego modelu ANOVA prezentuje poniższa  
tablica: 
Źródło zmienno-

ści 
Suma kwadratów 

odchyleń 
Liczba stopni 

swobody 
Średnie kwadratów od-

chyleń 

Czynnik A SSA a – 1 
1−

=
a
SSAMSA  

Czynnik B SSB b – 1 
1−

=
b
SSBMSB  

Interakcja SS(AB) (a – 1)(b – 1) ( ) ( )
( )( )11 −−

=
ba

ABSSABMS  

Błąd SSE ab(n – 1) ( )1−
=

nab
SSEMSE  

Suma SST abn – 1 – 
Źródło: A.D.Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, str. 432, tablica 9.8 

 

6.2.1. Przykład 1 
 

Pizzeria „Margarita” czynna codziennie w sezonie letnim, oprócz poniedziałków, 

prowadzi dostawę produktów „na telefon” oraz obsługuje klientów przy stolikach w sali 

restauracyjnej i przyległym „ogródku”. Przyjmuje się, że codzienne obroty pizzerii  

zależą od dnia tygodnia i pogody. W pliku PIZZA znajdują się dane dotyczące niniej-

szego przykładu. Plik zawiera następujące cechy: 

LP – numer obserwacji, 

DZIEN_TYGODNIA – nazwa dnia tygodnia, w którym pizzeria była czynna, 
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RODZAJ_DNIA – podział dni tygodnia na dzień roboczy i świąteczny, przy czym za 

dzień świąteczny przyjęta została sobota, niedziela i dzień ogólnie uważany za święto 

według kalendarza, 

POGODA – pogoda w danym dniu, 

LICZBA_OSOB_PERSONELU – liczba osób z personelu obecnych w pracy w danym 

dniu, 

OBROTY_W_TYS_ZL – obroty danego dnia podane w zł. 

Przy użyciu dwuczynnikowego modelu ANOVA zweryfikowane zostaną następu-

jące hipotezy: 

1. Hipoteza o działaniu czynnika A: 

H0: nie ma różnicy w wysokości przeciętnych obrotów w dniu słonecznym 

i w dniu deszczowym, 

H1: jest różnica w wysokości przeciętnych obrotów w dniu słonecznym i w dniu 

deszczowym. 

2. Hipoteza o działaniu czynnika B: 

H0: nie ma różnicy w wysokości przeciętnych obrotów w dniu roboczym  

i w dniu świątecznym, 

H1: jest różnica w wysokości przeciętnych obrotów w dniu roboczym i w dniu 

świątecznym. 

3. Hipoteza o interakcji: 

H0: nie ma interakcji pomiędzy pogodą a rodzajem dnia, 

H1: występuje co najmniej jedna interakcja pomiędzy pogodą a rodzajem 

dnia. 

Jako narzędzie do weryfikacji wyżej wymienionych hipotez posłuży nam SAS En-
terprise Guide. Po wczytaniu danych wybieramy kolejno Analyse  ANOVA   

Lineal models: 
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Po ukazaniu się poniższego okna, przystępujemy do określenia zmiennych:  

zależnej i niezależnych. 

 

 
 

Następnie należy określić, dla których zmiennych chcemy policzyć średnie  

w grupach oraz, czy w modelu chcemy uwzględnić interakcję. Możemy również wy-

brać, które wykresy chcemy zobaczyć po wykonaniu obliczeń. 
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Po kliknięciu przycisku uruchom otrzymujemy następujące wyniki: 
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Interpretacja uzyskanych wyników: 

Ponieważ dla zmiennej POGODA wartość prawdopodobieństwa P(FSSA > 20,14) < 

0,0002, a poziom istotności przyjeliśmy na poziomie 0,05, więc odrzucamy hipotezę 

H0 na korzyść H1. Czyli pogoda miała statystycznie istotny wpływ na wysokość obro-

tów pizzerii w 1999 r. Obroty w dzień słoneczny były wyższe od obrotów w dniu desz-

czowym. 

Dla zmiennej RODZAJ_DNIA wartość prawdopodobieństwa P(FSSB > 94,58) < 

0,0001, a poziom istotności przyjeliśmy na poziomie 0,05, więc odrzucamy hipotezę 

H0 na korzyść H1. Wniosek jest następujący: istnieje różnica w wysokości przeciętnych 

obrotów w pizzerii w dniu roboczym i w dniu świątecznym. Rodzaj dnia miał staty-

stycznie istotny wpływ na wysokość obrotów pizzerii w badanym okresie. 

Dla interakcji dwóch zmiennych wartość prawdopodobieństwa P(FSS(AB) > 0,90) < 

0,3528. Poziom istotności pozostał na niezmienionym poziomie – 0,05. Zatem brak 

podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Nie ma związku między efektami oddziaływania 

dwóch czynników. 

 

6.2.2. Przykład 2 
 

W kolejnym przykładzie analizowane są dane o liczbie transakcji zawieranych  

w 8 oddziałach każdego z 5 banków. Dane są zgromadzone w zbiorze o nazwie 

BANK:  

BANK   – numer banku, 

ODDZIAŁ  – numeru oddziału, 

TRANSAKCJA  – liczba transakcji w poszczególnym oddziale. 

Przy użyciu dwuczynnikowego modelu ANOVA zweryfikowane zostaną następu-

jące hipotezy: 

1. Hipoteza o działaniu czynnika A: 

H0: nie ma różnicy w przeciętnej liczbie transakcji w poszczególnych 

 bankach, 

H1: jest różnica w przeciętnej liczbie transakcji w poszczególnych bankach. 

2. Hipoteza o działaniu czynnika B: 
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H0: nie ma różnicy w przeciętnej liczbie transakcji w poszczególnych oddzia-

łach 5 badanych banków, 

H1: jest różnica w przeciętnej liczbie transakcji w poszczególnych oddzia-

łach badanych banków. 

3. Hipoteza o interakcji: 

H0: nie ma interakcji między oddziałem a bankiem, 

H1: występuje przynajmniej jedna interakcja między oddziałem a bankiem. 

Podobnie jak w Przykładzie 1 korzystamy z opcji Analyse  ANOVA  Linear 
models. Następnie wybieramy zmienną objaśnianą i zmienne objaśniające: 

 

 
 

Po wykonaniu analizy otrzymujemy następujące wyniki: 
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Interpretacja uzyskanych wyników jest następująca: empiryczne poziomy istotno-

ści dla obu zmiennych objaśniających i interakcji między nimi okazały się niższe niż 

zakładane 0,05. Czyli liczba transakcji zależy zarówno od rodzaju banku i oddziału, 

jak i od interakcji między nimi. Różnice między średnimi w poszczególnych grupach są 

widoczne na poniższych wykresach.  
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Średnia liczba transakcji w bankach: 

 
 

Średnia liczba transakcji w oddziałach: 
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Średnia liczba transakcji w oddziałach poszczególnych banków: 
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Rozdział 7 
 

Analiza korelacji i regresji 
 
7.1.  Informacje ogólne 
 

W analizie zbiorowości statystycznych obserwowanych jednocześnie ze względu 

na kilka zmiennych podstawowe jest pytanie o fakt występowania współzależności, jej 

charakter i skalę. Metody, które umożliwiają ocenę związków nazywamy analizą kore-

lacji i regresji. Analiza korelacji ocenia fakt występowania współzależności zmiennych, 

jej natężenie i siłę. Analiza regresji umożliwia opis zależności zmiennych w postaci 

funkcyjnej, np. modelu regresji. Zamieszczone dalej przykłady empiryczne umożliwiają 

zapoznanie się z analizą korelacji i regresji na poziomie podstawowym korzystając  

z możliwości oferowanych przez System SAS. 

Do analizy korelacji i regresji będziemy wykorzystywali głównie aplikację SAS En-
terprise Guide. W jednym przykładzie posłużymy się modułem SAS/INSIGHT.  

Do zilustrowania poruszanych w tym rozdziale tematów posłużą nam zbiory METEO, 

MIESZKANIA i GOSPODARSTWA.  

Zbiór METEO został wczytany przy użyciu opcji importu\eksportu. Proces importu 

danych z formatu Microsoft Excel został opisany w rozdziale 2. Zbiór zawiera dane 

zanotowane w 31 stacjach meteorologicznych. W zbiorze mamy informacje o średniej 

temperaturze mierzonej w stopniach Celsjusza (zmienna TEMP), sile wiatru w m/s 

(WIATR), zachmurzeniu mierzonemu w oktantach (CHMURY 0-bez chmur,  

8-całkowite zachmurzenie) i rocznej sumie opadów w milimetrach (OPADY). Każda 

stacja jest identyfikowana za pomocą unikalnego numeru (NR) i nazwy (STACJA). 

Dysponujemy także informacją o położeniu stacji w metrach nad poziomem morza 



 Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1.  

 148

(NPM). Poniżej zamieszczono fragment ekranu SAS Enterprise Guide, na którym 

przedstawiono część zawartości zaimportowanego zbioru METEO:  

 

 
 

Zbiór MIESZKANIA zawiera 24 obserwacje i 4 zmienne16. W zbiorze zawarte są 

informacje dotyczące: ceny mieszkania w zł (CENA), jego powierzchni (POW), piętra, 

na którym się znajduje (PIETRO) oraz ceny za metr kwadratowy mieszkania w zł 

(CENAM). Każda obserwacja opisuje jedno mieszkanie. W poniższej tabeli zamiesz-

czono fragment zbioru MIESZKANIA: 

 

 

                                                      
16 Dane pochodzą z transakcji zawartych przez pośredników zrzeszonych w Warszawskim Stowarzy-

szeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (źródło: Gazeta Wyborcza, 01 czerwca 2005 r.). 
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Na zbiór SASUSER.GOSPODARSTWA składa się 50 obserwacji reprezentują-

cych gospodarstwa domowe. Każde gospodarstwo opisane jest 3 zmiennymi. Zmien-

na NUMER zawiera numer identyfikacyjny gospodarstwa, ZRODLO opisuje źródło 

dochodów (Emerytura, Pracownicze, Rolnicze), a TYP określa typ rodziny (Małżeń-

stwo z dziećmi, Małżeństwo bez dzieci, Osoba samotna, Inne). 

 

 

 
7.2.  Wykresy rozproszenia 

 

Przedmiotem analizy będą ceny mieszkań w Warszawie. Pierwszym krokiem ana-

lizy współzależności będzie graficzne przedstawienie danych. Chcemy zobrazować 

możliwe związki pomiędzy zmiennymi. Wzrokowa ocena pozwoli na sformułowanie 

wstępnych wniosków dotyczących rodzaju zależności i ewentualnie jej siły oraz  

kierunku. Stworzymy wykres rozproszenia (inaczej smugi punktów) dla powierzchni 

mieszkań i cen mieszkań oraz dla powierzchni mieszkań i cen mieszkań za 1 m2.  

Będziemy posługiwali się opisanym wcześniej zbiorem MIESZKANIA. 

Mając uruchomioną aplikację SAS Enterprise Guide i otwarty zbiór MIESZKA-
NIA z menu wybieramy Graphs  Scatter Plot. Pojawi się okno dialogowe Scatter 

Plot for MIESZKANIA. W pierwszej kolejności należy wybrać pożądany typ wykresu. 
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W celu wygenerowania dwuwymiarowego wykresu rozproszenia zaznaczamy 2D 
Scatter Plot.  
 

 
 

W dalszej kolejności należy wybierać kolejne opcje tworzenia wykresu, które  

widoczne są w lewym panelu okna Scatter Plot for MIESZKANIA. Zaznaczenie pozycji 

Task Roles pozwoli na wybór zmiennych, które będą wizualizowane. Na osi poziomej 

przedstawione mają być wartości zmiennej POW, a na osi pionowej CENA. W tym 

celu zmienną POW należy przeciągnąć z panelu Columns to assign i przenieść na 

panel Scatter Plot Task Roles w grupie Horizontal. Nieco inaczej postępujemy ze 

zmienną CENA, przenosząc ją do panelu Scatter Plot Task Roles w grupie Vertical. 
Po wykonaniu opisanych czynności okno Scatter Plot for MIESZKANIA powinno wy-

glądać podobnie jak ekran przedstawiony poniżej: 
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W oknie Scatter Plot for MIESZKANIA mamy możliwość wyboru opcji związanych 

z wyglądem wykresu. Możliwości modyfikacji wyglądu wykresu są dostępne poprzez 

wybór pozycji z grupy Appearance w lewym panelu okna. Dla przykładu zostanie 

przedstawiona modyfikacja polegająca na ustaleniu wielkości punktów wyświetlanych 

na wykresie rozproszenia. W lewym panelu okna Scatter Plot for MIESZKANIA należy 

zaznaczyć pole Plots. Po prawej stronie okna w grupie Data Point Marker w polu 

Height ustalamy wielkość symbolu reprezentującego pojedynczą obserwację  

na wykresie. Przykładowo wpiszmy wartość 0,5: 
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Z rozwijalnego menu Symbol można wybrać typ symbolu, jakim będą reprezen-

towane obserwacje. Rozwijalne menu Color pozwala kontrolować kolor punktów  

wyświetlanych na wykresie.  

Możliwa jest także kontrola wielkości wygenerowanego wykresu. Jest ona dostęp-

na po zaznaczeniu pola Chart Area na lewym panelu okna Scatter Plot for  

MIESZKANIA. Wielkość wykresu (w pikselach) można ustalić po zaznaczeniu pola 

wyboru Specify custom chart size. Wysokość wykresu należy wpisać w polu Height, 
a szerokość w polu Width. W poniżej przedstawionym przykładzie wprowadzono od-

powiednio wartości 400 i 800: 

 

 
 

Wybór przycisku Run zachowuje ustawienia opcji wykresu i uruchamia procedurę 

jego tworzenia. Wykres rozproszenia (smugi punktów) ma następującą postać: 

 

 
Rysunek 7.1. Wykres rozproszenia zmiennych CENA i POW. 
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Widać, że na rysunku 7.1. ułożenie punktów sugeruje występowanie korelacji. 

Wydaje się, że istnieje liniowy związek pomiędzy zmiennymi POW i CENA a ich  

zależność jest dodatnia (wraz ze wzrostem wartości zmiennej POW rosną także war-

tości zmiennej CENA). Na wykresie widać także, iż występuje kilka wartości, które nie 

są typowe. W takiej sytuacji należy przede wszystkim upewnić się, czy posiadane 

dane są właściwe i podjąć decyzję, czy wykluczyć takie obserwacje z dalszej analizy. 

Będziemy chcieli przedstawić cechę powierzchnia (POW) na tle cechy cena za 

metr kwadratowy (CENAM). W tym celu można wykorzystać stworzony wcześniej 

węzeł Scatter Plot. Należy go skopiować klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie 

symbolizującej węzeł i wybrać polecenie Copy. 

 

 
 

Następnie wybierając pustą przestrzeń na diagramie, należy kliknąć prawym przy-

ciskiem myszy i wkleić węzeł, wybierając polecenie Paste. 
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Wklejony węzeł powinien pojawić się na diagramie.  

 

 
 

W dalszej kolejności należy zmodyfikować węzeł, zmieniając zmienną na osi Y ze 

zmiennej CENA na zmienną CENAM. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyci-

skiem myszy na niższym z węzłów Scatter Plot i w lewym panelu okna Scatter Plot for 

MIESZKANIA wybieramy pole Task Roles. Z listy Scatter Plot Task Roles z grupy 

Vertical należy usunąć zmienną CENA. W tym celu klikamy prawym przyciskiem  

myszy na zmiennej CENA i wybieramy polecenie Remove from Role: 
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Pożądany efekt można osiągnąć także klikając lewym przyciskiem myszy na skie-

rowanej w lewo strzałce, pomiędzy listami Columns to assign i Scatter Plot Task 
Roles.  

Gdy rola Vertical jest pusta można ją wypełnić zmienną CENAM przeciągając  

i upuszczając zmienną CENAM na polu Vertical. Zadanie tworzenia wykresu urucha-

miamy wybierając przycisk Run.  

 

Rysunek 7.2. Wykres rozproszenia zmiennych CENAM i POW. 
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Na rysunku 7.2. punkty są bardziej rozproszone niż na rysunku 7.1. Wnioskujemy, 

że korelacja pomiędzy zmiennymi POW i CENAM jest słaba. Biorąc pod uwagę oby-

dwa wykresy (7.1. i 7.2.) możemy stwierdzić, że zależność (POW, CENA) jest silniej-

sza niż (POW, CENAM). 

Aby uczynić diagram bardziej przejrzystym warto zmienić nazwę węzłów Scatter 

Plot, tak by dokładniej opisywały realizowane przez nie zadania. Nazwę węzła można 

zmienić klikając jeden raz na nazwie węzła i wprowadzając nową nazwę. 

 

 
 

7.3.  Współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
 

Miarą siły liniowego związku pomiędzy zmiennymi jest współczynnik korelacji Pe-

arsona. Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału [-1,1]. Wartość bezwzględna 

współczynnika informuje o sile związku. Im bliżej wartości 1, tym korelacja jest silniej-

sza. Wartości współczynnika bliskie 0 oznaczają brak bądź bardzo słabą korelację. 

Znak współczynnika określa kierunek korelacji. Jak łatwo się domyśleć, wartości 

ujemne oznaczają korelację ujemną, a wartości dodatnie współczynnika korelację 

dodatnią. 

Obliczymy macierz współczynników korelacji dla wszystkich zmiennych ze zbioru 

MIESZKANIA. Z menu SAS Enterprise Guide wybieramy Analyze  Correlations. 

Pojawia się okno dialogowe Correlations for Mieszkania. Chcemy otrzymać współ-

czynniki korelacji dla wszystkich zmiennych ze zbioru za wyjątkiem zmiennej NR. 
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Wszelkie zmienne, które mają podlegać analizie korelacji należy przeciągnąć do grupy 

Analysis Variables.  

 

 
 

Jeżeli chcemy dodatkowo otrzymać wykresy rozproszenia dla wszystkich możli-

wych par wybranych zmiennych, to powinniśmy wybrać pole Results i w grupie Plots 

po prawej stronie okna Correlations for Mieszkania zaznaczyć pole wyboru Create  
a scatter plot for each correlation pair. Raport prezentujący otrzymane współczyn-

niki korelacji otrzymamy wybierając przycisk Run. 

Pierwsza część otrzymanego raportu zawiera statystyki opisowe dla wybranych 

zmiennych. Poniżej nagłówka raportu otrzymujemy informację, dla których zmiennych 

zostały obliczone statystyki. W naszym przypadku były to POW, PIETRO, CENA,  

CENAM.  

 

 
 

Dla każdej wybranej zmiennej mamy podaną liczbę obserwacji, na podstawie  

których były liczone współczynniki korelacji (N), średnią (Mean), odchylenie standar-

dowe (Std Dev), najmniejszą i największą wartość danej zmiennej w zbiorze (odpo-

wiednio Minimum i Maximum). Każda zmienna może być dodatkowo opisana za 
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pomocą pola Label (etykieta). W naszym przypadku do zmiennych nie zostały przypi-

sane opisy, zatem etykieta jest taka sama, jak nazwa zmiennej. 

 

 
 

W drugiej części raportu znajduje się macierz współczynników korelacji. Pod 

współczynnikiem korelacji są podawane krytyczne poziomy istotności dla hipotezy 

zerowej zakładającej, że współczynnik korelacji jest równy zeru (statystycznie nie-

istotny). 
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Widać, że w przypadku pary zmiennych (POW, PIETRO) współczynnik korelacji 

jest równy 0,09305.  Można zatem stwierdzić brak liniowego związku pomiędzy tymi 

zmiennymi. Takie stwierdzenie potwierdza wartość otrzymanego krytycznego poziomu 

istotności, którego wartość wynosi 0,6804. Oznacza to, że przyjmując dowolny roz-

sądny poziom istotności testu nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, która zakłada, 

że współczynnik korelacji jest równy zeru. 

Przyjrzyjmy się zmiennym POW i CENA. Tutaj otrzymaliśmy współczynnik korela-

cji równy 0,80681, a krytyczny poziom istotności jest mniejszy niż 0,0001. Oznacza to, 

że przyjmując każdy poziom istotności większy niż 0,0001, nie możemy odrzucić hipo-

tezy zerowej. Konstatujemy, że istnieje silna dodatnia liniowa zależność pomiędzy 

zmiennymi POW i CENA. 

 

7.4.  Budowanie modelu prostej regresji liniowej 
 

Budowa modelu prostej regresji liniowej oparta jest na danych ze zbioru MIESZ-
KANIA. Zmienną zależną jest CENA, zmienną niezależną POW. Zbiór mieszkania 

został wcześniej ograniczony poprzez usunięcie tych obserwacji, gdzie powierzchnia 

mieszkania (POW) jest większa niż 90 m2.17 Usunięcie takich obserwacji było spowo-

dowane koniecznością wyłączenia wartości nietypowych, a także spełnieniem założeń 

regresji liniowej. 

W celu zbudowania modelu prostej regresji liniowej należy z menu wybrać Analy-
ze  Regression  Linear.  
 

                                                      
17 Obcięcia wartości nietypowych ze zbioru MIESZKANIA dokonuje się analogicznie jak w podrozdziale 

2.7.1. (tworzenie podzbiorów, rozdz. 2). 
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W naszym przypadku zmienną zależną będzie cena mieszkania (CENA), a nieza-

leżną powierzchnia (POW). W oknie Linear for Mieszkania przenosimy zmienną  

CENA do grupy Dependent Variables, zmienną POW do grupy Explanatory Varia-
bles.  

 

 
 

Dodatkowo zostanie stworzony wykres prostej regresji liniowej z zaznaczonymi 

przedziałami ufności i wykres reszt, które pomogą ocenić, czy są spełnione założenia 

prostej regresji liniowej. Aby stworzyć wykresy, musimy ustawić odpowiednie opcje  

w podgrupach Predicted, Residual i Indemendent z grupy opcji Plots.  
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Zaznaczenie w grupie opcji Statistics pola wyboru Heteroscedasticity test, 
spowoduje umieszczenie w raporcie testu na heteroscedastyczność.  

 

 
 

Wykres przedstawiający wykres otrzymanej prostej regresji na tle wartości obser-

wowanych, można otrzymać zaznaczając grupę Predicted. Istnieje możliwość stwo-

rzenia wykresów rozproszenia wartości obserwowanych (observed) i teoretycznych 

(predicted) oraz wartości obserwowanych (observed) i niezależnych (independent). 

Na potrzeby naszych analiz wybierzemy drugi z opisanych wykresów. W tym celu 

zaznaczamy Observed vs independents. Na wykresie chcemy mieć zobrazowany  

przedział ufności dla prognozy, dlatego wybieramy opcję Prediction limits. Wybór Con-

fidence limits spowoduje wyświetlenie wykresu, na którym znajdzie się przedział ufno-

ści dla zmiennej zależnej. 
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W następnej kolejności należy wybrać zakładkę Residual.  

Za pomocą wykresu przedstawiającego reszty (oś Y) względem wartości teore-

tycznych (oś X) będziemy mogli przeprowadzić analizę reszt. Aby wygenerować taki 

wykres należy zaznaczyć opcję Ordinary vs Predicted Y. 

 

 
 

W celu analizy założeń regresji liniowej warto także wygenerować zbiór zawiera-

jący reszty, aby w trakcie dalszej analizy możliwe było wygenerowanie normalnego 

wykresu prawdopodobieństwa dla reszt. W tym celu w lewym panelu zaznaczamy 

opcję Predictions i odpowiednie opcje zgodnie z podanym poniżej przykładem: 
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Wybór przycisku Run spowoduje dokonanie obliczeń, wygenerowanie raportu 

oraz zbioru pozwalającego na analizę reszt. Zbiór zostanie stworzony domyślnie  

w bibliotece SASUSER. 

Pierwsza część raportu to analiza wariancji w modelu regresji: 

 

 
 

Source określa źródło zmienności w modelu. Model oznacza zmienność wyja-

śnioną przez otrzymany model. Error to zmienność nie objaśniona przez model.  

Corrected Total to zmienność całkowita. DF oznacza liczbę stopni swobody.  

W naszym przypadku liczba stopni swobody dla reszt (Error) jest równa 21, a obli-

czamy ją posługując się wzorem n-k, gdzie n to liczba obserwacji służących do budo-

wania modelu, a k jest liczbą szacowanych parametrów regresji. W przypadku regresji 

liniowej k=2, ponieważ do obliczenia dowolnych statystyk związanych z błędem mode-

lu będziemy posługiwać się dwoma znanymi parametrami modelu regresji liniowej. 

Następnie obliczana jest suma kwadratów (Sum of Squares) modelu i reszt.  

W naszym przykładzie suma kwadratów dla modelu regresji jest równa 47823. Suma 

kwadratów dla reszt wynosi 24868. Znajomość wartości sumy kwadratów i liczby 

stopni swobody umożliwia nam obliczenie średniego błędu kwadratowego (Mean 
Square Error).  

                      
DF
SSEMSE = , 

 
gdzie:  MSE to średni błąd kwadratowy,  

 SSE to suma kwadratów reszt, 
 DF to liczba stopni swobody dla reszt 
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Analogicznie obliczamy średnie kwadratowe odchylenie regresyjne (Mean Square 
Regression), które na przedstawionym raporcie możemy znaleźć pod nazwą Mean 
Square dla grupy Model. Opierając się na miarach MSE i MSR otrzymujemy wartość 

statystyki F (tutaj 36,54) i adekwatną wartość p. Test F posłuży do sprawdzenia hipo-

tezy o zachodzeniu liniowego związku. 

W naszym przypadku przyjmując poziom istotności α=0,05, stwierdzamy, że mo-

żemy odrzucić hipotezę zerową na korzyść hipotezy alternatywnej, która mówi,  

że otrzymany model wyjaśnia zależność lepiej niż model podstawowy. 

Dalej otrzymujemy miary dopasowania modelu: 

 

 
 

Otrzymane miary to standardowy błąd szacunku (Root MSE), wartość średnia 

zmiennej zależnej (Dependent Mean), współczynnik zmienności zmiennej zależnej 

(Coeff Var), współczynnik determinacji R2 (R-square) i  skorygowany współczynnik 

determinacji R2 (Adj R-Sq). 

Najpopularniejszą z przedstawionych miar jest współczynnik determinacji R2. 

Dzieje się tak ze względu na jego użyteczność i prostą interpretację. Współczynnik 

determinacji R2 jest opisową miarą dopasowania linii regresji do danych. Jego wartość 

interpretujemy jako procent całkowitej zmienności wyjaśnionej przez oszacowany 

model. Tutaj R2 jest równe 0,6579, co oznacza, że około 66% zmienności wartości 

zmiennej CENA jest wyjaśnianych przez model. Oczywiście im wartość współczynnika 

jest bliższa 1, tym dopasowanie funkcji regresji do danych jest lepsze. 

Ostatnia część raportu zawiera estymowane parametry (Parameter Estimate), 

ich błędy szacunku (Standard Error), wartości statystyki t (t Value) oraz empiryczne 

poziomy istotności  (p-values) dla testów statystycznej istotności współczynników. 
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Wiersz Intercept odpowiada wyrazowi wolnemu w równaniu regresji. Model po 

estymacji ma postać: CENA = 3,02180*POW + 44,96707. Otrzymany wynik oznacza, 

że zwiększenie wartości POW (powierzchni mieszkania) o jedną jednostkę (1 m2) 

spowoduje wzrost ceny (CENA) o 3,02180 jednostek (tys. zł). 

Warto także pamiętać o zdroworozsądkowych ograniczeniach podczas wykorzy-

stywania modelu. Zakres wartości zmiennej objaśniającej mieścił się w przedziale 

[20,90]. Powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do wyników otrzymanych poza tym 

przedziałem. Nie chcemy przecież, żeby ktoś posługując się otrzymanym modelem 

stwierdził, że cena mieszkania o powierzchni 1m2 wynosi około 45 tys. zł. 

W dalszej kolejności raport podsumowujący wyniki prostej regresji liniowej zawiera 

wykres rozproszenia z naniesioną linią regresji oraz liniami 95% przedziału ufności dla 

obserwacji (Observed cena by pow). 
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Rysunek 7.3. Przedstawienie otrzymanej linii regresji wraz z obliczonym przedziałem 

ufności 

 

Następnym krokiem przy estymacji modelu jest sprawdzenie jego założeń. W tym 

celu wygenerowaliśmy wykres reszt względem wartości teoretycznych. Wykres ten 

pozwala wizualnie ocenić, czy spełnione są założenia modelu regresji dotyczące  

autokorelacji i heteroscedastyczności (Residuals of cena by Predicted cena). 
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Rysunek 7.4. Wykres reszt względem wartości teoretycznych 

 

Powinniśmy się zastanowić, czy nie widać trendów i wzrostu bądź spadku rozpro-

szenia wariancji składnika losowego. Na rysunku 7.4. nie widać poważnych odstępstw 

od założeń modelu regresji. Dodatkowo warto sprawdzić wyniki testu White'a na hete-

roscedastyczność.  

 

 
 

Testowana jest hipoteza zerowa mówiąca, że wariancja reszt jest homogeniczna. 

Bazując na wartości Pr>ChiSq nie jest możliwe odrzucenie hipotezy zerowej. Łącząc 

analizę wzrokową z powyższym testem, można przyjąć, że założenie dotyczące hete-

roscedastyczności jest spełnione. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia założeń 
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heteroscedastyczności należałoby zmodyfikować wartości modelowanej zmiennej, 

wykorzystując na przykład logarytmowanie. 

W dalszej kolejności zostanie przedstawiony normalny wykres prawdopodobień-

stwa dla reszt. W tym celu bazując na zbiorze wygenerowanym przez procedurę pro-

stej regresji liniowej, uruchomimy zadanie analizy rozkładu dla otrzymanych reszt. 

Mając zaznaczony zbiór Linear regression predictions and statistics for … należy  

z menu wybrać Analyze  Distribution Analysis. W grupie parametrów Task Roles 

ustalamy RESIDUAL_CENA jako Analysis Variables. Wykres zostanie wygenerowa-

ny, gdy w grupie opcji Plots zostanie zaznaczone pole wyboru Probability Plot.  
Dodatkowo, w celu poprawy jakości wykresu warto zmienić kolor tła na biały (wybiera-

jąc kolor z rozwijanej listy Background color).  
 

 
 

Możliwe jest także przeprowadzenie analizy otrzymanego rozkładu reszt. W tym 

celu w grupie opcji Normal należy zaznaczyć pole wyboru Normal. Dodatkowo warto 

zmienić kolor linii na normalnym wykresie prawdopodobieństwa. Kolor można zmody-

fikować wybierając go z rozwijanej listy Color w grupie Line Options.  
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Wybór przycisku Run spowoduje dokonanie obliczeń i wygenerowanie raportu. 

Utworzony raport zawiera normalny wykres prawdopodobieństwa dla reszt, który 

pozwala ocenić wizualnie, czy reszty mają rozkład normalny: 

 

 
Rysunek 7.5. Normalny wykres prawdopodobieństwa dla reszt 

 

Na rysunku 7.5. widać, że otrzymane punkty są rozłożone równomiernie i w pobli-

żu przekątnej, co pozwala stwierdzić, że reszty są rozłożone w przybliżeniu zgodnie  
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z rozkładem normalnym. Nie mamy zatem podstaw do stwierdzenia poważnych  

odstępstw od założeń modelu regresji liniowej. 

 

7.5.  Predykcja oparta na modelu prostej regresji liniowej 
 

Na podstawie zbudowanego modelu regresji, oszacujemy punktowo i przedziało-

wo przy ufności 0,95 wartość mieszkania dla powierzchni 50m2, 80m2 i 90m2. Warto-

ści POW, dla których chcemy prognozować wartości CENA znajdują się w zbiorze 

PROGNOZA: 

 

 
 

W pierwszej kolejności wczytany zostanie zbiór zawierający dane, dla których  

będą liczone wartości prognozowane. Należy zdefiniować bibliotekę, w której znajduje 

się zbiór. W naszym przypadku dane znajdują się na dysku C w katalogu DANE.  

Biblioteka DANE zostanie zdefiniowana poprzez uruchomienie kodu. Do diagramu 

należy dodać nowy kod wybierając z menu File  New  Code. W oknie przezna-

czonym na wpisanie kodu należy wpisać polecenie definiujące bibliotekę SAS – 

 libname dane „c:\dane". Kod uruchamiamy poprzez wybranie polecenia Run on Lo-
cal z menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy. 
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Do wygenerowania predykcji wykorzystamy stworzony wcześniej węzeł Linear. 
Należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na ikonie symbolizującej węzeł. 

Spowoduje to otworzenie okna własności regresji liniowej. W grupie własności  

Predictions należy odznaczyć przycisk wyboru Original sample i zaznaczyć wybór 

Additional data. Aby otrzymać wartość górnej i dolnej granicy przedziału ufności na-

leży wybrać opcję Prediction limits. 
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Zbiór do predykcji wybieramy poprzez przycisk Modify z grupy Data to predict. 
Wybierzmy zbiór PROGNOZA ze zdefiniowanej wcześniej biblioteki DANE.  

 

 
 

Wybór zatwierdzamy przyciskiem Open. 

Standardowo zbiór z wartościami prognozowanymi zostanie stworzony w bibliote-

ce SASUSER. Domyślne ustawienia można zmienić wybierając przycisk Modify  

w grupie Save output data.  

Wybór przycisku Run spowoduje dokonanie obliczeń i wygenerowanie zbioru  

z wartościami prognozowanymi. 

Dwukrotne kliknięcie na węźle Linear regression predictions an statistics for ... 
spowoduje otwarcie zbioru z prognozowanymi wartościami zmiennej CENA  

(PREDICTED_CENA) dla zadanych powierzchni: 
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LCLM_CENA i UCLM_CENA oznaczają odpowiednio dolną i górną granicę  

przedziału ufności dla szacowanej wartości zmiennej objaśnianej.  

 

7.6.  Tablice wielodzielcze 
 

Posługując się zbiorem GOSPODARSTWA stworzymy tablicę korelacyjną dla 

zmiennych ZRODLO i TYP. W aplikacji SAS Enterprise Guide z menu wybieramy 

Describe  Table analysis. 
W oknie Table Analysis for Gospodarstwa w grupie opcji Task Roles należy prze-

ciągnąć zmienne ZRODLO oraz TYP do grupy Table Variables.  

 

 
 

Następnie w grupie opcji Tables należy przeciągnąć zmienne ZRODLO oraz TYP 

z grupy Variables permitted in table do grupy Preview, tak, aby ZRODLO było  

wyświetlane w kolumnach, a TYP w wierszach. 
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Przyciskiem Run akceptujemy ustawienia i generujemy tablicę kontyngencji: 
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Standardowo generowana tablica przedstawia informacje dotyczące liczebności 

(Frequency) i procent w kolumnie (Col Pct). Widać, na przykład, że w całym zbiorze 

mamy 11 małżeństw z dziećmi, które osiągają przychód ze stosunku pracy (gospo-

darstwa pracownicze). Wśród rodzin pracowniczych – małżeństwa z dziećmi stanowią 

45,83%, małżeństwa bez dzieci 16,67%, osoby samotne 12,50% i inne 25%. W sumie 

w zbiorze mamy 50 obserwacji, które nie są brakami danych. Total oznacza podsu-

mowanie liczebności w wierszach i kolumnach. 

 

7.7.  Miary współzależności cech jakościowych 
 

Wykorzystując węzeł Table Analysis możliwe jest obliczanie miar współzależno-

ści cech jakościowych. Nieznacznie zmodyfikujemy utworzony wcześniej węzeł Table 
Analysis aby wygenerować dodatkowe statystyki. W celu modyfikacji opcji węzła 

należy go otworzyć klikając dwukrotnie na ikonie symbolizującej węzeł. W grupie opcji 

Cell Statistics zaznaczamy opcje Row percentages, Cell percentages, Expected 
cell frequency. Opcja Column percentages powinna być zaznaczona wcześniej.  

Wybór opisanych powyżej opcji pozwoli na uzyskanie w tabeli wynikowej informa-

cji, jaki procent obserwacji w wierszach, kolumnach i tablicy stanowią obserwacje 

zawarte w komórce. Zaprezentowane zostaną także liczebności oczekiwane i empi-

ryczne.  
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Następnie w grupie opcji Association należy zaznaczyć opcje Chi-square tests 

oraz Measures. 

 

 
 

Wybieramy przycisk Run. 

Pierwsza część raportu przedstawia tablicę kontyngencji. Widoczne są statystyki, 

które wybraliśmy w oknie Table Analysis: Table, między innymi liczebności zaobser-

wowane (Frequency) i oczekiwane (Expected). 
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W porównaniu z poprzednim raportem dysponujemy większą liczbą statystyk. 

Weźmy pod uwagę rodziny pracownicze – małżeństwa z dziećmi. Raport powstał  

w oparciu o ten sam zbiór, zatem liczebność i procent w kolumnach się nie zmieniły  

i wynoszą odpowiednio 11 i 45,83%. Pojawiła się wartość Expected, która wynosi 

6,24. Jest to liczebność teoretyczna, czyli liczebność, która powinna wystąpić przy 

założeniu niezależności zmiennych TYP i ZRODLO. Wśród małżeństw z dziećmi 

 rodziny pracownicze stanowią 84,62%, a rodziny rolnicze 15,38%.  

Druga część raportu zawiera szereg statystyk (testów) z podanymi wartościami 

prawdopodobieństwa, co umożliwia podjęcie decyzji weryfikacyjnej dotyczącej staty-

stycznej istotności badanego związku cech. 

 

 
 

Statystyka chi-kwadrat (Chi-Square) jest obliczana dla hipotezy zerowej, mówią-

cej o niezależności dwóch zmiennych klasyfikujących. Wartość statystyki chi-kwadrat 

tworzona jest przy wykorzystaniu liczebności teoretycznych i empirycznych.  

W naszym przypadku wartość statystyki jest równa 19,2509. Związany z nią krytyczny 

poziom istotności wynosi 0,0038, co oznacza, że zakładając poziom istotności α=0,05, 

odrzucamy hipotezę zerową na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej o zależności 

zmiennych. Komunikat pojawiający się na końcu raportu mówi, że w naszym przykła-

dzie 58% wartości teoretycznych ma liczebność mniejszą niż pięć. Oznacza to, że nie 
możemy wykorzystać testu chi-kwadrat do badania niezależności. Dzieje się tak zaw-
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sze, gdy więcej niż 25% komórek w tablicy ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. 

W takim przypadku możemy skorzystać z testu dokładnego (Exact). W oknie opcji 

zadania Table Analysis możemy zażądać przeprowadzenia testu dokładnego zazna-

czając w grupie opcji Association opcję Exact p-values. 

Statystyka V-Cramera (Cramer’s V) jest miarą zależności zmiennych. Jeżeli  

statystyka V-Cramera przyjmuje wartość 0, oznacza to, że zmienne są niezależne.  

Im bliższa jedności jest wartość współczynnika, tym zależność pomiędzy zmiennymi 

jest silniejsza. 

 

7.8.  Wizualizacja związku pomiędzy trzema zmiennymi ciągłymi 
 

Posługując się zbiorem SASUSER.METEO, stworzymy trójwymiarowy wykres 

rozproszenia, na którym zobrazujemy relację pomiędzy zmiennymi TEMP, WIATR  

i MNP. Wykorzystamy do tego moduł SAS/INSIGHT służący do wizualizacji danych. 

SAS/INSIGHT może być uruchomiony po wybraniu z menu SAS Solutions  
Analysis  Interactive Data Analysis. 
 

 
 

Pojawi się okno SAS/INISGHT: Open, w którym należy określić zbiór przeznaczo-

ny do analiz. 
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Wybierzmy zbiór SASUSER.STACJE i naciśnijmy przycisk Open. Pojawi się 

główne okno robocze z przedstawionym zbiorem SASUSER.STACJE. 

 

 
 

Widać, że zbiór składa się z 31 obserwacji i 7 zmiennych. Dodatkowo na podsta-

wie wstępnej analizy zbioru SAS/INSIGTH określane są typy zmiennych (np. ciągła, 

nominalna). 

Analizy są dostępne w głównym pasku menu Systemy SAS. 
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Wybieramy Analyze  Rotating Plot (Z Y X). 
 

 
 

W oknie Rotating Plot (Z Y X) zaznaczamy TEMP Z Axis, NPM Y Axis. 

WIATR Y Axis i wybieramy przycisk OK. 

Otrzymany wykres rozproszenia: 
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Przyciski umieszczone w lewym górnym rogu służą do interaktywnej analizy  

wykresu i umożliwiają dowolne obracanie otrzymanego wykresu. Wydaje się, że tem-

peratura maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza i wzrostem siły 

wiatru. Przed rozpoczęciem budowy modelu wielorakiej regresji liniowej powinniśmy 

sprawdzić, czy prawidłowe są wartości zmiennych 23 i 31, które na wykresie zazna-

czono szerokimi kwadratami.  

 

7.9.  Budowa modelu wielorakiej regresji liniowej 
 

Estymacja modelu wielorakiej regresji liniowej oparta jest na danych ze zbioru 

METEO. Zmienną zależną jest TEMP, zmiennymi niezależnymi WIATR i MNP. Model 

zbudujemy z pomocą aplikacji SAS Enterprise Guide. Z menu wybieramy polecenie 

Analyze  Regression  Linear. W oknie Linear for Meteo przenosimy zmienną 

TEMP do grupy Dependent Variables. Zmienne WIATR oraz NPM przenosimy do 

grupy Explanatory Variables. Estymacja modelu rozpocznie się po wybraniu przycisku 

Run. 
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Pierwsza część raportu, podobnie jak w przypadku prostej regresji liniowej analiza 

wariancji, przedstawia analizę wariancji dla modelu regresji. 

 

 
 

Dalej otrzymujemy miary dopasowania modelu. 

 

 
 

Interpretacja przedstawionych powyżej miar jest podobna jak w przypadku prostej 

regresji liniowej. Wartość współczynnika R2 jest równa 0,8085 co oznacza, że ponad 

80% zmienności jest wyjaśniane przez oszacowany model. 

Ostatnia część raportu zawiera wartości oszacowanych parametrów, wartości  

statystyki t oraz wartości p-values  dla testów istotności współczynników regresji.  
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Widać, że wszystkie zmienne są statystycznie istotne. Temperatura zmniejsza się 

wraz ze wzrostem siły wiatru i wysokością nad poziom morza.  

Otrzymany model ma postać: TEMP=9,59 – 0,29718*WIATR – 0,00277*NPM. 

Oznacza to, że przy ustalonej wartości zmiennej NPM temperatura zmniejszy się  

o 0,29718 stopnia Celsjusza wraz ze wzrostem wartości zmiennej WIATR o jednostkę. 

Zatem wzrost siły wiatru o 10 m/s spowoduje spadek temperatury o prawie 3OC.  

Podobnie przy ustalonej wartości zmiennej WIATR wzrost wartości zmiennej NPM  

o jednostkę spowoduje zmniejszenie temperatury o 0,00277 stopnia Celsjusza,  

co oznacza, że wzrost wysokości o 1000 m spowoduje spadek temperatury o 2,77OC. 

Postępując podobnie jak w przypadku prostej regresji liniowej, możemy utworzyć  

wykres reszt modelu i normalny wykres prawdopodobieństwa.  



 

 184

 

 

 

Rozdział 8 
 

Analiza szeregów czasowych 

 
8.1.  Informacje wprowadzające 
 

Istotą analizy szeregów czasowych jest wyodrębnienie składników (grup przyczyn) 

kształtujących rozwój zjawiska w czasie. W klasycznej analizie rozwoju zjawiska  

w czasie ma zastosowanie model, który zakłada, że poziom badanego zjawiska (Yt) 

jest funkcją następujących składników: 

Tt – trendu, 

Ct – wahań cyklicznych, 

St – wahań sezonowych, 

It – wahań przypadkowych. 

Poszczególne komponenty modelu mogą nakładać się na siebie, kształtując 

 rozwój zjawiska w czasie w sposób addytywny (poprzez dodawanie) lub w sposób 

multiplikatywny (poprzez mnożenie). Stąd rozróżniane są dwa podstawowe typy 

 modeli opisujących zjawiska w czasie: 

– model addytywny: ttttt ISCTY +++=  

– model multiplikatywny: ttttt ISCTY ⋅⋅⋅=  

Najczęściej estymowane modele zawierają: 

– dwa składniki (trend i losowość): ttt ITY +=  

– trzy składniki (trend, okresowość i losowość): tttt ISTY ++=  
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Jeśli model jest dwuskładnikowy, to dekompozycję modelu (czyli wyodrębnienie 

składników) przeprowadza się w dwóch etapach jako: 

– wyodrębnienie trendu, określenie jego siły i kierunku, 

– pomiar wahań przypadkowych. 

W przypadku modelu trójskładnikowego dekompozycja przebiega w trzech  

etapach: 

– wyodrębnienie trendu, określenie jego siły i kierunku, 

– określenie siły i kierunku wahań okresowych, 

– pomiar wahań przypadkowych. 

Do wyodrębnienia trendu stosuje się zwykle dwie metody: 

– mechaniczną (średnie ruchome, zwykłe i scentrowane), 

– analityczną (z wykorzystaniem określonej postaci funkcji). 

W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowany proces analizy szeregów  

czasowych z wykorzystaniem metody analitycznej i mechanicznej do tworzenia modeli 

dwuskładnikowych i trójskładnikowych w procesie dekompozycji szeregów multiplika-

tywnie i addytywnie za pomocą Systemu SAS. 

Modułem SAS jest SAS/ETS, który dostarcza najwięcej narzędzi do analiz szere-

gów czasowych. SAS/ETS to zbiór procedur SAS, które umożliwiają: 

– analizę szeregów czasowych, 

– prognozowanie szeregów czasowych, 

– modelowanie i symulację systemów, 

– badanie sezonowości, 

– przeprowadzanie analiz ekonometrycznych, 

– analizy i raportowanie finansowe, 

– dostęp do danych ekonometrycznych i finansowych, 

– zarządzanie danymi.   

 

Dodatkowo SAS/ETS zawiera interaktywny interfejs użytkownika – Time Series 

Forecasting System (TSFS). TSFS pozwala na korzystanie z możliwości SAS/ETS 

bez konieczności znajomości procedur i języka 4GL. TSFS daje możliwości tworzenia 

i przekształcania szeregów czasowych, tworzenia wykresów, badania autokorelacji, 

graficznej prezentacji testów sezonowości, estymacji modeli oraz tworzenia prognoz. 
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Prezentując przykłady analizy szeregów czasowych będziemy posługiwali się 

zbiorem POLSKA,  POGODA i CZEKOLADA. Do analizy zostanie wykorzystany  

opisany wcześniej interfejs TSFS oraz procedura PROC EXPAND z modułu 

SAS/ETS. 

Zbiór POLSKA zawiera dane demograficzne z lat 1946–2000. Zmienną określają-

cą czas jest ROK. W zbiorze znajdziemy zmienne zawierające liczbę ludności w dniu 

31 grudnia każdego roku w mln (LUDN), liczbę mieszkań oddanych do użytku w tys. 

(MIESZK), liczbę widzów w kinach w mln (KINA), liczbę zarejestrowanych samocho-

dów w tys. (SAMOCH), liczbę abonentów telefonii stacjonarnej w tys. (TELEF), spoży-

cie piwa w litrach na osobę (PIWO) i liczbę wypalanych papierosów w szt. na 1 osobę 

(PAPIEROSY). 

Przedstawimy fragment zbioru POLSKA: 

 

 

Zbiór POGODA zawiera 48 obserwacji i 3 zmienne. Każda obserwacja to mie-

sięczne dane zawierające sumę opadów deszczu w mm (OPADY) i średnią tempera-

turę powietrza w OC w Warszawie (TEMP). W zmiennej ROK przechowywany jest 

identyfikator czasowy. Dane obejmują okres od stycznia 1993 do grudnia 1996 r. 

Poniżej przedstawiony jest fragment zbioru POGODA. 
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Zbiór CZEKOLADA zawiera kwartalne dane producenta czekolady. Identyfikato-

rem czasowym jest zmienna data. W zbiorze mamy zapisaną wielkość produkcji  

w tonach (PROD) oraz rok (ROK) i miesiąc (MSC) oraz kwartał i rok produkcji 

(KW_ROK). Poniżej przedstawiono zbiór CZEKOLADA. 
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8.2.  Szereg czasowy bez okresowości – dekompozycja szeregu 
 

8.2.1. Wygładzanie szeregu za pomocą średniej ruchomej 
 

Korzystamy ze zbioru POLSKA. Zmienną analizowaną jest liczba wypalanych  

papierosów rocznie w sztukach na osobę (PAPIEROSY). Analizujemy dane od roku 

1970 do 2000. Szereg wygładzimy korzystając z procedury EXPAND z modułu 

SAS/ETS. W procedurze EXPAND do wyliczenia wartości średnich ruchomych wyko-

rzystywane jest polecenie: 

      convert x=y / transformout=(cmovave 5) 

gdzie x oznacza oryginalne wartości szeregu, a y nowo tworzoną zmienną, w której 

będą przechowywane wartości obliczone w oparciu o średnią ruchomą prostą.  

W przykładzie obliczamy 5-elementową średnią ruchomą, co oznacza, że dla każdego 

t takiego, że t>2 mamy  yt = (xt-2 + xt-1 + xt + xt+1 + xt+2)/5. 

Poniższy kod należy wpisać w okno EnhancedEditor i uruchomić, wybierając  

z paska narzędzi przycisk . 

 

libname dane ”c:\dane”; 
 
proc expand data=dane.polska (keep=rok papierosy where=(year(rok)>=1970)) 
out=wynik; 
  convert papierosy = pap_movave3/ transform=(cmovave 3); 
  convert papierosy = pap_movave7/ transform=(cmovave 7); 
  id rok; 
run; 
 
goptions device=gif gunit=pt FTEXT="Arial" htext=10; 
symbol1 color=green interpol=spline 
        width=1 value=triangle height=6; 
symbol2 color=blue interpol=spline 
        width=1 value=circle height=6; 
symbol3 color=red interpol=spline 
        width=1 value=square height=6; 
legend1 label=("") value=("Szereg zaobserwowany" "Średnie 3-okresowe" "Średnie 7-
okresowe"); 
title1; 
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proc gplot data=wynik; 
  plot (papierosy pap_movave3 pap_movave7) * rok / overlay  
  legend=legend1 
  frame; 
run; 
quit; 

 

Program można podzielić na cztery części. Pierwsza – polecenie libname definiu-

je bibliotekę, w której znajduje się zbiór POLSKA. Druga – PROC EXPAND wykonuje 

obliczenia średnich ruchomych 3-okresowych  i 7-okresowych, a wyniki zapisuje  

do zbioru WYNIK, który znajdzie się w bibliotece WORK. Następna część, na którą 

składają się polecenia goptions, symbol1, symbol2, symbol3, legend1, title1 ma 

za zadanie ustawienie parametrów środowiska graficznego, tak aby otrzymany wykres 

był jak najbardziej czytelny. Ostatnia część to procedura GPLOT, której zadaniem jest 

wykonanie za pomocą średnich ruchomych wykresu przedstawiającego szereg rze-

czywisty i wygładzony. 

Zbiór WYNIK wygenerowany przy pomocy procedury EXPAND zawiera oryginal-

ne zmienne rok i papierosy oraz zmienne wyliczone pap_movave3 i pap_movave7. 

Nowe zmienne zawierają obliczone średnie odpowiednio 3-okresowe i 7-okresowe. 

Szereg złożony z obliczonych średnich ruchomych jest krótszy od szeregu orygi-

nalnego. W przypadku średniej 3-okresowej tracimy 1 początkową i 1 końcową  

obserwację, przy szeregu 7-okresowym szereg jest krótszy o 3 początkowe  

i 3 końcowe obserwacje. W przedstawionym zbiorze wynikowym widać jednak uzu-

pełnione wszystkie wartości. Jest to wynik algorytmu zastosowanego  

w procedurze EXPAND, która wylicza wszystkie wartości. Na przykład, do wyliczenia 

pierwszej obserwacji w szeregu opartym o średnią 3-okresową do obliczenia wartości, 

która pojawi się w szeregu wynikowym, brane są wszystkie dostępne wartości. W tym 

przypadku będą to oryginalne wartości zmiennej papierosy z obserwacji 1 i 2. 

 



 Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1.  

 190

 
 

Na przedstawionym poniżej rysunku widać, że im większa jest liczba elementów 

wykorzystywanych do wyliczenia średniej ruchomej, tym szereg jest bardziej wygła-

dzony. 

 

 
Rysunek 8.1. Graficzne przedstawienie wyników działania procedury EXPAND:  

szeregi czasowe liczby wypalanych papierosów: szereg zaobserwowany i szeregi 

wyrównane za pomocą średnich ruchomych 
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8.2.2. Wygładzanie szeregu za pomocą funkcji liniowej 
 

Podobnie jak w poprzednim przykładzie będziemy korzystali ze zbioru POLSKA. 

Na początek przedstawimy szereg czasowy w postaci graficznej. Analizowaną zmien-

ną będzie liczba ludności (LUDN). 

Kolejne analizy będą przeprowadzane za pomocą interfejsu TSFS. Zakładamy,  

że została wcześniej zdefiniowana biblioteka DANE, która zawiera wykorzystywane 

zbiory danych. Interfejs TSTF otwieramy wybierając z menu Systemu SAS Solutions 
 Analysis  Time Series Forecasting System. 

 

 
 

Pojawia się okno główne projektu: 
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Zmienimy nazwę projektu z PROJ na POLSKA. W tym celu należy zmienić wpis 

SASUSER.FMSPROJ.PROJ na SASUSER.FMSPROJ.POLSKA. 

W dalszej kolejności należy podać nazwę zbioru, z którego będziemy korzystali. 

Wybieramy przycisk Browse, który znajduje się obok pola tekstowego Data Set.  

Z biblioteki DANE wybieramy zbiór POLSKA.  
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W kolejnym ruchu musimy wybrać zmienną, która będzie reprezentowała czas. 

Wybieramy klawisz BROWSE, który znajduje się obok pola Time ID. W oknie Time ID 

Variable Specification zaznaczamy zmienną ROK. Zauważmy, że SAS sam wybrał 

odpowiedni przedział czasowy YEAR.12. 

 

 
 

Akceptujemy wybór naciskając przycisk OK.  
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Wybierając przycisk TABLE możemy podejrzeć wskazany zbiór. Zatwierdzamy 

zbior przyciskając klawisz OK. W ten sposób został stworzony projekt, który będzie 

grupował wszystkie niezbędne elementy na potrzeby analizy szeregów czasowych. 

Zobaczmy, w jaki sposób możemy otrzymać wykres wybranego szeregu. 
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Rozpoczniemy analizę od wizualnej oceny szeregu czasowego. W oknie Time  

Series Forecasting wybieramy przycisk  (View Series Graphicaly). 

 

 
 

Zmienna, która będzie podlegała analizie nazywa się LUDN. Należy ją wybrać  

z listy Time Series Variables. Wygenerowanie wykresu przedstawiającego szereg 

czasowy następuje po wybraniu przycisku Graph. 
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Następnie szereg empiryczny wygładzamy za pomocą funkcji liniowej. TSFS  

może automatycznie wybrać model odpowiedni do danych. Istnieje także możliwość 

samodzielnego wyboru modelu. Ponieważ chcemy dopasować funkcję liniową, sko-

rzystamy z drugiej możliwości. 

Po zamknięciu okna Time Series Viewer pojawi się okno Time Series Forecasting, 

gdzie należy wybrać przycisk Develop Models. Pojawia się okno Develop Models – 

Project SASUSER.FMSPROJ.POLSKA.  Z paska narzędzi: 

 

 
 

wybieramy przycisk  – Fit models from list. Interesuje nas model liniowy, zazna-

czamy zatem Linear Trend i wybieramy przycisk OK.  W oknie Develop Models – 

Project SASUSER.FMSPROJ.POLSKA pojawia się stworzony model Linear Trend. 
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Wykresy i statystyki określone w związku z estymowanym modelem możemy 

obejrzeć po wybraniu przycisku . Może się zdarzyć, że wyestymujemy więcej niż 

jeden model. Wtedy wszystkie modele, uporządkowane według miary dokładności 

dopasowania modelu, będą widoczne w oknie Develop Models. Wyniki danego mode-

lu możemy zobaczyć zaznaczając model i wybierając przycisk . 
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W oknie Model viewer można wydzielić trzy części. Część środkowa zawiera  

szereg czasowy reprezentowany przez niepołączone ze sobą czarne punkty oraz 

dopasowany model przedstawiony za pomocą połączonych ze sobą niebieskich punk-

tów. W przypadku modelu liniowego oczywiście jest to linia prosta. W górnej części 

okna widzimy przyciski nawigacyjne umożliwiające odpowiednio powiększanie wykre-

su, pomniejszanie, włączenie i wyłączenie odświeżania, zapis wykresu, druk  

i zamknięcie okna.  Po prawej stronie umieszczono przyciski umożliwiające pogłębio-

ną analizę szacowanego modelu. Pozwalają one na: 

 

 
Przedstawienie na wykresie modelu i wartości empirycznych (domyślnie) 

 
Prezentację wykresu reszt 

 
Graficzną prezentację autokorelacji błędów 

 
Podgląd testów 

 
Podgląd estymowanych parametrów 

 
Podgląd statystyk dopasowania modelu 

 

Przedstawienie na wykresie modelu wraz z prognozą i danych empirycz-

nych 

 
Podgląd tablicy prezentującej dane empiryczne i prognozowane 

 

Spróbujmy dokładniej przyjrzeć się otrzymanym wynikom. 

Estymowane parametry: 
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Oszacowana funkcja trendu przyjmuje zatem postać: 

tyt ⋅+=
∧

29287,083414,24 , 

gdzie: 
∧

ty oznacza teoretyczną wartość zmiennej ludn wynikającą z modelu w okresie 

t , gdzie t  jest liczone od 1 dla pierwszego dostępnego okresu (1946 r.) i zwiększa się 

o 1 z każdym kolejnym rokiem. Prognozowana wartość ludności w 2001 r., zgodnie  

z oszacowanym modelem liniowym wynosi: 

23486,41)56(29287,083414,24 =⋅+ mln osób. Rok 2001 jest 56 okresem 

rocznym od 1946 r. W tabeli zawarte są błędy standardowe skojarzone  

z wyrazem wolnym i parametrem dla okresu t. Otrzymujemy także wartości statystyki 

T i poziom istotności, przy którym moglibyśmy odrzucić hipotezę zerową, mówiącą  

o nieistotności parametrów. Wartość wariancji modelu s2 (Model Variance [sigma squ-

ared]) wynosi 8,84113. 

Wybierzmy teraz widok statystyk modelu. Najczęściej używane to średni błąd 

kwadratowy, średni procentowy błąd absolutny, średni błąd absolutny i R2. W naszym 

przypadku R2 wynosi 0,964, co oznacza, że dobre jest dopasowanie linii trendu  

do danych. 

 

 

Oczywiście nie musimy samemu obliczać prognozowanych wartości, gdyż TSFS 

już to za nas zrobił: 
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Zgodnie z otrzymanym modelem prognozowana liczba ludności w Polsce w 2001 

r. wynosi 41,2349 mln. Z 95% ufnością liczba ludności w Polsce w 2001 r. znajdzie się 

w przedziale pomiędzy 39,4374 mln a 43,0325 mln. 

Błąd prognozy możemy uzyskać jedynie dla okresów (momentów), w których dys-

ponujemy wartościami rzeczywistymi. Nie mamy dostępu do danych za rok 2001 i lat 

późniejszych, zatem dla tych lat wartości ACTUAL i ERROR są brakami danych (.). 
Poza tym otrzymaliśmy wykres reszt. 

 

Identyfikator 
czasu

Wartość 
rzeczywista 

Wartość progno-
zowana

Górna granica 
95% przedziału 

Dolna granica 
95% przedziału 

Błąd 
prognozy 
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Mamy do dyspozycji graficzne przedstawienie autokorelacji reszt, 
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a także graficzne przedstawienie testów: 
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Otrzymany wykres modelu wraz z prognozą: 

 

 
 

Dane szeregu empiryczne-

Model

Górna granica prze-
działu  ufności 

Dolna granica prze-
działu  ufności 

Okres obserwowany Okres prognozy 
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Czarne gwiazdki oznaczają wartości empiryczne szeregu, niebieskie punkty połą-

czone ze sobą obrazują otrzymany model. Podłużna kreskowana linia oddziela obszar 

wartości empirycznych i prognozowanych, a dwie fioletowe linie otaczające wartości 

prognozowane po prawej stronie wykresu oznaczają górną i dolną granicę 95% prze-

działu ufności. Klikając myszką na dowolnej wartości przedstawionej na wykresie 

otrzymujemy informacje dotyczące typu wartości, którą wybraliśmy (np. wartości empi-

rycznej, wartości prognozowanej) oraz wartość liczbową. 

 

8.2.3. Dopasowanie do szeregu czasowego funkcji kwadratowej 
 

Będziemy nadal posługiwać się zbiorem POLSKA. Zmienną analizowaną będzie 

SAMOCH. Powróćmy do okna głównego projektu. Wybierzemy zmienną analizowaną 

SAMOCH. Wybieramy przycisk: 

  

. 

 

W oknie Develop Models – Project SASUSER.FMSPROJ.POLSKA wybieramy 

przycisk Browse, który znajduje się obok pola Series. 
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W oknie Series Selection w polu Time Series Variables zaznaczamy zmienną 

SAMOCH. Przyciskiem OK akceptujemy zmiany. 

Pojawia się okno Develop Models – Project SASUSER.FMSPROJ.POLSKA.  

W dolnej części okna klikamy lewym przyciskiem myszy na napisie No models. 
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Z rozwiniętego menu kontekstowego wybieramy Fit Custom Model. 
 

 
 

W oknie Custom Model Specification z rozwijalnej listy obok okna Trend Model 
wybieramy Trend Curve..., a następnie Quadratic trend i przycisk OK.  
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Wykresy i statystyki jakie otrzymuje się w wyniku dopasowania do danych empi-

rycznych funkcji kwadratowej, możemy obejrzeć po wybraniu przycisku .  

 

 
 

Szacowane parametry: 

 

 
 

Oszacowana funkcja trendu przyjmuje zatem postać: 

2704.5676,4307890 ttyt ⋅+⋅+=
∧

, 
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gdzie: 
∧

ty oznacza teoretyczną wartość zmiennej samoch, wynikającą z modelu w 

okresie t , gdzie t  jest liczone od 1 dla pierwszego dostępnego okresu (1946 r.) i 

zwiększa się o 1 z każdym kolejnym rokiem. 

Otrzymane miary dopasowania modelu: 

 

 
 

A oto wykres danych empirycznych, wygładzonego szeregu wraz z prognozą. 

 

 

 

Dane szeregu empiryczne-

Model

Górna granica prze-
działu  ufności

Dolna granica prze-
działu  ufności 

Okres obserwowany Okres prognozy 
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Przedstawiona tablica zawiera fragment danych szeregu empirycznego i wartości 

prognozowanych. 

 

 

 
 

Prognozowana liczba zarejestrowanych samochodów w 2001 r. wynosi 10186  

tysięcy. Z 95% ufnością liczba zarejestrowanych samochodów znajdzie się w prze-

dziale pomiędzy 9722 tys. a 10650 tys. 

 

8.3.  Szereg czasowy z okresowością – dekompozycja szeregu, 
model addytywny 

 

Przedmiotem analizy jest szereg czasowy zawarty w zbiorze POGODA. W oknie 

głównym Time Series Forecasting wybieramy przycisk Browse obok pola Data Set. 
Następnie w oknie Data Set Selection z biblioteki DANE wybieramy zbiór POGODA. 

Jako zmienną czasu wybieramy ROK. Przedział czasowy automatycznie ustawia się 

na MONTH. Zmiany akceptujemy wybierając przycisk OK. Następnie przedstawimy 

szereg w postaci graficznej i dokonamy jego dekompozycji. Wybieramy przycisk . 

Identyfikator 
czasu

Wartość 
rzeczywista 

Wartość progno-
zowana

Górna granica 
95% przedziału 

Dolna granica 
95% przedziału 

Błąd 
prognozy 
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W oknie Series Selection jako zmienną analizowaną wybieramy TEMP i przyciskamy 

Graph. Otrzymujemy wykres wybranego szeregu czasowego. 

 

 

Z wykresu można wywnioskować, że mamy do czynienia ze zjawiskiem o nie-

zmieniającym się trendzie. Silnie zaznaczona jest sezonowość. Widać, że średnia 

miesięczna temperatura wzrasta w okolicach kwietnia, osiąga swój szczyt w lip-

cu/sierpniu i spada w październiku/listopadzie. Możemy wywnioskować, że występują 

zmiany sezonowe w cyklu rocznym.  

Dokonamy dekompozycji addytywnej szeregu. W tym celu w menu wybieramy 

Tools  Other transformations. 
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W oknie Series Viewer Transformations zaznaczamy Additive Decomposition.  

Z rozwijanego menu Component wybieramy Seasonal Component. Akceptujemy 

przyciskając OK. Wykres przedstawia wyodrębnione wahania sezonowe. 
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Wybierając przycisk , który znajduje się obok wykresu, mamy możliwość obej-

rzenia otrzymanych wskaźników sezonowości.  

 

 
 

Dysponujemy danymi miesięcznymi. W każdym roku występuje 12 okresów.  

Mamy zatem 12 wskaźników sezonowości. Suma wskaźników dla każdego roku jest 

równa 0. Dla stycznia wartość wskaźnika wynosi –9,6153. Oznacza to, że w styczniu 

średnia temperatura jest o 9,6153 0C niższa od wartości wynikającej z trendu. War-
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tość wskaźnika dla lipca wynosi 11,2958, co oznacza, że w lipcu średnia temperatura 

jest wyższa o 11,2958 OC od wartości wynikającej z trendu. 

W oknie Series Viewer Transformations z rozwijalnego menu Component może-

my wybrać Trend-Cycle Component i Irregular Component. Otrzymamy wtedy 

wykresy i wskaźniki obrazujące odpowiednio trend i wahania przypadkowe. 

 

 
 

8.4.  Szereg czasowy z okresowością – dekompozycja szeregu, 
model multiplikatywny 

 

Przedmiotem analizy będzie szereg czasowy zawierający kwartalne dane o pro-

dukcji czekolady w latach 1988 – 1992 ze zbioru CZEKOLADA. W oknie głównym 

Time Series Forecasting wybieramy przycisk Browse obok pola Data Set. W oknie 

Data Set Selection z biblioteki DANE wybieramy zbiór CZEKOLADA. Jako zmienną 

czasu wybieramy KW_ROK. Przedział czasowy automatycznie ustawia się na QTR.3. 
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Zmiany akceptujemy wybierając przycisk OK. Najpierw przedstawimy szereg empi-

ryczny w postaci graficznej, a następnie przeprowadzimy jego dekompozycję. Wybie-

ramy przycisk . W oknie Series Selection jako zmienną analizowaną wybieramy 

PROD i przyciskamy Graph. Otrzymujemy wykres wybranego szeregu czasowego. 

 

 
 

Z graficznej prezentacji szeregu empirycznego można wnioskować, że trend  

zjawiska jest rosnący, ale obserwowane są spadki w II i III kwartale oraz wzrost  

w kwartale IV. Z tego wynika, że występują wahania sezonowe w cyklu rocznym.  

Z menu wybieramy Tools  Other transformations. 
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W oknie Series Viewer Transformations zaznaczamy Multiplicative Decomposi-
tion. Z rozwijanego menu Component wybieramy Seasonal Component. Przyci-

skamy OK. Otrzymany wykres przedstawia wyodrębnione wahania sezonowe. 
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Dla każdego roku występują 4 wskaźniki sezonowości. Wartości wskaźników 

podane są w procentach, a ich suma dla okresu rocznego musi być równa liczbie 

okresów w roku, czyli w przypadku danych kwartalnych – 4. 

Wybierając przycisk , który znajduje się obok wykresu, mamy możliwość obej-

rzenia otrzymanych wskaźników sezonowości. 

 

 
 

Dla I kwartału wartość wskaźnika okresowości wynosi 1,0943 (+9,43%). Oznacza 

to, że w każdym pierwszym kwartale badanego okresu produkcja czekolady była wyż-

sza o 9,34% w stosunku do poziomu określonego przez trend tylko i wyłącznie  

na skutek przyczyn związanych z okresowością zjawiska. W III kwartale wartość 

wskaźnika okresowości wynosi 0,813 (-18,7%). Oznacza to, że  w każdym trzecim 

kwartale badanego okresu produkcja czekolady była niższa o 18,7% od wartości wy-

nikającej z trendu tylko i wyłącznie na skutek przyczyn związanych z okresowością 

zjawiska.  

Ponownie otwierając okno Series Viewer Transformations mamy możliwość  

wygenerowania wykresów wahań przypadkowych (Irregular component), trendu 
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(Trend-Cycle Component) oraz wykres trend*wahania przypadkowe (Seasonal  
Adjusted Series). 

Poniżej prezentujemy wygładzony szereg. 

 

 

Dekompozycja w TSFS jest oparta o wyrównywanie za pomocą średnich rucho-

mych scentrowanych, gdyż okres jest równy ilości podokresów w zdefiniowanym 

przedziale czasowym (INTERVAL).  

 

8.5.   Dekompozycja szeregu czasowego z okresowością  
za pomocą PROC EXPAND 

 

Funkcjonalność oferowana przez interfejs TSFS udostępnia tylko część możliwo-

ści modułu SAS/ETS. Zaprezentujemy wykorzystanie PROC EXPAND do multiplika-

tywnej dekompozycji szeregu czasowego w oparciu o 4-okresową średnią ruchomą 

scentrowaną. Podany kod należy wpisać w okno Enhanced Editor i uruchomić wybie-

rając z paska narzędzi przycisk . 
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libname dane ”c:\dane”; 
 
proc expand data=dane.czekolada out=wynik; 
  convert prod=sezonowosc / TRANSFORMOUT=(CD_S 4); 
  convert prod=trend / TRANSFORMOUT=(CD_TC 4); 
  convert prod=przypadkowe / TRANSFORMOUT=(CD_I 4); 
  id data; 
run; 
 
symbol1 color=green interpol=spline 
        width=1 value=triangle 
        height=1; 
symbol2 color=blue interpol=spline 
        width=1 value=circle 
        height=1; 
symbol3 color=red interpol=spline 
        width=1 value=square 
        height=1; 
 
proc gplot data=WORK.WYNIK; 
  plot (prod sezonowosc trend przypadkowe) * data / overlay  
  legend=legend1 
  haxis=axis1 
  vaxis=axis2 
  frame; 
run; 
quit; 
 

Przedmiotem analizy będzie szereg czasowy zawierający kwartalne dane o pro-

dukcji czekolady w latach 1988-1992 ze zbioru CZEKOLADA. Przedstawiony program 

można podzielić na cztery części. Pierwsza – polecenie LIBNAME ma za zadanie 

zdefiniowanie biblioteki, w której znajdują się dane. Druga – PROC EXPAND dokonu-

je dekompozycji szeregu czasowego wyodrębniając trend (CD_TC), wahania sezono-

we (CD_S) i wahania przypadkowe (CD_I). Wyniki procedury są zapisywane w zbio-

rze WYNIK, który znajdzie się w bibliotece WORK. Następna część, na którą składają 

się polecenia symbol1, symbol2, symbol3 ma za zadanie takie ustawienie parame-

trów środowiska graficznego, aby otrzymany wykres był jak najbardziej czytelny. 

Ostatnia część to procedura GPLOT, której zadaniem jest wykonanie wykresu przed-

stawiającego szereg rzeczywisty i wyodrębnione składniki szeregu. 
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Poniżej przedstawiono fragment zbioru WYNIK. Zawiera on oryginalne zmienne 

DATA i PROD oraz wyliczone przez procedurę EXPAND zmienne SEZONOWOSC, 

TREND i PRZYPADKOWE. 

 
 

W powyższym przykładzie do dekompozycji szeregu stosujemy metodę mecha-

niczną obliczając 4-elementową średnią ruchomą scentrowaną. Oznacza to, że dla 

każdego t takiego, że t>2, mamy 4/)( 22
1

1122
1

++−−

∧

++++= tttttt xxxxxy . Wartość 

wyliczonego trendu dla poszczególnych okresów t w przytoczonym wzorze jest ozna-

czona .
∧

ty  

Szereg złożony z obliczonych średnich ruchomych jest krótszy od szeregu orygi-

nalnego.  W przypadku średniej 4-okresowej tracimy 2 początkowe i 2 końcowe war-

tości, co widać na przedstawionym zbiorze wynikowym. Dla każdego roku występują  

4 wskaźniki sezonowości. Wartości wskaźników podane są w procentach, a ich suma 

dla okresu rocznego musi być równa liczbie okresów w roku, czyli w przypadku  

danych ze zbioru SASUSER.CZEKOLADA sumują się do 4. 

Na wykresie zamieszczono wynik działania procedury GPLOT, która pozwala  

graficznie przedstawić wyniki przeprowadzonej dekompozycji szeregu empirycznego. 
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Na tym samym wykresie otrzymaliśmy wartości empiryczne szeregu , 

wyodrębniony trend , wahania sezonowe  i waha-

nia przypadkowe .  
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Rozdział 9 
 
Wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej 

 
W programie SAS Enterprise Guide jest dostępnych pięć procedur analizy wie-

lowymiarowej. W kategorii Multivariate (metody wielowymiarowe) mamy analizy:  

 korelacji kanonicznej (Canonical Correlation), 

 skupień (Cluster Analysis), 

 dyskryminacyjną (Discriminant Analysis), 

 czynnikową (Factor Analysis), 

 głównych składowych (Principal Components). 

 

 
 

Jako przykład wykorzystania programu SAS Enterprise Guide do przeprowadze-

nia analizy wielowymiarowej, pokażemy zagadnienie grupowania województw  

w Polsce za pomocą analizy skupień. Dane dotyczą kilku zmiennych, które opisują  

te województwa, a celem analizy jest dokonanie ich klasyfikacji na kilka jednorodnych 

klas (tzw. skupień). 



 Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1.  

 222

Zbiór danych przygotowano w formacie SAS i nazwano WOJEW. Zmienne zawar-

te w zbiorze pochodzą z Rocznika GUS18.  Są to: 

WOJ  – nazwa województwa, 

PRZEST1  – przestępstwa stwierdzone na 10 tys. ludności, 

BEZROB – stopa bezrobocia rejestrowanego w %, 

MIESZK – mieszkania oddane do użytku na 10 tys. ludności, 

PKB – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w cenach bieżących 

(Polska=100), 

UZYT – użytki rolne w % powierzchni ogólnej. 

 

 
 

Po uruchomieniu programu i wczytaniu zbioru danych za pomocą polecenia  

File Open  From My Computer i dwukrotnym kliknięciu na nazwie pliku WOJEW, 

w oknie projektu pojawi się węzeł WOJEW 

                                                      
18 Tablica IV Rocznika Statystycznego GUS, Wybrane dane o podregionach w 2003 r., GUS 2004 

s.86-89 
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oraz fragment zbioru danych. W celu przeprowadzenia analizy skupień wybieramy  

z menu kategorii Multivariate pozycję Cluster Analysis. Węzeł Cluster Analysis  

zostaje dodany do diagramu projektu i połączony strzałką z węzłem zbioru danych 

źródłowych. Pojawia się okno dialogowe Cluster Analysis zawierające nazwy wszyst-

kich zmiennych (zmienna WOJ_ jest zmienną tekstową, pozostałe zmienne są nume-

ryczne). 

 

 

Zmienne numeryczne (PRZEST, BEZROB, MIESZK, PKB, UZYT) mogą być  

wybrane do procedury tworzenia skupień (Analysis variables), a zmienna tekstowa 

(WOJ) posłuży do identyfikacji obiektów, czyli województw (Identyfying label). Ponadto 

mogą wystąpić zmienne grupujące oraz zmienna pełniąca rolę wagi (dla każdej  
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obserwacji wartości zmiennych biorących udział w analizie, są mnożone przez warto-

ści tej zmiennej). Analiza skupień może być przeprowadzana na całym zbiorze  

danych, albo odrębnie w jego podzbiorach (Group analysis). 

Pierwszym krokiem jest określenie zmiennych, które wezmą udział w analizie i roli 

jaka zostanie im przypisana. Musimy przenieść nazwy tych zmiennych z pola Varia-

bles do pola Cluster Analysis Task Roles pod odpowiednią pozycją. Zmienne,  

na podstawie których będą tworzone grupy, należy przenieść pod pozycję Analysis 

variables. Wybierzemy do analizy wszystkie cztery zmienne numeryczne (oprócz 

zmiennej UZYT). Zmienną woj (nazwa województwa) przeniesiemy do pola Identifying 

label.  

 

 
 

Następnie wybieramy z menu pozycję Cluster znajdującą się po lewej stronie 

okna dialogowego w celu określenia parametrów algorytmu skupiania. W programie 

SAS Enterprise Guide dostępne są cztery metody skupiania: 

− średniej odległości między skupieniami (Average linkage), 

− środków ciężkości skupień (Centroid method), 

− k-średnich (K-means algorithm), 

− Warda minimalnej wariancji (Ward’s minimum variance method). 

Trzy z tych metod są aglomeracyjnymi metodami hierarchicznymi. Metody hierar-

chiczne charakteryzują się tym, że w ich ramach skupienia tworzą drzewa binarne. 

Uzyskana hierarchia (jedne skupienia są zawarte w innych) pozwala na uzyskanie 

pełnej informacji o strukturze skupień i strukturze obiektów. Metody te, w porównaniu 
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z pozostałymi, najmniej zniekształcają informację o obiektach, są najłatwiejsze  

w interpretacji wyników i najlepiej opracowane pod względem metodologicznym i pro-

gramistycznym. Z tego względu są najczęściej stosowane. Najpoważniejszym ich 

ograniczeniem są wymagania pamięci, co powoduje, że nie mogą być stosowane  

w analizie dużych zbiorów obiektów. Metody hierarchiczne dzielą się ze względu  

na kryterium rozpoczęcia procesu grupowania na metody aglomeracyjne i metody 

podziałowe. W metodach aglomeracyjnych na początku każdy z obiektów tworzy jed-

noelementowe skupienie. W kolejnych krokach następuje połączenie dwóch skupień, 

z których uzyskujemy nowe skupienie, a liczba skupień zmniejsza się o 1.  

Po n-1 krokach otrzymujemy jedno skupienie zawierające wszystkie obiekty. W meto-

dach podziałowych postępowanie jest odwrotne. Na początku mamy jedno skupienie 

zawierające wszystkie obiekty. W kolejnych krokach dzielimy jedno ze skupień (zawie-

rających przynajmniej 2 elementy) na dwie części. Liczba skupień zwiększa się o 1. 

Po n-1 krokach uzyskujemy n skupień jednoelementowych. W praktycznych zastoso-

waniach, metody aglomeracyjne są wykorzystywane o wiele częściej niż metody  

podziałowe. Znane algorytmy dla metod podziałowych są mniej ekonomiczne  

i bardziej czasochłonne niż dla metod podziałowych. Punktem wyjścia dla wszystkich 

metod aglomeracyjnych jest informacja zawarta w macierzy odległości między obiek-

tami. Macierz odległości uzyskujemy po ustaleniu zmiennych diagnostycznych (poło-

żeniu obiektów w przestrzeni grupowania) i metryki przestrzeni (sposobie określania 

odległości między obiektami). 

Poszczególne metody aglomeracyjne różnią się sposobem określania odległości 

między zbiorami (skupieniami). W metodzie średniej odległości między skupieniami 

odległość jest odliczana jako średnia arytmetyczna między parami punktów należą-

cych do różnych skupień. W metodzie środków ciężkości odległość między skupie-

niami jest odległością między środkami tych skupień. Środek ciężkości skupienia defi-

niujemy jako punkt o współrzędnych będących średnimi arytmetycznymi współrzęd-

nych wszystkich obiektów należących do skupienia. W metodzie Warda, znajdowane 

środki ciężkości skupień i odległości elementów zbioru od jego środka ciężkości są 

sumowane. 

Punktem wyjścia metod optymalizacyjno-iteracyjnych jest wstępny podział zbioru 

obiektów na k grup. Zadaniem tych metod jest poprawianie w kolejnych iteracjach 
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wstępnego podziału z punktu widzenia pewnej funkcji kryterium. Nie jest ustalona 

hierarchia skupień, a obiekty mogą w kolejnych iteracjach przechodzić z jednej grupy 

do innej. Nie jest obliczana macierz odległości między wszystkimi obiektami, a jedynie 

odległości między obiektem a środkiem ciężkości skupienia, do którego ten obiekt 

należy. Dlatego liczba obiektów może być duża i sięgać kilkudziesięciu tysięcy. Meto-

da k-średnich (K-means) należy do najbardziej znanych metod optymalizacyjno-

iteracyjnych. Ustalamy w niej liczbę grup (k) oraz wybieramy (na ogół losowo) k punk-

tów przestrzeni stanowiących tzw. zalążki skupień (cluster seeds). Każdy z obiektów 

przydzielamy do grupy o najbliższym środku ciężkości. Następnie obliczamy nowe 

środki ciężkości jako średnie arytmetyczne wszystkich obiektów należących do danej 

grupy. Powtarzamy przydzielanie obiektów do grup o najbliższych środkach ciężkości 

aż do chwili, gdy nie następują już przesunięcia obiektów między grupami. Jednocze-

śnie jest obliczana funkcja błędu podziału – ogólna suma kwadratów odległości  

wewnątrzgrupowych liczonych od środków ciężkości grup. W praktyce proces jest 

zbieżny po kilku lub kilkunastu iteracjach. Ponieważ algorytm nie musi być zbieżny, 

ustala się maksymalną liczbę iteracji (l), po osiągnięciu której proces iteracyjny jest 

przerywany.  

Gdy stosujemy algorytm k-średnich musimy określić dodatkowe parametry  

(K-means cluster options): 

− Maximum number of clusters (k), 

− Maximum number of  iterations (l), 

− Seed replacement (full, partial, none, random). 

Zalążki skupień są generowane na podstawie liczb pseudolosowych i można 

określić punkt startowy generatora tych liczb. Podając tę samą wartość parametru dla 

tego samego zbioru danych, uzyskamy te same początkowe środki ciężkości. Może to 

być wykorzystane, gdy chcemy powtarzać proces iteracyjny w tych samych warun-

kach. 

W naszym przykładzie wybieramy metodę Average linkage, która nie wymaga 

specyfikacji dodatkowych parametrów. Po wybraniu pozycji Plot przechodzimy do 

następnego okna dialogowego, w którym określamy, jakie wykresy powinny znaleźć 

się w raporcie wynikowym analizy. 
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Dendrogram (Tree diagram) może być wyświetlony w postaci pionowej (Vertical) 
albo poziomej (Horizontal). Zmieniliśmy opcję domyślną Vertical na opcję Horizon-
tal. 

Następne okno dialogowe służy do określenia, jakie informacje pojawią się  

w raporcie wynikowym. Zmieniliśmy wartość domyślną 10 w polu  Number of clusters 

na 4. Oznacza to, że w tworzonym zbiorze wynikowym, zawierającym opis przynależ-

ności obiektów do skupień, zostaną wybrane 4 skupienia.  
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Ostatnie okno dialogowe pozwala nadać tytuły poszczególnym fragmentom rapor-

tu. Nie zmienialiśmy ustawień, żeby pokazać, jakie są opcje domyślne. Domyślną 

nazwą raportu jest Cluster Analysis Results. 
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W każdej chwili możemy cofnąć się do poprzednich etapów analizy klikając odpo-

wiednią pozycję (Task Roles, Cluster, Plots, Results).  

Zaznaczenie opcji Preview task code pozwala na skopiowanie kodu procedury  

do edytora w celu późniejszego wykonania procedury lub jej edycji. Możemy powtó-

rzyć wykonanie procedury bez konieczności definiowania opcji w oknach dialogowych 

programu SAS Enterprise Guide. Możemy również wstawić kod, jako fragment więk-

szego programu i ewentualnie modyfikować niektóre parametry projektu.  

 

/* ------------------------------------------------------------------- 
   Code generated by SAS Task 
   Generated on: Wednesday, August 03, 2005 at 6:57:11 PM 
   By task: Cluster Analysis 
   Input Data: ECLIB000.WOJEW 
   Server:  Local 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
 
PROC SQL; 
 DROP VIEW WORK.SORT5024; 
 DROP TABLE WORK.SORT5024; 
 DROP VIEW SASUSER.CLUS9495; 
 DROP TABLE SASUSER.CLUS9495; 
 DROP VIEW SASUSER.TREE2745; 
 DROP TABLE SASUSER.TREE2745; 
QUIT; 
 
/* ------------------------------------------------------------------- 
   Determine the data set's type attribute (if one is defined) 
   and prepare it for addition to the data set/view which is 
   generated in the following step. 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
DATA _NULL_; 
 dsid = OPEN('ECLIB000.WOJEW', "I"); 
 dstype = ATTRC(DSID, "TYPE"); 
 IF TRIM(dstype) = " " THEN 
  CALL SYMPUT("_EG_DSTYPE_", " "); 
 ELSE 
  CALL SYMPUT("_EG_DSTYPE_", "(TYPE=""" || TRIM(dstype) || 
""")"); 
 rc = CLOSE(dsid); 
 STOP; 
RUN; 
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/* ------------------------------------------------------------------- 
   Data set ECLIB000.WOJEW does not need to be sorted. 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
DATA WORK.SORT5024 &_EG_DSTYPE_ / VIEW=WORK.SORT5024; 
 SET ECLIB000.WOJEW; 
RUN; 
TITLE; 
TITLE1 "Cluster Analysis Results"; 
FOOTNOTE; 
FOOTNOTE1 "Wygenerowane przez system SAS (&_SASSERVERNAME, 
&SYSSCPL) dnia: %SYSFUNC(DATE(), EURDFDE9.) czas: %SYSFUNC(TIME(), 
TIMEAMPM8.)"; 
 
PROC CLUSTER DATA=WORK.SORT5024 
 METHOD=AVERAGE 
 CCC 
 PSEUDO 
 OUTTREE=SASUSER.CLUS9495(LABEL="Cluster tree data for EC-
LIB000.WOJEW") 
 PRINT=30; 
 VAR PRZEST BEZROB MIESZK PKB; 
 ID WOJ_; 
RUN; 
TITLE; 
TITLE1 "Cluster Analysis Plots"; 
 
SYMBOL1 C=BLUE CI=BLUE V=DOT HEIGHT=2PCT INTERPOL=NONE L=1 W=1; 
GOPTIONS PUBLISH; 
PROC GPLOT DATA=SASUSER.CLUS9495 
 ; 
 WHERE _ncl_ IS NOT MISSING 
  AND _psf_ IS NOT MISSING AND _ncl_ LE 30; 
 PLOT _psf_ * _ncl_; 
 RUN; 
 WHERE _ncl_ IS NOT MISSING 
  AND _pst2_ IS NOT MISSING AND _ncl_ LE 30; 
 PLOT _pst2_ * _ncl_; 
 RUN; 
 WHERE _ncl_ IS NOT MISSING 
  AND _ccc_ IS NOT MISSING AND _ncl_ LE 30; 
 PLOT _ccc_ * _ncl_; 
 RUN; 
QUIT; 
GOPTIONS RESET=GLOBAL; 
TITLE; 
TITLE1 "Cluster Analysis Tree Chart"; 
GOPTIONS HTEXT=0.9; 
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PROC TREE DATA=SASUSER.CLUS9495 
 OUT=SASUSER.TREE2745(LABEL="Disjoint cluster data (from PROC TRE-
E) for ECLIB000.WOJEW") 
 NCLUSTERS=4 
 HORIZONTAL 
 ; 
 ID WOJ_; 
RUN; 
GOPTIONS HTEXT=; 
/* ------------------------------------------------------------------- 
   End of task code. 
   ------------------------------------------------------------------- */ 
RUN; QUIT; 
PROC SQL; 
 DROP VIEW WORK.SORT5024; 
 DROP TABLE WORK.SORT5024; 
QUIT; 
TITLE; FOOTNOTE; 
 

Po kliknięciu przycisku Save zapamiętujemy bieżące ustawienia w projekcie,  

a po kliknięciu przycisku Run, otrzymujemy wyniki analizy m.in. historię agregacji 

obiektów (Cluster History)  i dendrogram. Jednocześnie nowe węzły zostały dodane 

do diagramu. 
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Węzeł Disjoint cluster data zawiera numery (CLUSTER) i nazwy (CLASNAME) 

skupień, do których zostały przypisane poszczególne obiekty.  

 
 

 
The CLUSTER Procedure 

Average Linkage Cluster Analysis 

Eigenvalues of the Covariance Matrix 

  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

1 4324.92194 4009.90225 0.8978 0.8978 

2 315.01969 148.71939 0.0654 0.9632 

3 166.30030 155.54252 0.0345 0.9978 

4 10.75778   0.0022 1.0000 
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Root-Mean-Square Total-Sample Standard Deviation = 34.7023 

Root-Mean-Square Distance Between Observations = 98.15294 

 

 
 

Widać, że w pierwszej kolejności nastąpiło połączenie województwa kujawsko-

pomorskiego i zachodniopomorskiego, potem połączyły się województwa łódzkie  

i opolskie. W trzecim etapie połączyły się województwa lubelskie i podlaskie,  

a następnie do województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego zostało 

dołączone województwo śląskie. W następnej kolejności połączyły się województwa 

dolnośląskie i lubuskie, a do skupienia utworzonego przez województwo łódzkie  

i opolskie dołączyło województwo wielkopolskie. Skupienia są numerowane liczbami 

15, 14, 13, (...). Skupienie 7 powstaje przez połączenie skupień 11 i 9, a skupienie  

4 przez dołączenie województwa mazowieckiego do skupienia 6. Jako ostatnie utwo-
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rzone jest skupienie 1 poprzez dołączenie województwa podkarpackiego do skupienia 

2 zawierającego wszystkie pozostałe województwa.  

W tablicy opisującej historię skupiania podawane są wartości: 

SPRSQ – statystyka pseudo R kwadrat, 

RSQ – statystyka R kwadrat, 

ERSQ – błąd R kwadrat, 

CCC – kryterium skupień sześciennych (Cubic Clustering Criterion), 

PSF – statystyka pseudo F, 

PST2 – statystyka pseudo t kwadrat, 

NormRMS Dist – odległość RMS (root mean square). 

Wartości mierników pseudo F, pseudo t kwadrat i CCC można zilustrować  

w postaci graficznej, jeżeli zaznaczyliśmy odpowiednie opcje w zakładce Plots. Po-

nadto ilustracją graficzną jest dendrogram. 

Statystyki CCC oraz pseudo F i pseudo t kwadrat mogą być przydatne w ustalaniu 

optymalnej liczby skupień, na które zostaje podzielony zbiór obiektów. Poniżej  

opiszemy dokładniej zastosowanie CCC. 

Ustalenie właściwej liczby skupień jest jednym z najtrudniejszych i ważnych  

problemów w metodach grupowania. CCC (cubic clustering criterion) jest jedną  

z metod szacowania liczby skupień opartych na minimalizacji wewnątrzgrupowej sumy 

kwadratów (within-cluster sum of squares). Do takich metod należy metoda minimal-

nej wariancji Warda (Ward's method) i metoda k-średnich (k-means). Idea metody 

polega na porównaniu obserwowanej wartości współczynnika R2 z aproksymacją war-

tości oczekiwanej E[R2] dla próby wylosowanej z rozkładu jednostajnego. Wzór obli-

czeniowy został skorygowany o empirycznie wyznaczony mnożnik zapewniający sta-

bilizację wariancji. Dodatnie wartości współczynnika CCC oznaczają, że obserwowana 

wartość R2 jest większa niż należało oczekiwać, gdyby obiekty zostały wylosowane  

z rozkładu jednostajnego. Prawdopodobnie zbiór badanych obiektów można podzielić 

na różniące się od siebie skupienia. Badając zależność wartości CCC od liczby sku-

pień uzyskanych w zastosowanej metodzie grupowania, można oszacować optymalną 

liczbę skupień, na które da się podzielić zbiór obiektów. Metoda CCC została opraco-

wana przez SAS Institute. Metoda nie daje definitywnej odpowiedzi, jaką jest właściwa 
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liczba skupień i należy ją traktować jako wskazówkę w postępowaniu, biorąc również 

pod uwagę względy merytoryczne badanego problemu. 

Metoda CCC jest oparta na porównaniu wartości oczekiwanej współczynnika R2 tj. 

E[R2], gdy spełniona jest hipoteza zerowa (że dane pochodzą z rozkładu jednostajne-

go) z zaobserwowaną w próbie wartością R2.  
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 *p  jest tu największą liczbą całkowitą mniejszą niż liczba skupień. 

K jest pewnym współczynnikiem stabilizującym wariancję, wyznaczonym empi-

rycznie za pomocą symulacji Monte Carlo (brane  były pod uwagę różne liczby obser-

wacji n, zmiennych p i skupień q). 

 

0H  (hipoteza zerowa) – obiekty zostały wylosowane z tego samego rozkładu 

jednostajnego na hiperprostopadłościanie, 

aH  (hipoteza alternatywna) – obiekty zostały wylosowane z różnych sfe-

rycznych rozkładów normalnych o jednakowej wariancji, przy czym prawdo-

podobieństwa wyboru obiektu z poszczególnych rozkładów były takie same. 

 

Uwagi o interpretowaniu wartości CCC: 

1. Zmienne użyte w analizie skupień nie powinny być silnie skorelowane ze sobą. 

Jeżeli występują silne korelacje, to należy zredukować liczbę zmiennych lub użyć 

analizy czynnikowej w celu zastąpienia zmiennych przez pewną liczbę ortogonal-

nych składowych (innych zmiennych). 

2. Liczba poszukiwanych skupień nie powinna być duża w porównaniu z liczbą 

obiektów, tak aby skupienia nie zawierały zbyt małej liczby obiektów. Ponadto,  

jeżeli w zbiorze danych są obiekty nietypowe (odstające, outliers), to należy je 
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wyeliminować z analizy. O istnieniu obiektów nietypowych mogą świadczyć bar-

dzo niskie wartości CCC (very negative values). 

3. Warto oglądać wartości CCC na wykresie jako funkcję zależną od liczby skupień. 

Należy wybierać liczbę skupień, dla której CCC ma maksimum globalne lub lokal-

ne maksima, najlepiej o wartości większej niż 2 lub 3 (dodatnie wartości w prze-

dziale od 0 do 2 należy traktować ostrożnie). 

4. Występowanie wielu maksimów lokalnych może świadczyć, że obiekty mają struk-

turę hierarchiczną. Można wtedy wybrać liczbę skupień odpowiadającą jednemu  

z maksimów biorąc również pod uwagę inne względy merytoryczne związane  

z celem grupowania. 

5. Jeżeli wszystkie wartości CCC są ujemne albo CCC maleje wraz ze wzrostem 

liczby skupień, to prawdopodobnie mamy do czynienia z rozkładem jednomodal-

nym lub bardzo spłaszczonym na brzegach (long-tailed). 

6. Jeżeli wartości CCC systematycznie rosną wraz ze wzrostem liczby skupień,  

to prawdopodobnie rozkłady nie są sferyczne (występują łańcuchy). 

7. CCC nie jest odpowiednim kryterium jeżeli skupienia znacznie odbiegają od sfe-

rycznych (są podłużne, nieregularne).  
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Cluster Analysis Plots 
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Wartości CCC są ujemne. Z tego wynika, że wśród badanych obiektów nie istnieje 

wyraźny podział na skupienia i liczba skupień musi być ustalana dosyć arbitralnie. 

Dendrogram ilustruje kolejność skupiania. Na osi poziomej są podawane unor-

mowane odległości (Norm RMD dist). 
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Cluster Analysis Tree Chart 
Procedura TREE 

Cluster tree data for ECLIB000.WOJEW 

 
 

Zastosowanie procedury iteracyjnej k-means, w której określiliśmy liczbę skupień 

równą 3, prowadzi do następujących wyników. 
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Cluster Analysis Results 
The FASTCLUS Procedure 

Replace=RANDOM Radius=0 Maxclusters=3 Maxiter=10 Converge=0.02 
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WARNING: The two values above are invalid for correlated variables. 
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Zostały utworzone trzy skupienia o liczebnościach 2, 10 i 4. Podane są też współ-

rzędne środków ciężkości skupień (tablica Średnie skupień – Cluster Means) oraz 

odchylenia standardowe obiektów w poszczególnych skupieniach (Odchylenia stan-

dardowe skupień – Cluster Standard Deviations) i wiele statystyk dotyczących proce-

dury iteracyjnej.  

Do zbioru danych mogą zostać dopisane dwie zmienne: CLUSTER (numer sku-

pienia) oraz DISTANCE (odległość danego obiektu od środka ciężkości skupienia).  

W tym celu należy w oknie dialogowym Results zaznaczyć w grupie Save output data 

pole K-means Clusters. Do diagramu projektu zostaje wtedy dodany węzeł K-means 

cluster data. 
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Zawartość zbioru jest następująca: 

 

 

Województwa: dolnośląskie i pomorskie utworzyły skupienie dwuelementowe (1), 

województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie utworzyły skupienie 

czteroelementowe (3), a pozostałe województwa utworzyły skupienie (2). 
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Załącznik 1.  
 

Program  standardowy  przedmiotu statystyka  
na studium podstawowym SGH 

 
Statystyka cz. I  (Semestr 1) 

1. Wprowadzenie do przedmiotu 
Przedmiot statystyki; przykłady zastosowań statystyki. 

Podstawowe pojęcia: populacja i próba, parametry i estymatory,  opis i wniosko-

wanie. 

Źródła danych; badania statystyczne pełne i częściowe, schemat i operat losowa-

nia, błędy losowe i nielosowe. 

Zmienne i ich klasyfikacje. 

2. Metody opisowe w analizie rozkładu cechy 
Porządkowanie danych indywidualnych; szereg rozdzielczy, liczebności skumulo-

wane, dystrybuanta. 

Prezentacja graficzna rozkładu. 

Miary położenia: średnia arytmetyczna, mediana, wartość modalna, kwantyle. 

Miary zróżnicowania: wariancja i odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, 

współczynnik zmienności. Wartości ‘izolowane’. Standaryzacja cechy. Momenty. 

Miary skośności: klasyczny i pozycyjny współczynnik asymetrii. 

Miary nierówności rozkładu: współczynnik Giniego.  

3. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego 
Probabilistyczne  podstawy wnioskowania statystycznego: zmienna losowa jako 

teoretyczny model cechy statystycznej, praktyczne zastosowania podstawowych 

rozkładów zmiennych losowych (rozkład dwumianowy, Poissona,  normalny).  
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Rozkłady statystyk z próby: średniej, różnicy dwóch średnich, wariancji, ilorazu 

wariancji. 

Rozkład chi-kwadrat i rozkład t-Studenta. 

Twierdzenie graniczne de Moivre'a-Laplace'a oraz Lindeberga-Levy'ego. 

Rozkłady graniczne średniej, częstości, różnicy średnich i częstości. 

4. Estymacja parametrów 
Podstawy estymacji: podstawowe własności estymatorów; błędy estymacji; po-

prawki dla błędów standardowych w przypadku losowania ze skończonej popula-

cji. 

Metody uzyskiwania estymatorów; idea i własności estymatorów uzyskanych 

MNW. 

Estymacja przedziałowa: przedziały ufności dla średniej i częstości.  

Dokładność estymacji przedziałowej. Zagadnienie minimalnej liczebności próby. 

5. Weryfikacja hipotez statystycznych 
Istota weryfikacji hipotez: pojęcie testu statystycznego; typy hipotez; rodzaje błę-

dów; moc testu; zasady budowy testów istotności, krytyczny poziom istotności. 

Testy  istotności  dla średniej i frakcji. 

Test różnicy dwóch średnich i dwóch frakcji. Test różnicy dla par obserwacji. 

Test na równość dwóch wariancji; rozkład F-Snedecora. 

Test zgodności chi-kwadrat; sprawdzanie normalności rozkładu. 

6. Analiza wariancji – klasyfikacja jednoczynnikowa 
Istota analizy wariancji, założenia i zastosowania. 

Badanie istotności różnic między średnimi w wielu różnych populacjach. 

 
Statystyka cz.II    (Semestr 2) 

7. Badanie zależności zjawisk  
Cel badania zależności zjawisk. 

Rozkład zmiennej dwuwymiarowej; rozkłady brzegowe i warunkowe; pojęcie nie-

zależności. 

Prezentacja danych empirycznych.  
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Ocena zależności dla cech ilościowych, jakościowych i porządkowych. Miary za-

leżności: współczynnik zbieżności Cramera, kowariancja i współczynnik korelacji 

liniowej, wskaźniki korelacyjne, współczynnik korelacji rang Spearmana.  

Wnioskowanie statystyczne w analizie zależności: test niezależności χ2, test istot-

ności dla współczynnika korelacji oraz wskaźnika korelacyjnego. 

8. Model regresji liniowej  
Wprowadzenie. Cel statystycznych metod modelowania związków między zmien-

nymi.  

Estymacja parametrów modelu regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów 

(punktowa i przedziałowa).  

Błędy szacunku parametrów i badanie istotności ocen parametrów funkcji regresji. 

Ocena dopasowania funkcji regresji (współczynnik determinacji liniowej R2). 

Predykcja na podstawie funkcji regresji. Błąd standardowy oszacowania wartości 

oczekiwanej zmiennej zależnej i błąd predykcji. 

Weryfikacja założeń: test losowości reszt (test serii), test autokorelacji (Durbina-

Watsona), test homogeniczności wariancji (Goldfelda-Quandta).  

9. Analiza szeregów czasowych   
Składniki szeregu czasowego. 

Wyrównywanie szeregów czasowych: średnie ruchome, estymacja  funkcji trendu 

za pomocą modeli regresji. 

Wyodrębnianie wahań okresowych metodą mechaniczną. 

Prognozowanie w szeregach czasowych. 

10. Indeksy statystyczne  
Indeksy proste i średnie tempo zmian. 

Indeksy agregatowe wartości, ilości i cen (Laspeyresa, Paaschego, Fishera). 
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Załącznik 2.  
 

Wybrane procedury SAS wykorzystywane  
w przykładach podanych w podręczniku 

 

Informacje ogólne 
 

Aplikacja SAS Enterprise Guide jest przyjaznym dla użytkownika interfejsem, 

pozwalającym na dostęp do pewnych procedur statystycznych Systemu SAS i wybra-

nych zadań przetwarzania danych. Jedną z cech programu jest automatyczne gene-

rowanie kodu SAS 4GL. Kod taki jest sekwencją jednostek programistycznych zwa-

nych DATA STEP i PROC STEP. W pewnym stopniu głównym zadaniem DATA STEP 

jest przetwarzanie danych, a PROC STEP obliczenia i generowanie raportów teksto-

wych i graficznych. DATA STEP rozpoczyna się od słowa kluczowego DATA i kończy 

słowem kluczowym RUN. PROC STEP rozpoczyna się słowem kluczowym PROC, po 

którym występuje nazwa wykonywanej procedury. Koniec kodu procedury następuje 

wraz z wystąpieniem słowa kluczowego RUN lub QUIT 

Kod wygenerowany podczas uruchamiania zadania z SAS Enterprise Guide mo-

żemy zawsze podejrzeć po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na węźle i wybraniu 

z kontekstowego menu opcji Open Code. 

 



 Statystyka od podstaw z Systemem SAS, wersja 9.1.  

 250

 
Wygenerowany kod może składać się z pojedynczej procedury. Poniżej przedsta-

wiono kod wygenerowany przy żądaniu stworzenia wykresu rozproszenia. Zadanie to 

realizuje procedura graficzna GPLOT: 

 

 
 

Wygenerowany kod możemy skopiować do okienka Program Editor Systemu SAS 

i następnie wykonać go bez potrzeby uruchamiania SAS Enterprise Guide. Kod mo-

że zostać także wykorzystany jako fragment innych programów bądź element progra-

mu przetwarzania wsadowego.  
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Słowniczek procedur 
 

Poniżej zamieszczono krótki słowniczek procedur, które są wykorzystywane przez 

SAS Enterprise Guide w przykładach przedstawionych w skrypcie. Opis każdej proce-

dury zawiera podstawowe informacje o procedurze i przedstawia jej główne możliwo-

ści.  

 
PROC ANOVA 
 

Procedura ANOVA jest chyba najczęściej używaną procedurą służącą do analizy 

wariancji. Możliwe jest przeprowadzenie jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy 

wariancji.  

 
PROC CORR 
 

Procedura CORR umożliwia obliczanie współczynników korelacji Pearsona dla 

zmiennych numerycznych wraz z prawdopodobieństwami skojarzonymi z tą statysty-

ką. Poza tym możliwe jest obliczenie współczynnika korelacji Spearmana i miar aso-

cjacji. 

 

PROC EXPORT 
 

Procedura EXPORT pozwala na zapisanie zbiorów SAS w innym formacie. Do-

stępne formaty to tablice dbf, typowe formaty PC, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe 

i inne. 

 

PROC FREQ 
 

Procedura FREQ tworzy jednowymiarowe i wielowymiarowe tablice kontyngencji. 

W przypadku tablic jednowymiarowych możliwe jest obliczenie testu chi-kwadrat dla 

równych proporcji. Dla tablic dwuwymiarowych można obliczyć testy i miary asocjacji. 
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PROC G3D 
 

Procedura G3D służy do tworzenia wykresów trójwymiarowych. 

 

PROC GPLOT 
 

Procedura GPLOT służy do tworzenia wykresów dwuwymiarowych. 

 

PROC IMPORT 
 

Procedura IMPORT pozwala na czytanie zbiorów w różnych postaciach i zapisy-

wanie ich w formacie SAS. Formaty obsługiwane przez procedurę to między innymi 

pliki dbf, popularne arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe i inne. 

 
PROC MEANS 
 

Procedura MEANS jest obok procedury UNIVARIATE podstawową procedurą po-

zwalającą na wyliczanie podstawowych statystyk z całego zbioru, bądź dla wyznaczo-

nych podgrup. Dostępne statystyki to między innymi średnia, odchylenie standardowe, 

mediana i inne kwantyle, przedziały ufności dla średniej, wartości maksymalne i mini-

malne. Procedura daje także możliwość obliczania statystyki t i testowania hipotez 

opartych o tę statystykę. 

 

PROC RANK 
 

Procedura RANK na podstawie określonych zmiennych numerycznych tworzy 

nowe zmienne i uzupełnia je obliczonymi rangami. 

 

PROC REG 
 

Procedura REG jest jedną z procedur Systemu SAS, która pozwala na liczenie 

regresji. Procedura REG pozwala na tworzenie regresji liniowej i wielorakiej, dając 
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przy tym do wyboru jedną z dziewięciu metod tworzenia regresji. Procedura REG 

umożliwia także testowanie hipotez związanych z równaniem regresji i podaje istot-

ność parametrów. Dla zadanych wartości zmiennych niezależnych można obliczyć 

teoretyczne wartości zmiennej zależnej w oparciu o otrzymany model wraz z przedzia-

łami ufności. Dostępne są możliwości obrazowania otrzymanych wyników w postaci 

graficznej. 

 

PROC SORT 
 

Procedura SORT sortuje zbiór zgodnie z porządkiem określonym przez wybrane 

zmienne numeryczne bądź znakowe. Możliwe jest stworzenie nowego zbioru lub za-

stąpienie starego. 

 
PROC UNIVARIATE 
 

Procedura UNIVARIATE jest obok procedury MEANS podstawową procedurą po-

zwalającą na wyliczanie podstawowych statystyk z całego zbioru bądź dla wyznaczo-

nych podgrup. Poza tym dostarcza informacje dotyczące rozkładów zmiennych nume-

rycznych. Między innymi procedura UNIVARIATE pozwala na obliczenie wartości 

przeciętnej, mediany i innych kwantyli, przedziały ufności, wartości maksymalne i mi-

nimalne, tworzenie wykresów przedstawiających rozkład wartości zmiennej, przepro-

wadzenie testów na normalność rozkładu. 

 
 

 


