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1. Въведение 
Математическата компетентност е съпроводенa с интензивна комуникация, 

в процеса на която се представят и обсъждат математически модели, 
формулират се и се проверяват хипотези, събират се и се обработват данни 
(наблюдения), развива се критично мислене и способност да се представят 
аргументи, да се убеждават другите със силата на логиката. По такъв начин се 
развиват и укрепват комуникативните умения и способността за работа в екип, 
която е една от важните съставки на социалните и граждански компетентности [1].  

Има множество ефективни подходи за преподаване и изучаване на 
математика и статистика. Нашият подход започва с формулирането на реална 
задача за извличане на знания от данните, представяне на нейното решение 
със съвременен софтуер и стигане до осъзнаване на необходимостта от 
изучаване на теорията.  

В тази статия ще представим практика за формиране на компетентности за 
откриване на емпирични зависимости със средствата на регресионния анализ и 
макропрограмирането със софтуера SAS, подпомагащ ученето през целия 
живот. Ще обвържем съвременното обучение по статистика с възможностите на 
статистическия софтуер SAS и с лесната употреба и силата на неговото 
метапрограмиране, което позволява потенциално големи оптимизации. 

Ще разгледаме следната задача: Близо до Тампере във Финландия, от 
езерото Лаенгелмавеси (Laengelmavesi) са уловени 159 морски обитатели. 
Данните от тази случайна извадка включват седем вида риби с техните 
характеристики, представени в Таблица 1. За всяка уловена риба са записани 
седем променливи, които са: биологичен вид, тегло, височина, широчина три 
дължини – от носа на рибата до началото на опашката й, от носа до нейния 
прорез (вдлъбнатина) на опашката и от носа до края на опашката [5]. 
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Таблица 1. Видове риби 

2. Задача 
Нашата цел е да намерим зависимости между външните белези на рибите, 

които могат да бъдат измерени количествено. Формулираме хипотезата, че 

Риба Кратко описание на биологичния вид 

 

Bream (платика) варира между 30 и 55 см 
дължина, но се срещат екземляри и до 75 см. 
Теглото е между два и четири, рядко пет 
килограма. Окраската варира силно в зависимост 
от околната среда, но най-често е в сребристо сив 
цвят.   

 

Parkki (речен кефал) е сладководна риба от 
семейство Шаранови. На дължина може да 
достигне до 80 см и тегло до 6-7 кг, като 
обичайните размери са 30-40 см и 0,5-1,5 кг.  

 

Perch (костур) е риба от семейство костурови. Той 
достига дължина до 40 см и тегло до около 2 кг. 
Тялото на костура е скъсено, високо и странично 
сплескано.  
Pike (щука) е едра хищна риба. Достига над 150 см 
дължина на тялото и тегло до 20 кг. Женските са 
обикновено доста по-едри от мъжките на една и 
съща възраст.  

 

Roach (бабушка) е сладководна риба от семейство 
шаранови. Живее на големи популации в повечето 
езера, язовири и бавнотечащи реки. Тя е основна 
част от храната на повечето хищни риби. 
.Развитите риби достигат дължина 45 см и тегло 
1,8 кг.  

 

Smelt (стопилка) е обикновенна морска риба. 
Дължината им е от 10 до 15 см. и тежат от 100 до 
300 г. Те са тънки риби със заострена глава и с 
относително голяма уста и зъби.  

 

Whitefish (бяла риба) е вид хищна сладководна 
риба. Тялото и главата са силно удължени. Има 
голяма уста, здрави челюсти и остри зъби. Средна 
дължина  50-90 см и средно тегло 4 кг. 
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средното тегло, дебелина и височина на рибите могат да се прогнозират с 
помощта на тяхната дължина. За постигане на целта ще използваме модели на 
регресионния анализ. Ще създадем гъвкав и многократно използваем 
програмен код (макрос) на езика за програмиране SAS. 

3. Линеен регресионен анализ в SAS 
Линейната регресия е статистически метод за търсене на линейни 

зависимости между една независима променлива или група независими 
променливи и зависима променлива. Строи се линеен модел, с чиято помощ 
могат да се правят прогнози за стойностите на  зависимата променлива при 
различни данни за независимите променливи. 

Колкото и полезен да е един метод, той не може да бъде използван за 
решаването на редица реални задачи без наличието на подходящи ресурси. В 
нашия случай такива ресурси са езика за програмиране и макросите в средата 
SAS, достъпни чрез SAS Studio. 

4. Програмиране и метапрограмиране в средата за анализ на данни 
SAS 

Новият модел на компютърни технологии получи названието “облачни 
компютърни технологии”, като Облакът е метафора за технологии и услуги, 
достъпни през интернет. Тук всичко се предлага като услуга без значение дали 
става въпрос за софтуер, хардуер или съхраняване на данни. Облачните 
технологии са преместили изчислителната мощ на статистическия софтуер SAS 
от преносимите компютри в мега мощни центрове, което намалява разходите и 
формира нов, по-гъвкав подход за работа. Възможностите на облачните 
технологии като подходи за съвременно обучение са представени в [2]. 

Данните за нашата задача са достъпни от файла fish от библиотека sashelp 
на SAS. Файлът sashelp.fish съдържа наблюдения за различни видове риби и 
техни физически характеристики. Създаваме файл със същото име в работната 
директория, като сортираме данните по биологичен вид (процедурата reg 
изисква тази предварителна сортировка). 

data work.fish; 
      set sashelp.fish; 

run; 
proc sort data=work.fish out=fish; 

      by Species; 
run; 

С процедурата corr ще пресметнем извадковите корелационни 
коефициенти: 

proc corr data=work.fish nosimple plots=matrix; 
run; 
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Статистически извод: Таблица 2 съдържа стойностите на получените 
корелационни коефициенти. Стойностите на извадковите корелационни 
коефициенти са близки до 1. Това ни дава основание да започнем да строим 
различни линейни модели. 

 Ще визуализираме данните с регресионните линии за всеки биологичен вид 
върху една графика. За тази цел ще създадем макроси и макропроменливи. 
Макро променливата в SAS е променлива низ, която ни позволява динамично 
да променяме текста в програмата на SAS чрез символно заместване. 
Създаваме макропроменливата &mSpecies: 

%let mSpecies=Species; 
Създадената глобална макропроменлива е достъпна за употреба навсякъде 

в кода на SAS по време на SAS сесията, в която е създадена променливата.  
Концепцията на метапрограмирането е съвсем проста: програмата  

генерира други програми. Така програмираната система започва да програмира 
сама себе си.  

Макросът е група от оператори на SAS, които имат свое име [3,4]. Създаваме 
макрос myreglines по следния начин: 

%macro myreglines (mvarx=,mvary=); 
      proc  sgplot  data=fish; 
      reg x=&mvarx y=&mvary / group=&mSpecies; 

run; 
%mend myreglines; 

Този макрос визуализира данните и седем регресионни линии върху една 
графика. Всяка регресионна линия съответства на съответния вид риба. 
Графиките на Фигура 1 показват, че категорийната променлива Species (вид 
риби) разбива популацията на седем подпопулации. Ще търсим емпирични 
зависимости във всяка подпопулация. 

Макросите (макроопределенията) автоматично генерират код на SAS. 
Когато напишем програма, SAS я компилира и веднага я изпълнява. Но когато 
напишем макрос, има още една стъпка. Преди да се компилира кодът на SAS, 
макрооператорите се предават на макропроцесора. Задачата на този пред-
процесор е да трансформира макроса в стандартен код на SAS. Тази стъпка се 
нарича метапрограмиране, защото се прави програма, която написва друга 
програма. 

Ще изпълним този макрос с различни параметри. 
%myreglines (mvarx=Length1, mvary= Width); 
%myreglines (mvarx=Length2, mvary= Height); 
%myreglines (mvarx=Length3, mvary= Weight); 
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Таблица 2. Извадкови корелационни коефициенти 

 
Фигура 1. Визуализиране на данните с регресионни линии 

Сега ще създадем макрос, който ще строи линейни регресионни модели. 
Дефинираме още две макропроменливи: 

%let my=Height; 
%let mx=Length1 Length2 Length3; 

За да опростим програмния код, създадохме макро променливата &mx, 
която съдържа имената на три независими променливи в регресионния модел. 
Когато изпратим нашата програма в Облака, SAS първо ще обработи 
променливите на макроса, замествайки ги с текстовия низ, с който те са 
дефинирани. След това ще обработи генерирания код като стандартна 
програма на SAS. 
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Макросът, който ще строи линейни регресионни модели, има вида: 
%macro myreg; 

      proc reg  data=fish; 
       by &mSpecies; 
       model &my = &mx / noint;  

run; 
%mend myreg; 

Активираме макроса с командата: 
%myreg; 

Макросът показва стандартните резултати от процедурата REG за 
построените модели. Оценките на регресионните параметри са дадени във 
Фигура 2. Тези оценки се получават по метода на най-малките квадрати. От 
Фигура 2 виждаме, че коефициентите пред независимите променливи Length1 
и Length3 не са значими за повечето модели.  

Като използваме създадения макрос, ще построим нови регресионни 
модели само с независимата променлива Length2. За целта трябва да 
променим само стойността на макропроменливата &mx. 

%let mx= Length2 ; 
%myreg; 

Получените линейни регресионни модели за очакваната (средната) 
височина на рибите са представени в Таблица 3. 

Трябва да проверим дали получените прости линейни регресионни модели 
адекватно описват зависимостите. Ако обичайните предположения за грешките 
в модела са изпълнени, тогава грешките трябва да имат нулева средна и 
еднаква дисперсия и да са независими. Тъй като рибите са уловени на случаен 
принцип, наблюденията от различни риби не са корелирани. Остатъците трябва 
да се разпръснат около нулевата линия без видима структура. Графиката на 
остатъците визуализира това поведение. Още по-подробен поглед върху 
адекватността на модела се получава с панела на регресионната диагностика 
(виж Фигура 3). Графиката на стандартизираните остатъци RSTUDENT в този 
панел показва стандартизираните остатъци, които отчитат хетерогенността на 
изменчивостта на остатъците. RSTUDENT остатъците, които надвишават 
праговите стойности, често показват рязко отклоняващи се наблюдения. 
Графиката Leverage показва кои наблюдения са необичайни по отношение на 
стойностите си спрямо останалите данни. Графиката Q-Q плот във втория ред 
на панела показва дали предположението за нормалност на остатъците е 
разумно.  Коефициентът на детерминация R-Square  и неговият коригиран 
аналог Adj R-Square  в таблицата в третия ред на панела показват каква част от 
данните се описва с построения модел.   
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Фигура 2. Оценките на регресионните параметри 

По аналогичен начин с командите 
%let my=Width;  
%let mx=Length1; 
%myreg; 

построихме линейни регресионни модели за средната дебелина на рибите, 
представени в Таблица 4. 

Species Model 
Bream E(Height) = 0.459*Lenght2 
Parkki  E(Height) = 0.441*Lenght2 
Perch  E(Height) = 0.285*Lenght2 
Pike E(Height) = 0.169*Lenght2 
Roach E(Height) = 0.301*Lenght2 
Smelt  E(Height) = 0.186*Lenght2 
Whitefish E(Height) = 0.320*Lenght2 

Таблица 3. Линейни регресионни модели за височините на рибите 
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Фигура 3. Панел за диагностика на линеен регресионен модел 

Щe анализираме адекватността на модела, построен за биологичния вид 
риби Bream. Графиката на Фигура 3 в горния ляв панел представя графиката 
на остатъците, които са разпръснати като облак около нулата. Графиката на 
стандартизираните остатъци RSTUDENT показва стандартизираните остатъци. 
Две стойности от RSTUDENT остатъците са извън праговите стойности, което 
показва наличието на две рязко отклоняващи се наблюдения. Графиката 
Leverage показва, че две наблюдения на две риби са необичайни по отношение 
на високите си стойности спрямо останалите риби. Графиката Q-Q плот във 
втория ред на панела показва, че предположението за нормалност на 
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остатъците е разумно. Графиката на статистиката на Кук показва, че 
наблюдението 13 и наблюдението 30 надвишават праговата стойност. Това 
показва, че тези две наблюдения (стойностите за тези две риби) имат влияние 
върху оценките на параметрите на регресионния модел. Стойността на 
коефициента на детерминация R-Square е 0.9968, а на неговия коригиран 
аналог Adj R-Square  е 0.9967. Те показват, че този модел добре описва над 
99.6% от данните. Анализът показва, че построеният модел е адекватен.   

Species Model 
Bream E(Width) = 0.179*Lenght1 
Parkki  E(Width) = 0.173*Lenght1 
Perch  E(Width) = 0.186*Lenght1 
Pike E(Width) = 0.119*Lenght1 
Roach E(Width) = 0.176*Lenght1 
Smelt  E(Width) = 0.119*Lenght1 
Whitefish E(Width) = 0.189*Lenght1 

Таблица 4. Линеен регресионен модел за дебелината на рибите 

По аналогичен начин с командите: 

%let my=Weight;  
%let mx= Length3; 
%myreg; 

построихме адекватни линейни регресионни модели за средното тегло на 
рибите, представени в Таблица 5. 

Species Model 
Bream E(Weight) = 16.666*Lenght3 
Parkki  E(Weight) = 7.127*Lenght3 
Perch  E(Weight) = 14.969*Lenght3 
Pike E(Weight) = 16.045*Lenght3 
Roach E(Weight) = 6.431*Lenght3 
Smelt  E(Weight) = 0.878*Lenght3 
Whitefish E(Weight) = 16.368*Lenght3 

Таблица 5. Линейни регресионни модели за теглото на рибите 

Статистически извод: с нарастване на дължината на рибата, измерена от 
носа до края на опашката ѝ, с една мерна единица теглото на платиката се 
увеличава най-много - с 16.666 мерни единици, а теглото на рибата стопилка се 
увеличава най-малко - с 0.878 мерни единици. 

Заключение 
Процедурата за намиране на емпирични зависимости между променливи, 

които могат да бъдат измерени количествено, представихме като стъпково 
метапрограмиране. Макросът на средата SAS е много гъвкав и полезен 



280 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

инструмент. Използвахме макроси и макропроменливи, за да визуализираме 
стъпките за построяване на регресионни модели и за намаляване на размера 
на програмния код. Като резултат от изпълнението на програмния код 
получихме линейни зависимости между външните белези на риби за всеки 
биологичен вид.  
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCES IN REGRESSION 
MODELS THROUGH METAPROGRAMMING IN SAS 

Veska Noncheva, Maria Atanasova 

Abstract: Mathematics is a multi-faceted subject. People can develop competences which can 
be grouped in two categories: competences concerning the ability to solve real world problems 
by means of mathematical modeling and competences in the ability to use mathematical tools 
through programming. This article describes an approach to discovering dependences based 
on empirical data by means of linear regression models and metaprogramming in SAS. 

  


