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SAS DI-studio 

• SASin ”the” ETL-työkalu 

• Metadatavetoinen SAS-koodigeneraattori 



SAS DI-studio 

Vahvuuksia: 

• Visuaalisuus 

• Tietovirtojen jäljitettävyys 

 

 

 

 

 

• Tarjoaa yhden ”oikean” tavan toimia 

• Suuret kokonaisuudet pysyvät hallussa 

 

 

 



SAS makrot 

Vahvuuksia: 

• Toistettavia koodeja 

• Muutos yhteen paikkaan, vaikutus 

kaikkialle 

• Parametrisoitavissa 

• Tekee eri asioita tilanteesta riippuen 

• Ehdollistettavissa 

• Ajetaan vain kun oikeasti tarpeen 

 

 



• Useita tapoja kutsua 

 

 

 

 

 

 

• Makro kuitenkin aina ”piilossa” DI Studion 

näkökulmasta 

• Ei tue DISin vahvuuksia 

 

SAS DI-studio ja makrot 



Custom Transformaatiot 

• DI Studion metadataan luotavia 

transformaatioita 

• Saman arvoisia ja yhtä toistettavia kuin DIS:n 

vakiotransformaatiotkin 

• Voidaan ajatella toistettavina ja 

parametrisoitavina user written 

transformaatioina 

• Sama suhde kuin SAS koodilla ja SAS 

makrolla 

 

 



Luodaan transformaatio Syötetään koodi 

Määritellään parametrit  
vanhassa maailmassa %macro custom(parametri1, parametri2) 

Custom Transformaation luominen 



… cont. Parametrien populointitavat 
Vapaa teksti 

Valintalista 

Valintalista datan perusteella 



Custom Transformaation käyttöönotto 

Vedetään transformaatio paikalleen 

Annetaan parametreille arvot 

PROFIT 



Lyhyt kertaus kevään laivaseminaarista 

• DQ = datan laadun valvontajärjestelmä 

• Kerätään määrätyin säännöin ”suspekteja” 

päivittäin ladattavasta datasta 

• Raportoidaan suspektit mm. VA-raporteille ja 

sähköpostitse 

 

 

 



DQ-mailaustarpeet 

• Suspekteja 0 – useita kymmeniä per päivä 

• Maileissa vaihtelee: 

• Vastaanottajat 

• Otsikko 

• Viesti 

• DISin oma email-palikka ei tarpeeksi joustava 

• Lisäksi otettava huomioon mahdolliset tulevat 

mailaustarpeet 

-> luodaan mahdollisimman joustava ja 

 skaalautuva dataohjautuva 

 sähköpostinlähetystoiminnallisuus 

 

 

 



DQ-mailaustarpeet 

• Tehdään oma! Skaalautuva, joustava, toisteinen 

(looppaava) 

• Vaihtoehtoja? 

• Jobi jossa käytetään loop-transformaatiota? 

• Mjooo… miksei? 

• Makro? Mjooo… Mutta ei istu DI Studioon 

• Custom Transformaatioksi paketoitu makro 

 

 

 



Parametrien hallinta 



Mailauspalikan luonti 
Koodin osat: 

• Haetaan lähettämättömien määrä 

• Luupataan kullekin 

• Haetaan mailin parametrit 

• Mailataan 

• Merkataan lähetetyksi 

• Lopetetaan kun kaikki luupattu 

Ainoa annettava  

parametri on 

mailaustaulun nimi 



Mailauspalikan käyttöönotto 

• Luodaan email-kontrollitaulu 

• Vedetään viiva email-kontrollitaulusta custom transformaatioon 

• Ei muuta!! 

 

• Tulevissa mailaustarpeissa sama homma (luodaan taulu, vedetään viiva) 

Toiminnallisuus ei jää piiloon, analyysityökalu kertoo missä käytetään 



Ja spämmiä tulee… 

 …kunnes virhe on korjattu 
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