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Sisältö

• Miksi makrot?

• Makromuuttujat

• Makrot

• Tärkeimmät prinsiipit



Miksi makroja tarvitaan?

• Makromuuttujilla voidaan välittää tietoa 

stepistä toiseen tai ohjelmasta toiseen 

(parametrit)

• Makromuuttujilla voidaan välittää tietoja 

käyttöliittymästä esim. stored processille

• Voidaan automatisoida ja lyhentää koodin 

kirjoitusta

4



Makrokieli

• Makromuuttujat

• Makrolauseet: %let xyz=5; luo makromuuttujan xyz arvolla 5

• Makrot: ”aliohjelma”, %macro; %mend;

• Makron (sis. makromuuttujat) lopputulos on aina merkkijono, ts. 

tekstiä

– %let a=5+6;  -> Ei laske lukuja yhteen!

– %let b=%eval(&a); -> Laskee luvut yhteen

– %let c=%eval(5+6); -> Laskee luvut yhteen



SAS-makromuuttujan luonti

• %let makromuuttuja=arvo;

• Datastepissä

– call symput

(”makromuuttuja”,arvo/lauseke/tietokenttä);

• Proc SQL:ssä

– select arvo/tietokenttä into :makromuuttuja



SAS-makromuuttujan luonti ja käyttö: %let

%let x=7;

%let y=Kahvi on valmista;

%let z=Kahvi ei ole valmista;

Data a;

Set b;

length OnkoKahviValmista $20;

if &x=7 then OnkoKahviValmista=”&y”;

Else OnkoKahviValmista=”&z”;

Run;



SAS-makromuuttujan luonti ja käyttö: call symput

Data _null_;

call symput (’x’,7);

call symput (’y’,’Kahvi on valmista’);

call symput (’z’,’Kahvi ei ole valmista’);

run;

Data a;

Set b;

length OnkoKahviValmista $20;

if &x=7 then OnkoKahviValmista=”&y”;

Else OnkoKahviValmista=”&z”;

Run;



SAS-makromuuttujat, tärkeää

• Makromuuttujan tunnus on &

– %let esim=56; * asetetaan makromuuttujalle arvo;

– %put &esim; * tulostetaan makromuuttujan arvo lokille;

• Jos tarvitaan hipsuja, on käytettävä tuplahipsuja ”&esim”, muutoin makromuuttujan arvoa 
ei ratkota.

• Makromuuttujaan viittaus päättyy pisteeseen (.)

– Pakollinen, jos osana muuta tekstiä ilman luonnollista erotinta (blankko tms.)

– ”Teksti_jossa_esim_makromuuttuja_&esim._on mukana”

• Makromuuttujan maksimipituus on 32 768 merkkiä

– Huom! Kun viet makromuuttujan arvon merkkimuotoiseen normaaliin muuttujaan, 
määritä normaalin muuttujan pituus lenght-lauseella (tms.)



Makromuuttujien käyttötapauksia

• Kovakoodattujen parametrien korvaus 

makroilla

Proc Sql;

SELECT * FROM myynti.kuukausi_myyntitiedot

WHERE tuote IN (”A001”,”A002”,”A003”,”A004”,”A005”); quit;  



%let tuotteet= ”A001”,”A002”,”A003”,”A004”,”A005”; 

Proc Sql;

SELECT * FROM myynti.kuukausi_myyntitiedot

WHERE tuote IN (&tuotteet.); quit;  



Makrot

• Makro luodaan/esitellään

%macro nimi (parametri1=, parametri2=);

%* tähän väliin makron koodi;

%mend nimi;

• prosentti+tähti aloittaa makrokielen kommenttilauseen ja se 
päättyy puolipisteeseen

• Makron sisältämä koodi voi olla SAS-koodia tai makrokielen 
koodia

• Makro suoritetaan

%nimi (parametri2=t, parametri1=5);

• Huom! Puolipiste ei oikeasti kuulu makron suorituskutsuun, mutta 
sen voi sinne lisätä.



Makron parametrit

• Makrolla ei tarvitse olla parametreja

%macro a ;

%* tähän väliin makron koodi;

%mend a;

• Makrolla voi olla nimetyt parametrit, tämä on suositeltavin tapa

%macro a (parametri1=, parametri2=);

%* tähän väliin makron koodi;

%mend a;

• Makrolla voi olla positioon sidotut parametrit

%macro a (x, y);

%* tähän väliin makron koodi;

%mend a;



Makrot: SAS-koodia

%macro koodia;

data a;

set b;

run;

%mend koodia;

%koodia;



Makrot: makrokielen lauseita

%macro koodia;

%if &x=7 %then %put &x näyttää olevan 7;

%else %put &x ei ole ainakaan 7;

%mend koodia;

%koodia;



Makrot: makrokielen lauseita ja SAS-koodia

%macro koodia;

%if &x=7 %then %do;

data a; set b; run;

%end;

%else %put Ei ajeta mitään koodia;

%mend koodia;

%koodia;



Makrojen käyttötapauksia

• Toistuva osa samassa tai eri ohjelmissa

– Vakio tai parametriohjattu

• Prosessin vaihe

– Ohjelman alku tai loppu

– Tulostuksen alku tai loppu

– Erilaiset taitekohdat

• Koodin osan tai eri ohjelmien ehdollinen 

suorittaminen

– Ohjelma x suoritetaan, jos ehto y täyttyy. Muutoin 

suoritetaan ohjelma z.



• Tulostaa lokille rivin

• %put Tämä teksti tulostuu siis lokille;

• %put Tässä sekaan kirjoitetaan makromuuttujan 

&m arvo;

• %put _user_;

– Lokille listaus käyttäjän makromuuttujista

• %put _all_;

– Lokille listaus kaikista makromuuttujista

%put



%sysfunc

%macro DsNobs(ds)/  des='Datasetin rivien lukumäärä';

%if %sysfunc(exist(&ds)) %then %do;

%let tempid=%sysfunc(open(&ds,i));

%let nobs=%sysfunc(attrn(&tempid,nobs));

%let tempid=%sysfunc(close(&tempid));

%end;

%else %do; %let nobs=.;%end;

&nobs

%mend DsNobs;



%sysfunc, datetime-funktioita

%macro PutTimeStamp (Teksti=) /des='Päiväys ja 

kellonaika lokille';

%PUT;

%PUT &Teksti 

%sysfunc(putn(%sysfunc(today()),ddmmyyp10.)) / 

%sysfunc(putn(%sysfunc(time()),time8.));

%PUT;

%mend PutTimeStamp;



Call symput

• Data vaihe

• Arvo voi siis perustua dataan, eikä kovakoodaukseen

• Makromuuttujan arvo käytettävissä vasta data vaiheen 

jälkeen!!!

– Tarkoittaa mm., että jos datassa on monta riviä, vain viimeisen 

rivin kohdalla arvo jää voimaan



Call symput

Data _null_;set a (obs=1);

Call symput (’xyz’,hinta);

Run;

%put &xyz;

Data b; set a; where hinta > &hinta;run;



Proc sql: rivit, jossa muuttujan arvot toisessa taulussa

data one;

input empl $;

cards;

1234

6785

;

data master;

input empl $ job $;

cards;

1234 c

2345 x

3455 s

;

proc sql noprint;

select quote (strip(empl))

into :list separated by " "

from one;

quit;

proc print data=master;

where empl in (&list);

run;



Hipsuilla vai ilman

• Syntaksin mukaan

• Merkkimuotoisen kanssa tuplahipsut

where nimi=”&heppu”;

• Numeerisen kanssa ei

pituus=&MitattuPituus;



Ehdollinen logiikka

%macro testi;

%if x > 0 %then %do; tähän jotain … %end;

%else %if x <= 0 %then %do; tähän jotain … %end;

%mend;

%testi;



Local vs Global

• Tärkeää ymmärtää sekä makromuuttujan että makron vaikutusalue



Lokaali makromuuttuja luotu makron sisällä

%macro LokaaliEiNay;

%let abc=Tämä on lokaali makromuuttuja;

%put ***** Putattu makron sisällä lokaali abc-makromuuttuja &abc;

%mend LokaaliEiNay;

%LokaaliEiNay;

%put ***** Putattu makron ulkopuolella lokaali abc-makromuuttuja &abc;



Lokaali makromuuttuja luotu makron sisällä, loki

1    %macro LokaaliEiNay;

2     %let abc=Tämä on lokaali makromuuttuja;

3     %put ***** Putattu makron sisällä lokaali abc-makromuuttuja &abc;

4

5     %mend LokaaliEiNay;

6

7     %LokaaliEiNay;

***** Putattu makron sisällä lokaali abc-makromuuttuja Tämä on lokaali makromuuttuja

8

9     %put ***** Putattu makron ulkopuolella lokaali abc-makromuuttuja &abc;

WARNING: Apparent symbolic reference ABC not resolved.

***** Putattu makron ulkopuolella lokaali abc-makromuuttuja &abc



%macro GlobaaliNakyy;

%global def;

%let def=Tämä on globaali makromuuttuja;

%put ***** Putattu makron sisällä globaali def-makromuuttuja 
&def;

%mend GlobaaliNakyy;

%GlobaaliNakyy;

%put ***** Putattu makron ulkopuolella globaali def-
makromuuttuja &def;

Globaali makromuuttuja luotu makron 

sisällä



Globaali makromuuttuja luotu makron sisällä, loki

30   %macro GlobaaliNakyy;

31    %global def;

32    %let def=Tämä on globaali makromuuttuja;

33    %put ***** Putattu makron sisällä globaali def-makromuuttuja &def;

34

35    %mend GlobaaliNakyy;

36

37    %GlobaaliNakyy;

***** Putattu makron sisällä globaali def-makromuuttuja Tämä on globaali makromuuttuja

38

39    %put ***** Putattu makron ulkopuolella globaali def-makromuuttuja &def;

***** Putattu makron ulkopuolella globaali def-makromuuttuja Tämä on globaali makromuuttuja
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