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Szanowni Państwo ! 
 
Starając się możliwie ograniczyć problemy związane z używaniem przez Państwa naszego 
oprogramowania przygotowaliśmy dokument opisujący zaobserwowane przez nas problemy i 
zagadnienia związane z instalacją SAS-a w wersji v8.2 na platformie Windows. Dokument 
rozpowszechniamy wraz z dystrybucją wersji v8.2 (TS2M0) na platformy Windows. 
 
Dokument ten nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie: 

• Installation Instructions  
• System Requirements 
• Alert Notes 

i innych dokumentów dostarczonych w pakiecie instalacyjnym. 
 
Wspomniane w dokumencie noty są dostępne pod adresem: 
www.sas.com/service/techsup/search/sasnotes.html 
Hotfixy są dostępne pod adresem: 
ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/v82fp.html 
 
Dokument i inne informacje związane z tematem są publikowane na naszych stronach WWW pod 
adresem: 

 
http://www.sas.com/poland/wsparcie 

 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 
8739222 lub elektronicznie pod adresem hotline@spl.sas.com.  
 
Problemy wymienione w tabelce na odwrocie zostały zauważone przez Wsparcie Techniczne jeszcze 
przed dystrybucją oprogramowania. 
Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu następnych wersji tego 
dokumentu. 
 

Zawsze służąc Państwu pomocą, 
 

Zespół Pomocy Technicznej  
Centrum Technologii   
SAS Polska 
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Lp. Tytuł Opis szczegółowy Rozwiązanie/obejście 
1. Automatyczne 

zainstalowanie wsparcia 
dla  DBCS przy instalacji 
typu Custom bez 
modyfikacji zaznaczonych 
modułów do instalacji. 

Jeżeli wykonamy instalację typu Custom 
i nie dokonamy żadnych innych zmian 
(choćby przez zaznaczenie i 
odznaczenie modułu) to zainstalujemy 
SAS-a ze wsparciem dla standardu 
DBCS (wsparcie dla języków 
azjatyckich). 
Jednym ze skutków jest, że nie 
uruchomimy SAS-a z opcja locale 
ustawioną na Polish, innym - Read 
Access Violations i Generic Critical 
Errors przy uruchamianiu ODS-a. 
Nota: SN-004927 

Można sobie poradzić na 3 
sposoby: 
- wykonać instalację typu Full. 
- przy instalacji typu Custom 
co najmniej zaznaczyć i 
odznaczyć przynajmniej jeden 
element. 
- po instalacji usunąć wszelkie 
wpisy w configu zawierające: 
‘dbcs’. 
 

2. Uruchomienie dwu SAS-
ów z ustawioną opcją 
locale (bardzo przydatna 
opcja) 

Uruchomienie drugiego SAS-a z 
ustawioną opcją locale:  
…/Sas.exe -locale Polish  
spowoduje pojawienie się błędu: 
ERROR: A lock is not available for 
SASUSER.PROFILE.CATALOG, lock 
held by another process. 

Użycie opcji rsasuser przy 
wywołaniu każdej sesji 

3. Akualizacja licencji – 
sprawa setinit-u  

Sposoby aktualizacji zmieniły się, np.: 
instalator pyta o setint na początku 
instalacji, prawidłowa nazwa pliku to 
setinit.sss. 

Ten temat jest dobrze 
omówiony w instrukcjach 
instalacyjnych dostępnych  np. 
z kompaktu Setup 

4. Przy nadpisywaniu SAS-a 
v8.1 SAS-em v8.2 
niektóre hotfixy mogą nie 
zostać nadpisane 
 

Dotyczy to listy hotfixów, które były 
aplikowane do SAS-a przed 19.IV.2001.  
Nota: SN-004837  
 

Z problemem można sobie 
łatwo poradzić w jeden z 
trzech sposobów opisanych w 
wymienionej nocie  

5. Przy nadpisywaniu SAS-a 
v8.1 SAS-em v8.2 może 
wystąpić problem z 
obsługą template’ów 
 

Nota: SN-004667 
  

Problem rozwiązuje 
hot fix 82BA01 

6. Przy nadpisywaniu SAS-a 
8.1 SAS-em v8.2 może się 
pojawić błąd przy signon: 
Error: The SAS/Connect 
(...) is not found in your 
SAS registry 

Pełny tekst błędu: 
Error:  The SAS/Connect product with 
which the global statement 'signon' 
is associated is not found in your SAS 
registry.  Please contact your 
SAS installation representative. 
Nota: SN-005052 

Dwa rozwiązania: 
1. odinstalować SAS-a v8.1 (z 
Dodaj/Usuń i usunąć folder) i 
zainstalować v8.2. 
2. uruchomić program 
RegBld82.exe; sposób 
uruchomienia lokalnie lub na 
serwerze i adres, z którego 
można ściągnąć program jest 
dostępny w wymienionej 
nocie. 

7. Błędy przy 
downloadzie/uploadzie 
katalogów pomiędzy 
platformami Windows-
owymi. 

W trakcie wykonywania download-u 
katalogów mogą się pojawić komunikaty 
w rodzaju; 
NOTE: The catalog has x entries and its 
maximum logical record length is y. 
ERROR: Error processing 
ACLAPWM.SCL. Entry will not be 
transported. 

Problem znika, gdy usuniemy  
sascpo.dll z 
!sasroot\dbcs\sasexe 
 

8. Błędy przy proc CPORT Przy próbie wyeksportowania katalogu 
mogą pojawić się w logu komunikaty: 
 
ERROR: Error processing XXXXXX.  Entry will not 
be transported. 

Problem znika - po usunięciu 
wszelkich wpisów w configu, 
które zawierają ‘dbcs’. 
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