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Cicha instalacja SAS Enterprise Guide 4.3 

Wstęp 

Cicha instalacja (silent setup) pozwala na instalację SAS Enterprise Guide (lub całości oprogramowania 

SAS) na wielu komputerach jednocześnie za pomocą uruchomienia jednego skryptu bez dodatkowej 

ingerencji użytkownika. Poniższy dokument zawiera instrukcje, które – po ich zastosowaniu – mogą 

oszczędzid dużą ilośd czasu i wysiłku w trakcie instalacji aplikacji na większej liczbie komputerów. 

Wymagania systemowe 

Wspierane systemy 

 Windows XP Professional, Service Pack 3 

 Windows Vista, Service Pack 1 

 Windows Server 2003, Service Pack 2 

 Windows Server 2008 

 Windows 7 

EG jest aplikacją 32-bitową, jednak działa poprawnie zarówno na 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemach. 

Wymagane komponenty 

 MS Windows Installer 3.0 

 MS Runtime Components 9.0 SP1 

 MS Runtime Components 8.0 SP1 

 MS Runtime Components 7.1 

 MS .NET Framework 3.5 SP1 

 MS WSE 3.0 Runtime 

SDW zawiera wszystkie wymienione komponenty i jest w stanie je zainstalowad, jednak po ich instalacji wymagany jest restart 
systemu. Aby instalacja przechodziła bezproblemowo (tj. bez restartu, niewidocznie dla użytkownika) należy wszystkie te 
komponenty zainstalowad wcześniej. 

Cicha instalacja 

Plik odpowiedzi (response file) 

Aby zautomatyzowad proces instalacji Enterprise Guide, przy uruchamianiu SAS Deployment Wizard 

należy podad ścieżkę do pliku odpowiedzi. Plik ten zawiera ciąg instrukcji, według których SDW będzie 

przechodził proces instalacji. Plik można pobrad stąd, jednak przed użyciem należy go odpowiednio 

zmodyfikowad. 

Modyfikacja pliku odpowiedzi 

 SELECT_ORDER_NUMBER – numer zamówienia, które depot w sobie zawiera (dostępne numery 

znajdują się w katalogu order_data w depocie) 

 SAS_INSTALLATION_DATA – ścieżka do pliku licencyjnego zgodnego z podanym numerem 

zamówienia oraz z systemem operacyjnym (w zależności od architektury lub wersji) 

http://www.sas.com/offices/europe/poland/services/support/silent_eg.txt
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 SAS_HOME – ścieżka, w której będzie utworzony katalog z EG 

Uruchamianie cichej instalacji 

Jeżeli wszystkie Wymagane komponenty są zainstalowane, to SDW należy uruchomid w następujący 

sposób: 

<ścieżka_sdw>\setup.exe -quiet -wait -responsefile <ścieżka_pliku_odpowiedzi> 

Natomiast w przypadku braku komponentów, czyli jednoczesnego oczekiwania zainstalowania ich 

przez SDW, należy uruchomid instalator z dodatkowymi parametrami: 

<ścieżka_sdw>\setup.exe -quiet -wait -responsefile <ścieżka_pliku_odpowiedzi> -restartuserid 

<nazwa_użytkownika_systemowego> -restartpassword <hasło_użytkownika> -restartdomain <domena> 

Uwaga! W przypadku uruchamiania instalatora z lokalizacji sieciowej (mapowany dysk) mogą wystąpid problemy z jego 
automatycznym uruchomieniem po restarcie systemu. Dodatkowo wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła w 
formie niezakodowanej, która później będzie przechowywana w rejestrze systemu. Z tych powodów zalecamy wcześniejszą 
instalację komponentów, bądź uruchomienie cichej instalacji ponownie, po restarcie Windows. 

Debuggowanie 

W Windows XP log SDW (SDW.log) jest dostępny w katalogu: 

C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Local Settings\Application Data\SAS\SASDeploymentWizard\9.2 

W Windows 7 jest to: 

C:\Users\<użytkownik>\AppData\Local\SAS\SASDeploymentWizard\9.2 

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   

mailto:support@spl.sas.com
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