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Szanowni Państwo! 

Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z aktualizacją licencji 

oprogramowania SAS. Omawiane tematy to: 

 Sprawdzanie aktualnego stanu licencji, 

 Maszyny wymagające aktualizacji licencji, 

 Aktualizacja licencji SAS Foundation, 

 Aktualizacja licencji w metadanych, 

 Aktualizacja licencji SPDS, DataFlux, JMP, Platform LSF 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer 

(22)  560 4666 lub elektronicznie pod adresem support@spl.sas.com. 

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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1 Sprawdzanie stanu aktualnej licencji 

Aby sprawdzić aktualnie używaną licencję SAS należy wykonać poniższy kod: 

proc setinit; 

run; 

W wyniku wykonania powyższego w logu generowany jest komunikat podobny do przedstawionego 

poniżej: 

Pierwotne dane instalacji 

Nazwa instalacji:   'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'. 

Numer instalacji:   YYYYYYYY 

Data wygaśnięcia:   01NOV2014. 

Okres karencji:      45 dni (zakończenie 16DEC2014). 

Okres ostrzegawczy:  47 dni (zakończenie 01FEB2015). 

Data zainicjowania:  25SEP2013. 

System operacyjny:   WX64_E  . 

Daty wygaśnięcia produktów: 

---Oprogramowanie Base SAS 

      01NOV2014 

---SAS/STAT 

      01NOV2014 

---SAS/GRAPH 

      01NOV2014 

Wśród informacji zawartych w logu najważniejsze to: 

 Lista produktów dostępnych w ramach aktualnej licencji 

 Data wygaśnięcia (Expiration) – data, do której oprogramowanie SAS jest objęte licencją. 

 Okres karencji (Grace period) – okres po terminie wygaśnięcia licencji, przez który oprogramowanie 

SAS będzie w dalszym ciągu działać. Podczas tego okresu SAS działa jak podczas standardowego 

okresu licencyjnego. 

 Okres ostrzegawczy (Warning period) – okres po upływie okresu karencji, w którym SAS będzie 

działać, jednak generowane będą ostrzeżenia o zbliżającym się końcu licencji. Komunikat błędu ma 

następującą formę: 

OSTRZEŻENIE: Twój system ma planowo wygasnąć dnia DD-MM-YYYY, czyli za XX dni licząc od 

dnia dzisiejszego. Począwszy od tej daty System SAS nie będzie już działać. Zgłoś się do SAS 

Software Representative po uaktualniony plik SAS Installation Data (SID), zawierający 

informacje SETINIT. 

UWAGA. Po upływie okresu ostrzegawczego SAS przestanie działać. 
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2 Maszyny wymagające aktualizacji licencji 

W zależności od rozmieszczenia komponentów SAS-owych liczba maszyn, na których konieczne jest 

przeprowadzenie procesu aktualizacji licencji może się znacząco różnić.  

Licencja jest wymagana na wszystkich maszynach, na których zainstalowany jest moduł SAS 

Foundation. Obecność tego modułu można zweryfikować sprawdzając zawartość folderu instalacji SAS, np. 

C:\Program Files\SASHome. Jeżeli w katalogu tym znajduje się podkatalog SASFoundation, oznacza to że 

moduł jest zainstalowany. 

Licencja nie jest wymagana na maszynach zawierających wyłącznie aplikacje klienckie, takie jak SAS 

Enterprise Guide czy SAS Add-In for Microsoft Office. W tym przypadku wystarczy że serwer, do którego 

łączą się aplikacje posiada aktualną licencję. 
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3 Aktualizacja licencji SAS. 

Szczegółowe kroki konieczne do wykonania w celu aktualizacji licencji mogą różnić się w zależności od 

wersji SAS-a oraz systemu operacyjnego. W niniejszym dokumencie omówimy kroki najbardziej typowe 

procesy aktualizacji licencji dla SAS działającego w systemie Windows oraz UNIX. 

Szczegółowe instrukcje aktualizacji licencji można uzyskać na stronach support.sas.com w sekcji 

Install Center. Następnie należy wybrać posiadaną wersję systemu SAS oraz system operacyjny. W sekcji 

„Renew your software license” znajdują się linki do odpowiedniej dokumentacji. 

3.1 SAS Foundation - Windows 

Aby zaktualizować licencję SAS w systemie Windows należy uruchomić narzędzie „Wznów programy 

SAS-owe” (ang. „Renew SAS Software”). Dostępne jest ono w menu Start - Wszystkie programy -> SAS -> 

Utilities bądź na dysku – „<SASHOME>\SASRenewalUtility\<WERSJA_SAS>\SASRenew.exe”.  

Aktualizacja licencji przy użyciu tego narzędzia odbywa się w 3 krokach: 

1. Po uruchomieniu aplikacji należy wskazać lokalizację pliku zawierającego nową licencję. 

 

2. Aplikacja wyświetla zawartość wskazanej licencji w celu potwierdzenia że wskazana licencja zawiera 

wszystkie wymagana produkty SAS. 

http://www.sas.com/poland
http://support.sas.com/
http://support.sas.com/documentation/installcenter/index.html
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3. Po potwierdzeniu poprawności licencji należy wskazać lokalizację SAS Foundation na danej maszynie i 

kliknąć przycisk „Wznów”.  

 

Po wykonaniu powyższych kroków licencja powinna zostać zaktualizowana. 

3.2 SAS Foundation UNIX 

Aktualizacja licencji SAS w systemach UNIX wykonywana jest przy użyciu skryptu sassetup, 

znajdującego się w katalogu <SASHOME>/SASFoundation/<WERSJA_SAS>. Skrypt ten należy uruchomia się 

w terminalu i jest obsługiwany przy użyciu klawiatury. Procedura odnowienia licencji przy pomocy tego 

skryptu przebiega następująco: 

1. Z menu głównego wybieramy pozycję Run Setup Utilities (pozycja 1). 

Primary Menu 

------------ 

 * 1.  Run Setup Utilities 

   ------------------------------- 

http://www.sas.com/poland
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2. Z menu Setup Utilities Menu wybieramy "Renew SAS Software" (pozycja 1). 

Setup Utilities Menu 

-------------------- 

 * 1.  Renew SAS Software 

   2.  Perform SAS Software Configuration 

   3.  Perform Product-Specific Configuration 

   4.  Run Technical Support Tools 

   5.  List Previously Installed Software 

3. Wpisujemy ścieżkę do pliku zawierającego zaktualizowaną licencję. Po wpisaniu ścieżki skrypt 

zweryfikuje wskazany plik i zaktualizuje licencję. 

Specify the file containing SAS Installation Data. 

-->/home/sas/Desktop/setinit_new.txt 

 

SAS Installation Data retrieved successfully. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Applying SAS Installation Data 

Please wait... 

 

SAS Installation Data application is complete. 

Po wykonaniu aktualizacji można zakończyć działanie skryptu wpisując "q". 

3.3 Metadata Server – wszystkie środowiska 

Niektóre produkty SAS-owe przechowują informację o licencji w metadanych. Do produktów tych 

należą: 

 SAS Activity-Based Management  

 SAS Customer Intelligence 

 SAS Enterprise Miner™ (server only, version 7.1 and above)  

 SAS Financial Crimes Monitor  

 SAS Financial Management  

 SAS Forecast Server  

 SAS Social Network Analysis Server  

 SAS Visual Analytics  

Jeżeli któryś z wymienionych produktów jest zainstalowany, oznacza to że oprócz aktualizacji licencji 

dla SAS Foundation wymagana jest aktualizacja licencji zapisanej w metadanych (jest to zazwyczaj ta sama 

licencja). 

UWAGA. Pełna lista produktów przechowujących informację o licencji w metadanych znajduje się na w nocie SAS-owej nr 49750.  

Aktualizacja informacji o licencji przechowywanej w metadanych wymaga wykonania poniższych 

kroków: 

http://www.sas.com/poland
http://support.sas.com/kb/49/750.html
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1. Upewniamy się, że serwer metadanych jest uruchomiony – w środowisku Windows należy sprawdzić 

stan usługi, natomiast w systemach UNIX należy uruchomić skrypt <SAS_CONFIG>/LevN/sas.servers 

status, gdzie <SAS_CONFIG> oznacza katalog konfiguracji środowiska SAS. 

2. Uruchamiamy program SAS Deployment Manager. W tym celu należy uruchomić program sasdm, 

znajdujący w katalogu <SAS_HOME>/SASDeploymentAgent/<WERSJA_SAS>. 

3. Z listy zadań wybieramy "Update SID File in Metadata". 

 

4. Wybieramy z listy środowisko, które chcemy zaktualizować, bądź wpisujemy lokalizację innego, jeżeli 

nie zostało ono wypisane. 

 

http://www.sas.com/poland
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5. Podajemy hasło dla użytkownika sasadm@saspw bądź innego użytkownika posiadającego rolę 

Metadata Server: Unrestricted. 

 

6. Wskazujemy plik z licencją, która powinna zostać załadowana do metadanych. 

 

7. Jeżeli wskazany plik przejdzie pomyślnie walidację program pozwoli rozpocząć proces aktualizacji. 

http://www.sas.com/poland
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8. Po zakończonej aktualizacji przy pozycji SAS Deployment Manager powinno pojawić się ikona z 

zielonym kółkiem. 

 

3.4 Kroki po aktualizacji. 

Po dokonaniu aktualizacji licencji, zarówno w SAS Foundation jak i metadanych, należy zrestartować 

wszystkie usługi i serwery SAS.  
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4 Aktualizacja licencji pozostałych produktów – SPDS, DataFlux, JMP, SPDS 

Niektóre produkty SAS zawierają w sobie komponenty, które wymagają oddzielnych licencji bądź, 

których licencje nie są aktualizowane w standardowym procesie aktualizacji dla SAS Foundation. W 

rezultacie oprócz punktów opisanych w rozdziale 3 konieczne jest wykonanie dodatkowych kroków w celu 

zapewnienia dalszego działania aplikacji. W poniższej tabeli zamieszczone zostały linki do instrukcji 

aktualizacji licencji dla poszczególnych produktów. 

Produkt Dokumentacja 

Scalable Performance Data 
Server (SPDS) od 4.53 

Updating your SAS® 4.53 Scalable Performance Data Server® license file 

Scalable Performance Data 
Server (SPDS) do 4.52 

Updating your SAS® Scalable Performance Data Server® license file 

DataFlux How to Apply SAS SETINITS to DataFlux Products. 

JMP Applying the JMP® annual site license 

Platform LSF 
Renewing the license for Platform Job Scheduler 5.31 and LSF and Platform 
Suite for SAS® 

Platform RTM Applying or renewing the license for Platform RTM for SAS® 

 

http://www.sas.com/poland
http://support.sas.com/kb/46/207.html
http://support.sas.com/kb/20/848.html
http://support.sas.com/resources/papers/dfpower_dmstudio_setinit.pdf
http://www.jmp.com/support/notes/35/519.html
http://support.sas.com/kb/18/638.html
http://support.sas.com/kb/18/638.html
http://support.sas.com/kb/49/790.html

