
Subindo seu próprio conjunto de dados no SAS Studio 

 
Aqui estão algumas simples instruções para subir seu próprio conjunto de dados csv para o SAS Studio. Note que se você estiver usando um 

dos conjuntos de dados oferecidos pelo curso, você não precisa fazer isso. Os conjunto de dados do Curso já fora subidos para o SAS Studio. 

 

PASSO 1: SUBA O CONJUNTO DE DADOS 

 
Para upload seu próprio conjunto de dados para o SAS studio: 

 
Se você clicar na pasta em Files (Home), você verá que um ícone seta para cima na pasta Server Files será ativada (veja a tela abaixo). Isso 

irá habilitá-lo a fazer o upload do arquivo. 
 

 

 

PASSO 2: IMPORTE O CONJUNTO DE DADOS PARA O SAS 

 
Uma vez que você subiu o seu conjunto de dados, você pode usar o código seguinte para importa-lo para o SAS:* 

 
PROC IMPORT DATAFILE ='/home/ddnprata0/my_courses/mycsvdata.csv' OUT = imported REPLACE; 

RUN; 

 

A pasta necessita ser alterada para a pasta que está armazenado o arquivo csv, mas pode ser difícil encontrar o nome do caminho. Se você 

clicar com o botão do mouse do lado direito no conjunto de dados que você quer importer, você pode selecionar Properties e isso lhe dará o 

nome do caminho, e você pode copiar e colar no seu DATAFILE= command. 

 

Agora, podemos usar o conjunto de dados em um passo de dados. Por exemplo: 

 
data new; 

set imported; 

Ou, usar em uma procedure. Por exemplo: 

proc freq data=imported; 

tables VAR1 VAR2; 

run; 

 

 
* Esse código irá criar um conjunto de dados temporário. Se você quiser fazê-lo permanente, adicione um novo libname com um nome 

diferente (ex: newdata) que aponta para a pasta que você tem o arquivo csv armazenado. Depois, no comando OUT= você digita o nome do libname em 

frente o nome que você deu para seu conjunto de dados (ex: OUT=newdata.imported). 


