
›  Fact Sheet
Čo dokáže SAS® University Edition?
SAS University Edition je bezplatná verzia vybraných SAS produktov na výučbu a štúdium 
štatistiky a kvantitatívnych metód. Zabezpečuje tiež jednoduchý prístup k štatistickému 
softvéru potrebnému na výskum a výučbu iných predmetov, ako je napr. ekonómia, 
spoločenské vedy, výpočtová technika, management, obchod, zdravotníctvo/medicína   
a stavebné/strojné inžinierstvo.

Prečo je SAS® University Edition dôležitý?
Verejný aj súkromný sektor vníma na celom svete u svojich pracovníkov nedostatok tech-
nických a analytických zručností. Vďaka tejto iniciatíve SAS-u, budú študenti zbehlí v riešení 
problémov pomocou pokročilej analytiky, čím zvýšia svoje šance na úspech u potenciál-
nych zamestnávateľov.

Pre koho je SAS® University Edition určený?
SAS University Edition je pre každého, kto potrebuje jednoduchý prístup k štatistickému 
softvéru pre uskutočnenie rôznych druhov analýz na akademické účely: všetci študenti 
denného i externého štúdia, doktorandi, pedagógovia a pracovníci vo výskume.

Spoločnosť SAS je známa aj vďaka tomu, že sa 
výrazne angažuje v oblasti vzdelávania. 
So zámerom vyplniť medzeru v analytických 
zručnostiach, na ktorú narážajú zamestnávatelia, 
ponúka na účely výskumu a vzdelávania svoj 
softvér bezplatne. Záujemcom tak umožňuje 
rozšíriť si svoje vedomosti a potenciálne využitie 
analytiky pre účely riešenia reálnych problémov.

SAS University Edition poskytuje prístup k tým 
najmodernejším štatistickým metódam, ktoré 
vám umožnia importovať a exportovať vaše dáta 
a zároveň vykonávať sofistikované analýzy. 
Popritom sa dozviete najnovšie informácie             
z oblasti štatistických metód a techník.

Táto novinka od spoločnosti SAS, ktorú si môžete 
jednoducho stiahnuť, má zásadný význam pre 
pedagógov a študentov v oblasti štatistiky, práce 
s dátami a dátových analýz a tiež v ktorejkoľvek 
oblasti, kde sa vyučujú kvantitatívne metódy. 
Balík tiež zahŕňa e-learningový modul, prístup      
k video školeniam a k online akademickej 
komunite - SAS Analytics U, v rámci ktorej môžete 
komunikovať  s ostatnými používateľmi, podeliť 
sa o svoje nápady a ľahko získať ďalšie materiály   
a dokumenty z dielne SAS.

SAS® University Edition
Bezplatný softvér pre štart kariéry so štatistickými vedomosťami 

Výhody
• Buďte zdatní v štatistike. Vďaka SAS-u môžete skúmať a riešiť dôležité otázky a úlohy. Tým 

nadobudnete analytické vedomosti, ktoré na jednej strane školiteľom a pedagógom 
pomáhajú dosiahnuť pokrok v oblasti štatistického výskumu a vzdelávania a na druhej 
strane študentom umožňujú pripraviť sa na atraktívnu kariéru v ľubovoľnom odvetví.

• Stiahnite si a používajte softvér SAS kedykoľvek a kdekoľvek. Po stiahnutí môžete softvér 
používať na štandardnom PC, Mac-u, prípadne na PC s OS Linux. Študenti môžu získať tento 
softvér priamo prostredníctvom spoločnosti SAS – nemusia oň požiadať svojho vyučujúceho 
ani byť zapísaní do konkrétneho kurzu. SAS vám poskytuje stabilnú používateľskú skúsenosť  
vo všetkých svojich aplikáciách, bez ohľadu na to, či pracujete na projekte v rámci výučby, 
alebo sa venujete samoštúdiu. Zároveň vám vždy umožní importovať a exportovať všetky 
bežné formáty súborov.

• Čerpajte zo širokej palety zdrojov na podporu výučby aj štúdia. Okrem poskytnutia plne 
funkčného softvéru, SAS uľahčuje pedagógom, študentom a pracovníkom vo výskume vzde-
lávanie, skvalitňuje proces vyučovania a zabezpečuje prepojenie s ostatnými SAS používateľmi 
po celom svete:

o Registrovaní používatelia softvéru získajú bezplatne videozáznamy so základnými informá-
ciami, vďaka ktorým sa naučia základy programovania a štatistických analýz v SAS-e a rýchlo 
pochopia, ako používať jednotlivé funkcie.

o SAS Global Academic Program ponúka úplne bezplatne rôzne učebné materiály pre 
pedagógov a osnovy pre študentov. Študenti získajú vstupom do online akademickej 
komunity značné výhody, čím sa lepšie pripravia  na svoju profesionálnu budúcnosť                    
v akademickom, verejnom alebo súkromnom sektore.
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Obr. 1: SAS® Studio vygeneruje SAS® kód prostredníctvom riadenej interakcie s používateľom – 
jednoducho vyberiete úlohu pre konkrétny kód, ktorý chcete vytvoriť.

Prehľad
SAS University Edition je dostupný bezplatne         
a predstavuje vynikajúci spôsob, ako začať 
používať SAS na akejkoľvek úrovni – od 
úvodných školení o základoch práce so 
SAS-om až po pokročilé štúdium. Dva 
e-learningové moduly vám pomôžu oboznámiť 
sa so základmi práce so softvérom. Po stiahnutí 
SAS-u do svojho počítača, program sám 
pracuje pomocou virtualizačného softvéru 
prostredníctvom vášho prehliadača v tzv. 

„standalone“ režime. Táto kombinácia vám 
poskytne všetko, čo potrebujete na 
uskutočňovanie pokročilých štatistických analýz     
s využitím najnovších dostupných štatistických       
a kvantitatívnych metód – a to všetko                          
s neobmedzenými možnosťami monitorovania     
a procesov. Balík zahŕňa:

• Base SAS® Svoje programovanie urýchlite         
a zjednodušíte pomocou programova-

cieho jazyka SAS, ODS Graphics a reportin-
gových procedúr.

• SAS/STAT® Dôverujte našej osvedčenej 
spoľahlivosti so širokou škálou štatistických 
metód a techník.

• SAS/IML® Využite tento maticový 
programovací jazyk na špecializované 
analýzy a skúmanie dát.

• SAS Studio® Zredukujte čas potrebný na 
programovanie pomocou funkcie „auto-
complete“ pre stovky SAS príkazov               
a procedúr a tiež pomocou integrovaného 
pomocníka pre SAS jazyk.

• SAS/ACCESS®  Ponúka bezproblémové 
prepojenie s vašimi dátami bez ohľadu na 
to, kde sú uložené. 

Pokiaľ ide o štatistické zadania vyučované                
v úvodných kurzoch (ako je napr. lineárna 
regresia, distribučná analýza, korelácie                
a sumárne štatistiky), prostredníctvom SAS 
Studio máte možnosť využiť výkonný SAS 
programovací jazyk alebo vybrať si z kód 
generujúcich úloh, či procesovať flow cez tento 
nástroj. 

SAS zachováva rigorózne testovanie softvéru, 
komplexnú produktovú dokumentáciu               
a numerickú validáciu svojich programov. 
Štatistické procesy sú v SAS-e neustále        
aktualizované, aby odrážali najnovší vývoj          
v štatistike.

Možnosti

SAS Programovací jazyk – Base SAS®

Base SAS predstavuje základ pre všetky 
komponenty SAS University Edition. Intuitívny, 
ľahko pochopiteľný a použiteľný programovací 
jazyk výrazne znižuje množstvo kódu potreb-
ného na poskytovanie informácií, čím zvyšuje 
vašu produktivitu pri programovaní.

Tento flexibilný a rozšíriteľný programovací 
jazyk štvrtej generácie má jednoduchú syntax  
a stovky jazykových prvkov a funkcií. Podporuje 
programovanie všetkého, počnúc extrakciou 
dát, cez formátovanie a čistenie dát, až po ich 
analýzu a reporting. 

Obr. 2: SAS® Studio má niekoľko funkcií, ktoré vám pomôžu znížiť čas potrebný na vytvorenie programu, 
vrátane automatického dokončenia stoviek príkazov a procedúr v SAS-e ako aj integrovaného pomocníka 
pre syntax.



Programovací jazyk SAS® (Base SAS®)
• Flexibilný, intuitívny 4GL s jednoduchou syntaxou.
• SAS Macro Facility znižuje množstvo kódu potrebného pre bežné úlohy, aby ste 

mohli modularizovať svoju prácu a umožňuje vám tak jednoduché opätovné využitie              
a údržbu kódu.

• Dátová analýza: deskriptívna štatistika, korelácie, distribučná analýza, tabuľková 
analýza.

• Knižnica, ktorá obsahuje vopred napísané programovacie procesy umožňujúce 
správu, analýzu a prezentáciu dát.

• Možnosť čítať dáta v akomkoľvek formáte, z akéhokoľvek súboru, vrátane záznamov      
s meniacou sa dĺžkou, binárnych súborov, dát vo voľnej forme a súborov s neuspo-
riadanými alebo chýbajúcimi dátami.

• Podpora pre Structured Query Language (SQL).

Štatistické metódy (SAS/STAT®)
Široký výber z viac ako 80 štatistických metód:

• analýza rozptylu,
• bayesovská analýza,
• analýza kategoriálnych dát,
• zhluková analýza,
• deskriptívna štatistika,
• diskriminačná analýza,
• distribučná analýza,
• metódy presnosti,
• skupinový sekvenčný dizajn a analýza,
• prieskum trhu,
• náhrada chýbajúcich hodnôt,
• zmiešané modely,
• viacrozmerná analýza,
• neparametrická štatistika,
• veľkosť a sila vzorky,
• psychometrická analýza,
• regresia,
• priestorová analýza,
• štrukturálne rovnice,
• výber a analýza vzorky do prieskumu,
• analýza prežitia,
• transformácie.

Maticové programovanie (SAS/IML®)
• Interaktívny maticový programovací jazyk.
• Maticové funkcie, lineárna algebra a štatistické funkcie, funkcie časových radov a 

numerickej analýzy.
• Rozsiahly súbor dynamických matematických a maticových operácií.
• Riadenie spustenia častí kódu.
• Všeobecné maticové funkcie.
• Lineárne algebrické a štatistické funkcie.
• Časové rady.
• Numerická analýza.
• Interaktívna analýza dát.

Kľúčové vlastnostiBase SAS poskytuje bohatú škálu zakompo-
novaných programovacích procesov na prácu    
s dátami, uloženie a následný výber informácií, 
deskriptívnu štatistiku a základné analýzy   
(napr. korelácia, distribučná analýza a tabuľková 
analýza) a tvorbu reportov. Získate  tiež ODS 
Graphics, ktorý zahŕňa niekoľko procedúr 
navrhnutých s cieľom vytvoriť grafické výstupy 
štatistických analýz a GTL (Graphical Template 
Language).

Spoľahlivé štatistické metódy vďaka 
SAS/STAT®

SAS/STAT vám poskytuje komplexnú škálu 
štatistických metód, ktoré môžete aplikovať vo 
vyššom vzdelávaní, komerčnej sfére, výskume i 
práci vo verejnom sektore. Jeho možnosti 
zahŕňajú analýzu rozptylu, zmiešané modely, 
regresiu, analýzu kategoriálnych dát, baye-
sovskú analýzu, viacrozmernú analýzu, analýzu 
prežitia, psychometrickú analýzu, zhlukovú 
analýzu, neparametrickú analýzu, analýzu dát    
z prieskumov, viacnásobnú imputáciu, výpočet 
sily a veľkosti vzorky a vyvodenie záverov            
z vygenerovaných výstupov. 

Naše rýchle tempo pri uvádzaní noviniek 
používateľom neustále poskytuje 
najmodernejšie štatistické metódy a výpočtové 
nástroje spolu s početnými vylepšeniami      
prostredníctvom aktualizácií. Dokumentácia             
s veľkým množstvom úvodných príkladov vám 
umožní naučiť sa pracovať so softvérom rýchlo 
a efektívne. Prehľadnosť a konzistentnosť vašich 
štatistických výstupov, ktoré budú zahŕňať 
množstvo automaticky generovaných grafov, 
vám pomôže rýchlo a jednoducho pochopiť 
výsledky analýz. Rozsiahly proces testovania     
a validácie znamená, že tieto výsledky sú 
zároveň spoľahlivé.

Maticové programovanie pomocou 
SAS/IML®

SAS/IML predstavuje výkonný a flexibilný 
maticový programovací jazyk. Vďaka 
mnohým funkciám na tvorbu matíc                   
a rozsiahlej knižnici štatistických a nume-
rických metód je programovanie nenáročné 
a efektívne. Jednoduchá syntax uľahčuje 



Interaktívne rozhranie (SAS® Studio)
• Užitočné programovacie nástroje zvyšujú produktivitu pomocou interaktívnej spätnej väzby 

a oznámení.
• Vždy dostupný pomocník pre syntax vo forme kontextových okien.
• Úlohy generujúce kód s cieľom urýchliť vývoj a zvýšiť efektivitu.
• Rozhranie na základe prehliadača na jednoduchú prácu s dátami a základné štatistické úlohy 

pre vygenerovanie SAS kódu.

Prístup k PC formátom súborov (SAS/ACCESS®)
• Rozhranie umožňujúce prístup k viacerým typom PC súborov ako napr.:

o Microsoft Excel
o JMP
o Paradox

o SPSS
o Stata
o DBF

Kľúčové vlastnosti (pokračovanie)

Ak sa chcete dozvedieť viac a stiahnuť si 
nástroj SAS University Edition, navštívte 
webovú stránku: 
sas.com/universityedition

Mená výrobkov alebo služieb SAS a SAS Institute Inc. sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými 
značkami SAS Institute Inc. v USA a iných krajinách. 
® označuje registráciu USA. Ostatné mená značiek a produktov sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami 
k nim patriacich spoločností. Copyright © 2014, SAS Institute Inc. Všetky práva vyhradené.

preklad matematických vzorcov do príkazov 
v rámci programu s funkciami pre               
aritmetické a znakové výrazy. Môžete využiť 
automatické riadenie pamäte a nastavenie 
veľkosti matice. Nebudete musieť 
deklarovať, dimenzovať alebo alokovať 
úložisko pre dátovú maticu, SAS/IML to  
automaticky urobí za vás.

Interaktívne rozhranie: SAS® Studio

SAS Studio je vývojárske prostredie pre SAS 
University Edition, ktoré funguje lokálne v rámci 
vášho webového prehliadača. Umožní vám 
prístup k Base SAS, SAS/STAT a SAS/IML. Toto 
rozhranie vám poskytne jednoduchý spôsob, 
ako komunikovať so SAS-om bez ohľadu na 
čas a miesto, kde sa nachádzate. Môžete písať         
a odosielať SAS kód z akéhokoľvek zariadenia, 
ktoré podporuje SAS University Edition,  či už 
používate PC, Mac alebo Linux. Vyzerá rovnako 
na všetkých podporovaných zariadeniach, čo 
ešte viac zjednodušuje vyučovanie i štúdium.

Ak nie ste skúsený SAS programátor, vyberte si 
SAS Studio. Môžete si otvoriť v prehliadači 
tabuľku a vybrať si, ktoré stĺpce chcete zobraziť, 
filtrovať, prípadne usporiadať svoje dáta.      
SAS Studio zatiaľ na pozadí napíše celý kód 
potrebný na zobrazenie tabuľky a zároveň 
tento kód sprístupní.

Prístup k súborom v PC formátoch 
pomocou SAS/ACCESS®

Rozhranie SAS/ACCESS pre používanie PC 
súborov je zjednodušené riešenie prístupu       
k dátam. Dodáva sa už pripravené                        
k okamžitému použitiu a poskytuje vám priamy 
a vysoko optimalizovaný prístup k dátam           
a prepojenie medzi SAS-om a súbormi tretích 
strán v štandardných PC formátoch.

Získate priamy, jednoduchý a bezpečný prístup 
k vašim dátam s pôvodnými rozhraniami. 

Môžete importovať a exportovať populárne 
formáty dát, ako sú napríklad súbory Microsoft 
Excel, JMP, Paradox, SPSS, Stata a DBF. 
Nebudete potrebovať odborné znalosti SQL 
ani vlastné extrakcie kódov. A nebudete sa 
musieť učiť žiadne programovacie jazyky.

Obr. 3: Môžete si otvoriť tabuľku v tabuľkovom prehliadači a vybrať si, ktoré stĺpce si želáte zobraziť, 
následne filtrovať a usporiadať si svoje údaje.


