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Angielska wersja językowa kliento w SAS 9.3 

Wstęp 

W lipcu 2011 pojawiła się wersja SAS 9.3. Częśd aplikacji klienckich Java dla SAS 9.3 jest instalowana 

domyślnie w języku polskim (przy domyślnych ustawieniach językowych polskich wersji Windows). 

Niektóre z tych aplikacji, tzn.: SAS Management Console 9.3, SAS Data Integration Studio 4.3 oraz SAS 

OLAP Cube Studio 4.3 są z reguły stosowane przez zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy 

z przyzwyczajenia, czy też z uwagi na potocznośd stosowania terminologii anglojęzycznej w świecie 

informatyki, preferują korzystanie z anglojęzycznych wersji tychże interfejsów. Niniejszy dokument 

powstał właśnie z myślą o nich. 

Sposoby zmiany języków interfejsu użytkownika 

Proponujemy Paostwu trzy sposoby zmiany języka tych aplikacji – w zależności od preferencji i stopnia 

zaawansowania. Sugerujemy jednak skorzystad z ręcznej modyfikacji plików z uwagi na fakt, że robiąc 

to, wiemy co dokładnie zostało zmienione w naszym środowisku. 

Skorzystanie z aplikacji Locale Setup Manager 

Aplikacja jest przeznaczona specjalnie do zmian ustawieo regionalnych aplikacji. Aby zmienid język 

interfejsu za jej pomocą należy dodad wybrane programy do listy produktów klikając prawym 

przyciskiem myszy na białe pole. W „Dodaj produkt” należy uzupełnid pola „Nazwa produktu” oraz 

wskazad lokalizacje pliku wykonywalnego. Ścieżki dla poszczególnych aplikacji: 

 SAS Data Integration Studio 4.3: <!SAS_Home>\ SASDataIntegrationStudio\4.3\distudio.exe 

 SAS Management Console 9.3: <!SAS_Home>\ SASManagementConsole\9.3\ sasmc.exe 

 SAS OLAP Cube Studio 4.3: <!SAS_Home>\SASOLAPCubeStudio\4.3\olapa.exe 

Katalog <!SAS_Home> domyślnie jest zlokalizowany w C:\Program Files\SASHome\ 

Po dodaniu wybranych produktów należy zmodyfikowad ustawienia regionalne klikając prawym 

przyciskiem na wybrany produkt i wybierając pozycję „Modyfikuj”. Z listy „Nowe ustawienia 

regionalne” należy wybrad język angielski, a następnie zaakceptowad zmiany klikając na „OK”. Po 

wprowadzeniu zmian dla wybranych aplikacji należy je zatwierdzid wybierając z górnego menu pozycję 

„Edycja”, a następnie „Aktualizuj ustawienia regionalne produktu”. 

Ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych 

W plikach konfiguracyjnych aplikacji klienckich znajduje się lista argumentów Javy, z jakimi zostanie 

uruchomiona dana aplikacja SAS-owa. Aby móc uruchomid ją w języku angielskim, należy dopisad do 

pliku .ini dwa kolejne argumenty: 

JavaArgs_<n+1>=-Duser.country=US 

JavaArgs_<n+2>=-Duser.language=en 
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Gdzie n oznacza najwyższy numer argumentu (JavaArgs) w pliku konfiguracyjnym. Kolejnośd 

wystąpienia argumentów w pliku .ini nie ma znaczenia, jednak należy zachowad ciągłośd pomiędzy 

kolejnymi numerami. 

Lokalizacje plików .ini to: 

 SAS Data Integration Studio 4.3: <!SAS_Home>\ SASDataIntegrationStudio\4.3\distudio.ini 

 SAS Management Console 9.3: <!SAS_Home>\ SASManagementConsole\9.3\sasmc.ini 

 SAS OLAP Cube Studio 4.3: <!SAS_Home>\SASOLAPCubeStudio\4.3\olapa.ini 

 Uruchomienie przygotowanego przez nas programu 

Program napisany w języku Java można pobrad klikając na ten link. Automatyzuje on kroki wymienione 

w poprzednim punkcie. Program do działania wymaga ścieżki, w której został zainstalowany SAS. 

Uruchamia się z poziomu wiersza poleceo w następujący sposób: 

java –jar <sciezka/do/pliku/>Babel.jar 

bądź też podając ścieżkę bezpośrednio, jako pierwszy argument: 

java –jar <sciezka/do/pliku/>Babel.jar <sciezka/do/SAS_Home> 

W pierwszym przypadku, program poprosi o podanie ścieżki, w której został zainstalowany SAS. 

Następnie podejmie próbę modyfikacji trzech plików .ini. Przed modyfikacją zostaną utworzone ich 

kopie zapasowe (<plik>.ini.backNNNNNNNNNNNNN). 

Uwagi końcowe 

W przypadku wystąpienia problemów dotyczących naszego oprogramowania, prosimy o kontakt z 

naszym zespołem. Jesteśmy do Paostwa dyspozycji pod numerem telefonu (22) 560-46-66 od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30, bądź też drogą elektroniczną pod adresem 

support@spl.sas.com. 

Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu następnych wersji tego 

dokumentu.  

Zawsze służąc Paostwu pomocą, 

Zespół Wsparcia Technicznego 

Centrum Technologii SAS Polska   

http://www.sas.com/offices/europe/poland/services/support/Babel.jar
mailto:support@spl.sas.com
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