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SAS Datavaihe lukee lauseiden SET ja INPUT avulla
Datavaihe tulostaa lauseiden OUTPUT ja PUT avulla

Vaan milloin loppuu lukeminen?

INPUT ja OUTPUT



www.turkuamk.fi

Sääntö: lukeminen loppuu, kun ei pystytä lukemaan
Esimerkki: tiedosto
1  Aaro  78
2  Aila  52
3  Hannu 84
4  Hanna 55
5  Mauno 89
6  Maila 56
7  Niilo 90
8  Niina 48
9  Tauno 77
10 Taina 53 Luetaanpa tämä jotakin varten.

INPUT ja OUTPUT
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FILENAME endkoe "c:\koulutus\sas\endkoe.txt";
Data kokeilu(KEEP= nro nimi paino)  

;
RETAIN        jalk 0;

INFILE endkoe ;
INPUT nro nimi $ paino;          /* nyt luetaan  */
jalk +1; /* laskuri kasvaa jälkeen lukemisen */

OUTPUT kokeilu;      /* tämän voi jättää poiskin */
RUN;
PROC PRINT DATA = kokeilu; 
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Output-ikkunaan tulee:
Kokeilu
Obs  nro   nimi    paino 
1    1   Aaro     78 
2    2   Aila     52
3    3   Hannu    84
4    4   Hanna    55 
5    5   Mauno    89
6    6   Maila    56   Aivan niin kuin odottaa sopiikin. Vaan …
7    7   Niilo    90 ”Wait – the worst is yet to come”
8    8   Niina    48 kuten Batmanissa sanottiin
9    9   Tauno    77

10   10   Taina    53

INPUT ja OUTPUT
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FILENAME endkoe "c:\koulutus\sas\endkoe.txt";
Data kokeilu(KEEP= nro nimi paino)  

track  (KEEP=ens jalk nro);
RETAIN ens 0 jalk 0;
ens +1; /* laskuri kasvaa ENNEN lukemista */
OUTPUT track;
INFILE endkoe ;
INPUT nro nimi $ paino;          /* nyt luetaan  */
jalk +1; /* laskuri kasvaa jälkeen lukemisen */
OUTPUT track;  /* nyt täytyy olla OUTPUT-lauseet */
OUTPUT kokeilu;

RUN;
PROC PRINT DATA = kokeilu; PROC PRINT DATA = track; RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Track Output-ikkunaan tulee myös:
Obs     ens    jalk    nro
1       1       0      .      /* ennen lukemista   */
2       1       1      1      /* jälkeen lukemisen */
3       2       1      .
4       2       2      2
5       3       2      .
6       3       3      3

. . . . . . . . . . . . 
17      9       8      .
18      9       9      9
19     10       9      .     /* ennen lukemista   */
20     10      10     10         
21     11      10      .     /* ennen lukemista   */

/* jälkeen lukemisen  ?? */

INPUT ja OUTPUT
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Datavaiheen suoritus päättyi siis “kesken”

Data kokeilu(KEEP= nro nimi paino)  
track  (KEEP=ens jalk nro);
RETAIN ens 0 jalk 0;
ens +1; /* laskuri kasvaa ENNEN lukemista */
OUTPUT track;
INFILE endkoe ;  /* Tässä kohdassa tuli loppu */

/* ja hyppy ulos   */
INPUT nro nimi $ paino;
jalk +1; /* laskuri kasvaa jälkeen lukemisen */
OUTPUT track;
OUTPUT kokeilu;

RUN;
PROC PRINT DATA = kokeilu; PROC PRINT DATA = track; RUN;

INPUT ja OUTPUT
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• Datavaiheen suoritus päättyy siis lukemislauseeseen  
• EI siis datavaiheen loppuun 

• Yleensä tällä seikalla ei ole merkitystä
• Se on hyvä tietää ja ymmärtää
• Voi tulla tilanne, jossa siitä tiedosta on hyötyä

• ja sen puutteesta haittaa

• “Mitä hän ei tiedä, se ei voi häntä vahingoittaa”
• pitää vain harvoin paikkansa

INPUT ja OUTPUT
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Voiko yksinkertaista datavaihetta nopeuttaa ??

Data kokeilu(KEEP= nro nimi paino);  
INFILE isomatsku ;  /* Lue pitkää tiedostoa */
INPUT  @1  nimi   $char8.   

@9  koodi   3.
@12 osoite  $char9.
@22 posti   $char5. 

ja niin edelleen
IF koodi = “101” ;

/* Tee yhtä jos toistakin  */
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Voi yksinkertaista datavaihetta nopeuttaa :

Data kokeilu (KEEP= nro nimi paino  … );  
INFILE isomatsku ;  /* Lue pitkää tiedostoa */
INPUT @9  koodi   3.  @; 
IF koodi = ‘101’ THEN DO;

INPUT  @1  nimi   $char8.   
@9  koodi   3.
@12 osoite  $char9.
@22 posti   $char5. 

ja niin edelleen  ;
/* Tee yhtä jos toistakin  */ 

END;
ELSE   INPUT;     /* tarvitaanko tätä ?        */

/* viisasta laittaa näkyviin */
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Menee se viisaskin vipuun…
Tehdään nopsasti pieni testimateriaali :

Data testi (KEEP= nro nimi paino);  
DO i = 1 to 20;

nimi  = “A” !! PUT( I, z3. );
ika   = ranuni( 1107 ) * 60;
paino = ranuni( 1107 ) * 100;

END;
RUN;

Vaan kuinkas sitten kävikään?

INPUT ja OUTPUT
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Menee se viisaskin vipuun…
Tehdään nopsasti pieni testimateriaali :

Data testi (KEEP= nro nimi paino);  
DO i = 1 to 20;

nimi  = “A” !! PUT( I, z3. );
ika   = ranuni( 1107 ) * 60;
paino = ranuni( 1107 ) * 100;
OUTPUT;

END;
RUN;

Ja johan alkaa Lyyti (ja SAS) kirjoittaa.

INPUT ja OUTPUT
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Datavaihe tulostaa lauseiden OUTPUT ja PUT avulla

DATA kokeilu( KEEP = … );   DATA kokeilu( KEEP = … );
DO nro = 1 TO 10;           DO nro = 1 TO 10;

x = …   x = …   
OUTPUT;

END;                        END;
Oletettu OUTPUT;            Ei oleteta mitään;

RUN;                         RUN;
TULOS:
Yksi havainto                           10 havaintoa

INPUT ja OUTPUT
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Menee se viisaskin vipuun…
Mutta tähänhän ei kukaan narahda koskaan …. 

Data testi (KEEP = nimi katuos posote yhtio . . .    );  

INFILE …;
INPUT  @1 kokoteksti  $char200.  . . . ;
nimi   = SUBSTR( kokoteksti, 1, 10 );
katuos = SUBSTR( kokoteksti, 11, 20 );
posote = SUBSTR( kokoteksti, 21, 30 );
yhtio  = SUBSTR( kokoteksti, 51, 10 );

. . . 
RUN;

Ja kas kummaa, kuinka suuri se tulostiedosto onkaan !!

INPUT ja OUTPUT
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Menee se viisaskin vipuun…
Mutta tähänhän ei kukaan narahda koskaan …. 

Data testi (KEEP = nimi katuos posote yhtio . . .    );  
LENGTH nimi $ 10 katuos  $ 20 posote  $ 30 yhtio  $ 10;
INFILE …;
INPUT  @1 kokoteksti  $char200.  . . . ;
nimi   = SUBSTR( kokoteksti, 1, 10 );
katuos = SUBSTR( kokoteksti, 11, 20 );
posote = SUBSTR( kokoteksti, 21, 30 );
yhtio  = SUBSTR( kokoteksti, 51, 10 );

. . . 
RUN;

Tuo LENGTH on niin kovin helppo unohtaa.

INPUT ja OUTPUT
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Menee se viisaskin vipuun…

Yleinen opetus: 

Jos haluat ohjelmassa tapahtuvan jotain jollakin tietyllä tavalla, 
kirjoita se näkyviin.

SAS tekee monia asioita automaattisesti, 
On helppo unohtaa, miten se automatiikka toimiikaan

Joten se, minkä voi kirjoittaa näkyviin, kannattaa kirjoittaa.
Helpottaa ohjelman myöhempää ylläpitoa.

INPUT ja OUTPUT
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Jospa virheen takia seuraavaa vaihetta ei kannata suorittaa ….
%LET cancel = ;    /* Oletuksena tyhjä arvo   */ 
DATA havainnot( KEEP = … ); 

INFILE   . . . . ;
INPUT    . . . . ;
IF ( sex NOT IN ( ‘M’, ‘N’ )) THEN

CALL SYMPUT( “cancel” , “cancel” ); 
. . . .    

RUN;  
PROC jokin DATA = havainnot ;

Ohjauslauseita;
RUN &cancel;

Huom.: Kääntäjä tarkistaa kuitenkin kieliopillisen oikeellisuuden.    
Voi olla hyödyllistä testissä.

Kannattaako mitään tehdä?
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Ohjelman kehitysvaiheessa voi jonnekin jäädä pariton sitaatti.
Tuloksena systeemi vain odottaa merkkijonon loppuvan.
Seuraava tekstinpätkä voi auttaa asiaa:

* ‘ ; * “ ; * */ ; RUN;

Nyt päästään taas jatkamaan ohjelman kanssa.

EHKÄ se pariton sitaattikin löytyy…..

Miksei mitään tapahdu?
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Lause ATTRIB voi asettaa data vaiheessa muuttujalle seuraavat 
attribuutit kerralla

• format
• informat
• label
• length

Esimerkki

ATTRIB nimi LENGTH = $20 FORMAT = $20. 
LABEL  = ”Yrityksen nimi” ;

Attribuutit kuntoon
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Emme ehkä halua suorittaa koko ohjelmaa.
Tehdään poistettavasta osasta makro, jota ei käytetä…

. . . 
RUN;

%macro kommentti;
DATA jotain ;

. . . 
RUN;
PROC jokin ; Testauksen päätyttyä 
RUN; poistetaan nuo kaksi punaista riviä
DATA jottai ;

. . . 
RUN;

%mend kommentti;

Testin ajaksi koodia pois
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Emme  ehkä halua poistaa keskeltä . . .  Makromuuttuja ohjaa asiaa 

%let  jostesti =  ; tai %let jostesti = %STR(%macro kommentti);
%let  josloppu =  ; tai %let josloppu = %STR(%mend kommentti);
. . . 

/* Tässä välissä voi olla hyvinkin pitkästi koodia   */ 
RUN;
%jostesti;

DATA jotain ;          . . .     RUN;
PROC jokin ;  RUN;
DATA jottai ;

. . . 
RUN;
%josloppu ;

Testin ajaksi koodia pois
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Ei ole helppoa hallituksellakaan.
Rahat ovat lopussa, jostain pitäisi säästää.
Tai hankkia lisää rahaa.
Mistäs otetaan jollei haluta lainata?

Vastaus: korotetaan rikkaiden veroja.

“Muuten olen sitä mieltä, että 
verot on pantava valtion maksettaviksi….”

Tehdäänpä ohjelma, jolla ajatuksen hyötyjä voi tutkia….

INPUT ja OUTPUT
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Tehdään testidatat:      n 20 % “rikkaita”,  n 80 %  “köyhiä”.
Kuvitellaan tämän olevan todellinen verottajan aineisto….

DATA koe (KEEP = hlo asema verot);
DO i = 1 TO 20;                             /*  tässä    */  

hlo = i;                                 /*  ovat     */
asema = 5;                               /* “rikkaat” */
verot = RANUNI( 1107 ) * 100000 + 2000;
OUTPUT;

END;
DO i = 21 TO 100;                           /*   tässä   */

hlo = i;                                 /*   ovat    */
asema = 1;                               /* “köyhät” */
verot = RANUNI( 1107 ) * 1000 + 50;
OUTPUT;

END;
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Sitten analysoidaan verottajan aineistoa: 
• erotellaan rikkaat köyhistä.
• tilastoinnin hoitaa PROC UNIVARIATE
• haetaan sen tuloksesta tarvittavat luvut datavaiheeseen 
• vaan miten?
•

INPUT ja OUTPUT
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Sitten analysoidaan verottajan aineistoa:
• erotellaan rikkaat köyhistä.
• tilastoinnin hoitaa PROC UNIVARIATE
• haetaan sen tuloksesta tarvittavat luvut datavaiheeseen 
• vaan miten?

• muistaako kukaan PROC PRINTTO - nimistä tuotetta?
• se ohjaa tulostuksen tekstitiedostoon
• ellei voi käyttää tekstitiedostoa, on aina kirjasto WORK
• siihen voi perustaa katalogin, johon voi tuloksen ohjata

PROC PRINTTO PRINT = work.cat1.sastulos.output  new;
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Sitten analysoidaan verottajan aineistoa: 
• tilastoinnin hoitaa PROC UNIVARIATE

PROC PRINTTO PRINT = work.cat1.sastulos.output  new;
RUN;

PROC Univariate DATA = koe;
VAR verot;

RUN;

PROC PRINTTO new;
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Ja se tulostushan on jotain tällaista:
The UNIVARIATE Procedure

Variable: verot
Moments

N                      100      Sum Weights               100
Mean            12884.3836      Sum Observations   1288438.36
Std Deviation   28218.9227      Variance            796307598
Skewness        2.15889142      Kurtosis           3.19892982
Uncorrected SS  9.54352E10      Corrected SS       7.88345E10
Coeff Variation 219.016475      Std Error Mean     2821.89227

Basic Statistical Measures
Location                    Variability

Mean              12884.38      Std Deviation           28219
Median              698.88      Variance            796307598
Mode                     .      Range                  101312

Interquartile Range 663.85875

Tests for Location: Mu0=0

INPUT ja OUTPUT
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Tests for Location: Mu0=0           . . . jatkoa
Test                   Statistic           p Value
Student's t  t         4.565867       Pr > |t|   <.0001
Sign         M               50       Pr >= |M|  <.0001
Signed Rank  S             2525       Pr >= |S|  <.0001

Quantiles (Definition 5)
Level                       Quantile
100% Max                 101371.8314
99%                      101187.2245
95%                       85472.9361
90%                       71833.7368
75% Q3                     1000.5116
50% Median                  698.8771
25% Q1                      336.6528
10%                         150.8020
5%                           97.1418
1%                           60.0821
0% Min                       59.8365     Jatkuu edelleenkin…

INPUT ja OUTPUT
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Poimitaan UNIVARIATEn tuloksesta vain muutama luku:

FILENAME inputti catalog 'work.cat1.sastulos.output' ;
DATA rajat;

INFILE inputti  TRUNCOVER;
loytyi = 0;       
DO UNTIL ( loytyi = 1 );

INPUT @"Sum Observations" verosumma ;   /* tai 14.2 tms */ 
IF verosumma > 1000.0 THEN

loytyi = 1;
END;

. . . . . . . . . 

Luemme katalogin jäsentä kuin tekstitiedostoa.
“FORMAT-määritys” @”Sum Observations” löytää tuon tekstin

Vaan miltä riviltä?  – Siksi silmukka.

INPUT ja OUTPUT
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loytyi = 0;          /* Alkaa isotulon alarajan haku  */       
DO UNTIL ( loytyi = 1 );

INPUT @"75% Q3"  isoraja  ;    /*  tai  20.2  tms  */ 
IF isoraja > 100.0 THEN 

loytyi = 1;
END;
loytyi = 0;         /*  Alkaa pienen tulon ylärajan haku */
DO UNTIL ( loytyi = 1 );

INPUT @"25% Q1"  pienraja 20.2;
IF pienraja > 10.0 THEN 

loytyi = 1;
END; 

/*  Asetetaan makromuuttujiin   */
CALL SYMPUT("verosumma", PUT(verosumma, 12.2 ));
CALL SYMPUT("isoraja",   PUT(isoraja,   12.2 ));
CALL SYMPUT("pienraja",  PUT(pienraja,  12.2 ));

STOP;      /* Nyt saa datavaihe loppua “kesken” */
RUN;

INPUT ja OUTPUT



www.turkuamk.fi

Nyt on tiedossa rikkaat ja köyhät – korotetaan rikkaiden veroja:
DATA uustaulu ;

RETAIN lisasum 0.0;
SET koe  END = loppu;
IF  verot >= &isoraja THEN DO;

uusverot = verot * 1.2 ;   /* 20 prosentin korotus */
pienverot = 0.0;

END;
ELSE DO;                       /* köyhille ei mitään vielä */

uusverot = verot;
pienverot = verot;

END;
lisays = uusverot - verot;     /* paljonko saadaan verotuloa */
lisasum + lisays;              /* lisää rikkailta ??   */ 

IF loppu THEN
CALL SYMPUT( "lisasum", PUT( lisasum, 12.2 )); 

RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Nyt innostutaan harhateille: paljonko köyhien verotusta voisi keventää:
DATA korjaus;

RETAIN piensumma 0.0;      /*  köyhien verot     */
RETAIN pienkpl   0 ;       /*  köyhien lukumäärä */  
SET uustaulu  END = loppu;
IF verot < &pienraja THEN DO;     /* köyhien verokertymä */

piensumma + verot;
pienkpl + 1 ;

END;
IF loppu THEN DO;

CALL SYMPUT( "piensumma", PUT( piensumma, 12.2 ));
CALL SYMPUT( "pienkpl",   PUT( pienkpl,   12.  ));
vahennys = piensumma - &lisasum ;
vahpros  = (piensumma - vahennys )/piensumma;
CALL SYMPUT( "vahpros", PUT ( vahpros, 12.2 ));

/*  Paljonko on varaa keventää köyhien veroja */
END;

RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Noniin, nyt kevenee köyhien verotus:

DATA uusivero;
SET uustaulu;
IF  verot < &pienraja THEN 

uusverot = verot - verot * &vahpros ;
/* Kevennetään köyhien verotusta  */

RUN;
PROC SORT DATA = uusivero;

BY   uusverot;
RUN;
PROC PRINT DATA = uusivero;

TITLE "Oikeudenmukaisempi verotus, vahennyspros &vahpros";
RUN;

INPUT ja OUTPUT
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Ja niin, nyt on oikeudenmukaisempi verotus:

Oikeudenmukaisempi verotus, vahennyspros 58.10 
Obs  lisasum  hlo  asema  verot  uusverot  pienverot  lisays
1 249280.80  61     1    327.06  -18675.06  327.059     0.00
2 249280.80  67     1    309.51  -17672.78  309.506     0.00
3 249280.80  39     1    285.00  -16273.69  285.003     0.00

.  .  .  .  .  .  .  . 
25 249280.80  55     1     59.84   -3416.66   59.836     0.00
26 249074.98  31     1    346.25     346.25  346.247     0.00
27 249280.80  42     1    363.11     363.11  363.110     0.00
.  .  .  .  .  .  .  .
74 248873.23  22     1    979.60     979.60  979.600     0.00
75 249280.80  51     1    999.10     999.10  999.098     0.00
76 249481.18  79     1   1001.93    1202.31    0.000   200.39
.  .  .  .  .  .  .  .
97 144556.53  12     5  94466.73  113360.07    0.000 18893.35
98 125663.19  11     5 100565.76  120678.92    0.000 20113.15
99  74513.20   6     5 101002.62  121203.14    0.000 20200.52
100196155.68  16     5 101371.83  121646.20    0.000 20274.37
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Tässä esimerkissä oleellista oli
• Halutunlaisen testimateriaalin teko satunnaislukujen avulla

• Koko, muoto, jakautuma, jne
• Proseduurin tulostuksen hyväksikäyttö

• Ohjataan aputiedostoon PRINTTOn avulla
• Ellei tekstitiedostoa voi käyttää, sopii katalogin jäsen

• Luetaan tekstinä datavaiheeseen
• Valitaan sopivat tiedot
• Paikkamääritys @”teksti” toimii oikein hyvin

• Kun ei datavaihetta tarvitse ajaa loppuun, käytetään STOP
• Kuljetetaan erilaisia kertoimia makromuuttujina vaiheesta toiseen

Vähemmän oleellista oli viisastelu verotuksesta

Verotusesimerkki
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Tästä esimerkistä opimme vaikkapa
• Jos tarvitaan tilastollinen analyysi henkilöille, jotka eivät ymmärrä 

tilastotiedettä:
• Mitä tarkoittaa:   “Student's t  t       4.565867       Pr > |t|   <.0001” ???

• Analyysin jälkeen voimme poimia oleellisen tuloksen datavaiheeseen
• Voimme varustaa sen tarvittavalla selittävällä tekstillä

“Student's   t  t       4.565867       Pr > |t|   <.0001”
Tarkoittaa: ryhmien tuloksissa on/ei ole  merkittävä ero
Tarkoittaa: XYZ on/ei ole  parempi/kannattavampi

• Ja tämä suomennos tulee samasta ohjelmasta saman tien
• vrt:  tämä mascara antaa 17 % enemmän säihkettä silmiisi

Sovellusesimerkki
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Tästä esimerkistä huomaamme myös

• Jos ei olla tarkkana prosenttien kanssa, on kovin helppo sekoittaa asioita

Oikeudenmukaisempi verotus, vahennyspros 58.10 
Obs  lisasum  hlo  asema  verot  uusverot  pienverot  lisays

• Sana   vahennyspros tuli kuin itsestään ohjelmaan
• Kyseessähän ei ole oikein laskettu prosenttiluku
• Miten lieneekään ajattelemattaan koodari laittoi sanan “prosentti”
• Jääköön kuulijalle harjoitustehtäväksi pohtia, miten kyseinen luku 

korjataan prosenttiluvuksi.
• Ja mitä se oikeastaan tarkoittaa

• Prosenttina tai sellaisenaan

Varottava huomio
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• SAS datavaihe on hyvin monipuolinen ohjelmointiväline
• Siihen liittyy monia harvoin käytettyjä ominaisuuksia

• Joita voi olla hyvä joskus kokeilla ja tutkia

• Vaan todella monipuolisen välineen muodostavat datavaihe, 
proseduurit ja makrokieli yhdessä käytettyinä

• Niitä yhdistämällä voidaan luoda yllättävän monipuolisia ohjelmia

Yhteenveto
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This is the end
The Doors
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