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Capítulo 1. Interface da Linha de Comandos
A Interface de Linha de Comandos do InfoSphere DataStage inclui quatro grupos
de comandos, um para tarefas em execução, um para projetos de administração,
um para objetos de importação e um para objetos de verificação e reparo.

Comandos para Controlar Tarefas do InfoSphere DataStage
Você pode iniciar e parar tarefas, além de recuperar informações sobre execuções
de tarefas utilizando o comando dsjob.
As opções de comando usadas com o comando dsjob fornecem acesso à mesma
funcionalidade que as funções da API do InfoSphere DataStage descritas em
“Funções API” na página 36 ou as funções BASIC descritas em “Interface do
InfoSphere DataStage BASIC” na página 95.
Há um único comando, dsjob, com uma ampla variedade de opções. Essas opções
estão descritas nos seguintes tópicos:
v Cláusula Logon
v Iniciando uma Tarefa
v
v
v
v
v
v

Parando uma Tarefa
Listando Projetos, Tarefas, Estágios, Links e Parâmetros
Configurando um Alias para uma Tarefa
Recuperando Informações
Acessando Arquivos de Log
Gerando um Relatório

Toda a saída do comando dsjob é feita em texto simples sem títulos de coluna em
listas ou qualquer outro tipo de descrição. Isso permite que o comando seja
utilizado em scripts shell ou batch sem processamento adicional.
A CLI do InfoSphere DataStage retorna um código de conclusão igual a 0 para o
sistema operacional na execução com êxito ou um dos códigos de erro da API do
InfoSphere DataStage na falha. Consulte “Códigos de Erro” na página 89. O código
de retorno também é impresso no fluxo de erro padrão em todos os casos. Em
servidores UNIX, o código 255 será retornado se o código de erro for negativo ou
maior que 254; para consultar o código de retorno "real" nesses casos, capture e
processe o fluxo de erro padrão.
Observe que, em servidores UNIX, o DSJOB tem uma dependência de tempo de
execução na biblioteca compartilhada libvmdsapi.so.

Credenciais de segurança e valores de parâmetros em
comandos dsjob
É possível criptografar dados e armazenar os valores criptografados em arquivos
para usar nos comandos dsjob. Para inserir credenciais na linha de comandos, é
possível usar, como alternativa, o prompt de credencial para ocultar sua senha na
janela de comandos.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Sobre Esta Tarefa
É possível usar credenciais criptografadas e valores de arquivos de parâmetros
criptografados em seus comandos dsjob de modo que você possa evitar limpar os
dados na tela quando executar comandos na linha de comandos. Consulte a
documentação do comando Criptografar no IBM® InfoSphere Information Server:
Guia de Administração para obter informações sobre esse comando.

Procedimento
1. Criptografe suas informações executando o comando encrypt e copie e salve os
valores criptografados em um arquivo:
v Se você estiver criptografando credenciais, crie o arquivo de credenciais
(*.txt) e armazene com segurança o arquivo. Consulte o tópico no arquivo
de credenciais para restrições e conteúdo de amostra do arquivo de
credenciais.
v Se você estiver criptografando valores do parâmetro da tarefa, armazene os
valores criptografados no arquivo de parâmetros de tarefa apropriado
copiando a saída criptografada e colando o valor no arquivo de parâmetro de
tarefa. Por exemplo:
job_parameter_name=encrypted_job_parameter_value

É possível criar aliases para os valores de parâmetros da tarefa. Não é
possível criptografar nomes de parâmetros da tarefa.
Salve o arquivo.
2. Execute o comando dsjob. É possível inserir suas credenciais com segurança
usando um destes métodos:
v Usando o arquivo de credenciais. Se você estiver executando um comando
dsjob que requeira suas credenciais do usuário, execute o comando com o
parâmetro -authfile e especifique o caminho completo do arquivo de
credenciais que deseja usar. Uma sintaxe de amostra para usar o parâmetro
-authfile em um comando dsjob que usa um arquivo de parâmetro com
dados criptografados é a seguinte:
dsjob -authfile c:\cred_file.txt
-run -paramfile c:\paramfile.txt dstage1 testJob

v Prompt de credenciais. Se você não estiver usando um arquivo de
credenciais e ao invés disso estiver especificando dados de credenciais
através da linha de comandos, especifique apenas as opções -domain e
-server para receber os prompts para o nome do usuário e a senha. (A senha
é oculta na janela de comando.) Se você incluir os parâmetros -domain,
-server e -user em seu comando, será solicitada a senha. Aqui está um
comando de amostra e interação:
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
Please type password:
Job_ODBC
Job_UDT5
Job_UDT6
Job_Universe
PXJob_DC
Sequence_ODBC
Sequence_UDT5
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Sequence_UDT6
Sequence_Universe
Status code = 0

Nota: A senha está oculta na janela de comando.

Cláusula Logon
Por padrão, a CLI do InfoSphere DataStage conecta-se ao mecanismo no sistema
local usando o nome de usuário e a senha do usuário que executa o comando.
É possível especificar um domínio, um mecanismo um nome de usuário ou uma
senha diferente utilizando a cláusula logon, que equivale à função
DSSetServerParams da API. Sua sintaxe é a seguinte:
[-domain domain_name ][ -user username ][ -password password ][ -server enginename ]

ou, apenas para o comando dsjob:
-domain NONE -user username -password password -server enginename

domain_name especifica o domínio no qual efetuar logon. Para dsjob, é possível
configurar -domain NONE para efetuar logon no mecanismo em vez do domínio.
Neste caso, o nome do usuário e a senha são para o mecanismo, não para o
domínio.
enginename especifica um mecanismo diferente para efetuar logon.
username especifica um nome de usuário diferente a ser utilizado ao efetuar logon.
password especifica uma senha diferente a ser utilizada ao efetuar logon.
Se você não desejar digitar suas credenciais na linha de comandos e não desejar
usar um arquivo de credenciais, especifique apenas as opções -domain e -server
para receber os prompts para o nome de usuário e senha. (A senha é oculta à
medida que você digita na janela de comando.) Se você incluir os parâmetros
-domain, -server e -user no comando, será solicitada apenas a senha. Aqui está
um comando de amostra e interação:
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
Please type password:
Job_ODBC
Status code = 0

Para computadores que não usam as portas padrão, para conectar-se a um projeto
que esteja em um servidor local, especifique a opção -server com apenas o
número da porta e não especifique o nome do servidor. Não é necessário
especificar seu nome de usuário e senha. Por exemplo: dsjob -server :31539
-lprojects
Para obter um login mais seguro para o comando dsjob, é possível usar um
arquivo de credenciais que possa conter dados criptografados:
-authfile credentials_filename

Nota: O arquivo de credenciais -authfile também pode conter dados não
criptografados.
Capítulo 1. Interface da Linha de Comandos
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Como alternativa, você pode especificar os detalhes não criptografados em um
arquivo de credenciais usando a seguinte sintaxe:
-file credentials_filename domainname enginename

Nota: O arquivo de credenciais -file não pode conter dados criptografados.
Para obter o comando dsjob, é possível também usar o comando:
-file credentials_filename NONE enginename

domainname especifica o domínio para o qual o arquivo contém detalhes de logon.
Para dsjob, é possível configurar NONE para efetuar logon no mecanismo em vez do
domínio. Neste caso, o nome do usuário e a senha são para o mecanismo, não para
o domínio.
enginename especifica o mecanismo para o qual o arquivo contém os detalhes de
logon.
-authfile credentials_filename é o caminho completo e o nome do arquivo que
contém os detalhes do logon. Esse arquivo suporta dados criptografados e não
criptografados. Consulte O Arquivo de Credenciais para obter os detalhes e o
conteúdo de amostra do arquivo.
-file filename é o caminho completo e o nome do arquivo que contém os detalhes
do logon. Esse arquivo suporta apenas os dados não criptografados. O arquivo
deve conter as seguintes informações se estiver efetuando logon no domínio:
domainname,enginename, username, password
O arquivo deve conter as seguintes informações se estiver efetuando logon no
mecanismo:
enginename, username, password
Você pode utilizar a cláusula logon com qualquer comando da CLI.
Incluir a cláusula logon nos comandos pode expor seu nome de usuário e senha. É
melhor usar a opção -authfile e manter as informações de logon criptografadas
em um arquivo separado, ou permitir que o computador solicite a sua senha.

Iniciando uma Tarefa
É possível iniciar, parar, validar e reconfigurar tarefas utilizando a opção -run.
dsjob -run
[ -mode [ NORMAL | RESET | VALIDATE | RESTART ] ]
[ -param name=value ]
[ -paramfile filename ]
[ -warn n ]
[ -rows n ]
[ -wait ]
[ -stop ]
[ -jobstatus]
[-userstatus]
[ -local ]
[ -opmetadata [ TRUE | FALSE ] ]
[ -disableprjhandler ]
[ -disablejobhandler ]
[useid] project job|job_id

4

Guia do Programador

-mode especifica o tipo de execução da tarefa. NORMAL inicia uma execução da
tarefa, RESET reconfigura a tarefa, VALIDATE valida a tarefa e RESTART continua
uma sequência de tarefas reinicializável a partir do último ponto de verificação
usando os valores do parâmetro da tarefa original. Se -mode não for especificado,
uma execução normal da tarefa será iniciada.
-param especifica um valor de parâmetro a ser transmitido para a tarefa. O valor
está no formato name=value, em que name é o nome do parâmetro e value é o valor
a ser configurado. Se você utilizar essa opção para transmitir um valor de uma
variável de ambiente para uma tarefa (como poderá fazer para tarefas paralelas),
será necessário colocar a variável de ambiente e seu valor entre aspas; por
exemplo, -param '$APT_CONFIG_FILE=test.apt'. Caso contrário, o valor atual da
variável de ambiente será utilizado.
-paramfile especifica um arquivo que contém valores de parâmetro para transmitir
para a tarefa. Os valores de parâmetro estão no mesmo formato que os valores
especificados para -param. Se um nome de parâmetro for especificado por -param
e -paramfile, o último valor especificado será transmitido para a tarefa.
-warn n configura os limites de aviso para o valor especificado por n (equivalente
à função DSSetJobLimit utilizada com DSJ_LIMITWARN especificada como o
parâmetro LimitType).
-rows n configura os limites de linha para o valor especificado por n (equivalente à
função DSSetJobLimit utilizada com DSJ_LIMITROWS especificada como o
parâmetro LimitType).
-wait aguarda a tarefa ser concluída (equivalente à função DSWaitForJob).
-stop termina uma tarefa em execução (equivalente à função DSStopJob).
-jobstatus aguarda a conclusão da tarefa e, em seguida, retorna um código de
saída derivado do status da tarefa.
-userstatus aguarda a conclusão da tarefa e, em seguida, retornará um código de
saída derivado do status do usuário, se o status estiver definido. O status do
usuário é uma cadeia sendo é convertido em um código de saída de número
inteiro. O código de saída 0 indica que a tarefa foi concluída sem erro, mas que
não foi possível converter a cadeia de status do usuário. Se uma tarefa retornar um
valor negativo de status de usuário, ele será interpretado como um erro.
-local use isso ao executar uma tarefa a partir de um shell script em um sistema
UNIX. Desde que o script seja executado no diretório do projeto, a tarefa coletará
as configurações para quaisquer variáveis de ambiente configuradas no script e
qualquer configuração específica para o ambiente do usuário.
Utilize -opmetadata para que a tarefa gere metadados operacionais à medida que é
executada. Se você especificar TRUE, os metadados operacionais serão gerados,
independentemente da configuração padrão para o projeto. Se você especificar
FALSE, a tarefa não gerará metadados operacionais, independentemente da
configuração padrão para o projeto.
Utilize -disableprjhandler para desativar qualquer manipulador de mensagem de
erro que tenha sido configurado em um projeto.
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Utilize a opção -disablejobhandler opção para desativar qualquer manipulador de
mensagem de erro configurado para essa tarefa.
Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém a tarefa.
job é o nome da tarefa. Para executar uma chamada da tarefa, utilize o formato
job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.

Parando uma Tarefa
É possível parar uma tarefa utilizando a opção -stop.
dsjob -stop [useid] project job|job_id

-stop termina uma tarefa em execução (equivalente à função DSStopJob).
Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém a tarefa.
job é o nome da tarefa. Para parar uma chamada de tarefa, utilize o formato
job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.

Listando Projetos, Tarefas, Estágios, Links e Parâmetros
É possível listar projetos, tarefas, estágios, links e parâmetros da tarefa usando o
comando dsjob.
As diferentes versões da sintaxe são descritas nas seções a seguir.

Listando Projetos
A sintaxe a seguir exibe uma lista de todos os projetos conhecidos do servidor:
dsjob -lprojects

Essa sintaxe é equivalente à função DSGetProjectList.

Listando Tarefas
A sintaxe a seguir exibe uma lista de todas as tarefas contidas no projeto
especificado:
dsjob -ljobs project

project é o nome do projeto que contém as tarefas a serem listadas.
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetProjectInfo.

6

Guia do Programador

Listando Tarefas com Status da Tarefa Específicos
A sintaxe a seguir exibe uma lista de todas as tarefas no projeto especificado com
valores de status da tarefa específicos:
dsjob -ljobs [-status status_list] project

project é o nome do projeto que contém as tarefas a serem listadas.
status_list é uma lista de valores de status da tarefa conforme definido no arquivo
dsapi.h.
O comando a seguir lista todas as tarefas no projeto dstage1 com status iguais a
DSJS_CRASHED ou DSJS_STOPPED:
dsjob –ljobs -status 96/97 dstage1

Listando Estágios
A sintaxe a seguir exibe uma lista de todos os estágios contidos em uma tarefa:
dsjob -lstages [useid] project job|job_id

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa que contém os estágios a serem listados. Para identificar
uma chamada de tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetJobInfo com DSJ_STAGELIST
especificado como o parâmetro InfoType.

Listando Links
A sintaxe a seguir exibe uma lista de todos os links para um estágio e a partir dele:
dsjob -llinks [useid] project job|job_id stage

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa que contém stage. Para identificar uma chamada da tarefa,
utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
stage é o nome do estágio que contém os links a serem listados.
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetStageInfo com DSJ_LINKLIST
especificado como o parâmetro InfoType.
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Listando Parâmetros
A seguinte sintaxe exibe uma lista de todos os parâmetros de uma tarefa e seus
valores:
dsjob -lparams [useid] project job|job_id

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa cujos parâmetros devem ser listados. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetJobInfo com DSJ_PARAMLIST
especificado como o parâmetro InfoType.

Listando Chamadas
A seguinte sintaxe exibe uma lista das chamadas de uma tarefa:
dsjob -linvocations [useid] project job|job_id

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa cujos parâmetros devem ser listados. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.

Configurando um Alias para uma Tarefa
O comando dsjob pode ser usado para especificar seu próprio ID para uma tarefa
do InfoSphere DataStage.
Em seguida, outros comandos podem utilizar esse alias para fazer referência à
tarefa.
dsjob -jobid [my_ID] project job

my_ID é o alias que deseja configurar para a tarefa. Se você omitir my_ID, o
comando retornará o alias atual para a tarefa especificada. Um alias deve ser
exclusivo dentro do projeto. Se o alias já existir, uma mensagem de erro será
exibida.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa. Para identificar uma chamada de tarefa, utilize o formato
job.invocation_id.
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Recuperando Informações
O comando dsjob pode ser utilizado para recuperar e exibir as informações
disponíveis sobre projetos, tarefas, estágios ou links específicos.
As diferentes versões da sintaxe são descritas nas seções a seguir.

Exibindo Informações da Tarefa
A sintaxe a seguir exibe as informações disponíveis sobre uma tarefa específica:
dsjob -jobinfo [useid] project job|job_id

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa. Para identificar uma chamada da tarefa, utilize o formato
job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
As seguintes informações são exibidas:
v O status atual da tarefa
v O nome de qualquer tarefa de controle para a tarefa
v A data e hora em que a tarefa é iniciada
v O número de onda da última execução ou da execução atual (número de
referência do InfoSphere DataStage interno)
v Status do usuário
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetJobInfo.

Exibindo Informações sobre o Estágio
A sintaxe a seguir exibe todas as informações disponíveis sobre um estágio:
dsjob -stageinfo [useid] project job|job_id stage

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa que contém stage. Para identificar uma chamada da tarefa,
utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
stage é o nome do estágio.
As seguintes informações são exibidas:
v A última mensagem de erro relatada de qualquer link para o estágio ou a partir
dele
Capítulo 1. Interface da Linha de Comandos
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v O nome do tipo de estágio, por exemplo, Transformer ou Aggregator
v O número da linha de entrada dos links primários
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetStageInfo.

Exibindo Informações sobre o Link
A sintaxe a seguir exibe informações sobre um link especificado para um estágio
ou a partir dele:
dsjob -linkinfo [useid] project job|job_id stage link

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa que contém stage. Para identificar uma chamada da tarefa,
utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada utilizando o comando dsjob
-jobid (consulte “Configurando um Alias para uma Tarefa” na página 8).
stage é o nome do estágio que contém link.
link é o nome do estágio.
As seguintes informações são exibidas:
v A última mensagem de erro relatada pelo link
v O número de linhas que foram transmitidas por um link
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetLinkInfo.

Exibindo Informações sobre o Parâmetro
Essa sintaxe exibe informações sobre o parâmetro especificado:
dsjob -paraminfo [useid] project job|job_id param

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa que contém parameter. Para identificar uma chamada da
tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
parameter é o nome do parâmetro.
As seguintes informações são exibidas:
v O tipo de parâmetro
v O valor de parâmetro
v O texto da Ajuda para o parâmetro que foi fornecido pelo designer da tarefa
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v
v
v
v

Se o valor deve ser solicitado
O valor padrão que foi especificado pelo designer da tarefa
Qualquer lista de valores
A lista de valores fornecida pelo designer da tarefa

Essa sintaxe é equivalente à função DSGetParamInfo.

Acessando Arquivos de Log
O comando dsjob pode ser utilizado para incluir entradas no arquivo de log de
uma tarefa ou para recuperar e exibir entradas de log específicas.
As diferentes versões da sintaxe são descritas nas seções a seguir.

Incluindo uma Entrada de Log
A sintaxe a seguir inclui uma entrada no arquivo de log especificado. O texto para
a entrada é obtido da entrada padrão até o terminal, finalizando com Ctrl-D.
dsjob -log [ -info | -warn ] [useid] project job|job_id

-info especifica uma mensagem informativa. Este será o padrão se nenhum tipo de
entrada de log for especificado.
-warn especifica uma mensagem de aviso.
Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o nome do projeto que contém job.
job é o nome da tarefa a que a entrada de log se refere. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
Essa sintaxe é equivalente à função DSLogEvent.

Exibindo uma Entrada de Log Curta
A sintaxe a seguir exibe um resumo de entradas em um arquivo de log de tarefa:
dsjob -logsum [-type type] [ -max n ] [useid] project job|job_id

-type type especifica o tipo de entrada de log a ser recuperado. Se -type type não
for especificado, todas as entradas serão recuperadas. type pode ser uma das
seguintes opções:
Esta opção...
Recupera este tipo de entrada de log...
INFO Informação.
AVISO
Aviso.
FATAL
Erro fatal.
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REJEITAR
Linhas rejeitadas de um estágio Transformer.
INICIADO
Todos os logs de controle.
RECONFIGURAÇÃO
Reconfiguração de tarefa.
LOTE Controle de lote.
ANY

Todas as entradas de qualquer tipo. Este será o padrão se type não for
especificado.

-max n limita o número de entradas recuperadas para n.
Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o projeto que contém job.
job é a tarefa cujas entradas de log devem ser recuperadas. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.

Exibindo uma Entrada de Log Específica
A sintaxe a seguir exibe a entrada especificada em um arquivo de log de tarefa:
dsjob -logdetail [useid] project job|job_id entry

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o projeto que contém job.
job é a tarefa cujas entradas de log devem ser recuperadas. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
entry é o número de evento designado para a entrada. A primeira entrada no
arquivo é 0.
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetLogEntry.

Identificando a Entrada Newest
A sintaxe a seguir exibe o ID da entrada de log mais recente do tipo especificado:
dsjob -lognewest [useid] project job|job_id type

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o projeto que contém job.

12

Guia do Programador

job é a tarefa cujas entradas de log devem ser recuperadas. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
type pode ser uma das seguintes opções:
Esta opção...
Recupera este tipo de entrada de log...
INFO Informações
AVISO
Aviso
FATAL
Erro fatal
REJEITAR
Linhas rejeitadas de um estágio Transformer
INICIADO
Tarefa iniciada
RECONFIGURAÇÃO
Tarefa reconfigurada
LOTE Lote
Essa sintaxe é equivalente à função DSGetNewestLogId.

Gerando um Relatório
O comando dsjob pode ser utilizado para gerar um relatório em formato XML que
contém informações de tarefa, estágio e link.
dsjob -report [useid] project job|jobid [report_type]

Especifique um valor para useid se você pretender utilizar um alias de tarefa
(jobid), em vez de um nome de tarefa (job) para identificar a tarefa.
project é o projeto que contém job.
job especifica a tarefa a ser relatada pelo nome de tarefa. Para identificar uma
chamada da tarefa, utilize o formato job.invocation_id.
job_id é um alias para a tarefa que foi configurada com o uso do comando dsjob
-jobid.
report_type é um dos seguintes:
v BASIC - A cadeia de texto que contém o horário de início/encerramento, o
tempo decorrido e o status da tarefa.
v DETAIL - Como relatório básico, mas também contém informações sobre
estágios e links individuais dentro da tarefa.
v XML - Cadeia de texto contendo o relatório XML completo.
O relatório gerado é gravado em stdout.
Essa sintaxe é equivalente à função DSMakeJobReport.
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Comandos para Administração de Projetos
Há um único comando para a administração de projetos, dsadmin. O comando
possui um grande intervalo de opções.
Essas opções são descritas nos seguintes tópicos:
v Cláusula Logon
v Criando um Projeto
v Excluindo um Projeto
v Ativando/Desativando a exibição do OSH gerado em tarefas paralelas
v Ativando/Desativando a propagação de coluna em tempo de execução em
tarefas paralelas
v Ativando/Desativando a disponibilidade dos recursos de administração de
tarefa no cliente Director para um projeto específico
v Configurando opções avançadas de tempo de execução para tarefas paralelas
v Configurando o nome do diretório de base para tarefas paralelas
v Configurando o diretório de modelo de tarefa implementada para tarefas
paralelas
v Configurando opções customizadas de implementação para tarefas paralelas
v
v
v
v
v

Criando uma nova variável de ambiente
Excluindo uma variável de ambiente
Configurando o valor de uma variável de ambiente
Listando projetos em um servidor
Listando propriedades do projeto

v Listando variáveis de ambiente

Cláusula Logon
Por padrão, a CLI do InfoSphere DataStage conecta-se ao mecanismo no sistema
local usando o nome de usuário e a senha do usuário que executa o comando.
É possível especificar um domínio, um mecanismo um nome de usuário ou uma
senha diferente utilizando a cláusula logon, que equivale à função
DSSetServerParams da API. Sua sintaxe é a seguinte:
[-domain domain_name ][ -user username ][ -password password ][ -server enginename ]

ou, apenas para o comando dsjob:
-domain NONE -user username -password password -server enginename

domain_name especifica o domínio no qual efetuar logon. Para dsjob, é possível
configurar -domain NONE para efetuar logon no mecanismo em vez do domínio.
Neste caso, o nome do usuário e a senha são para o mecanismo, não para o
domínio.
enginename especifica um mecanismo diferente para efetuar logon.
username especifica um nome de usuário diferente a ser utilizado ao efetuar logon.
password especifica uma senha diferente a ser utilizada ao efetuar logon.
Se você não desejar digitar suas credenciais na linha de comandos e não desejar
usar um arquivo de credenciais, especifique apenas as opções -domain e -server
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para receber os prompts para o nome de usuário e senha. (A senha é oculta à
medida que você digita na janela de comando.) Se você incluir os parâmetros
-domain, -server e -user no comando, será solicitada apenas a senha. Aqui está
um comando de amostra e interação:
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
Please type password:
Job_ODBC
Status code = 0

Para computadores que não usam as portas padrão, para conectar-se a um projeto
que esteja em um servidor local, especifique a opção -server com apenas o
número da porta e não especifique o nome do servidor. Não é necessário
especificar seu nome de usuário e senha. Por exemplo: dsjob -server :31539
-lprojects
Para obter um login mais seguro para o comando dsjob, é possível usar um
arquivo de credenciais que possa conter dados criptografados:
-authfile credentials_filename

Nota: O arquivo de credenciais -authfile também pode conter dados não
criptografados.
Como alternativa, você pode especificar os detalhes não criptografados em um
arquivo de credenciais usando a seguinte sintaxe:
-file credentials_filename domainname enginename

Nota: O arquivo de credenciais -file não pode conter dados criptografados.
Para obter o comando dsjob, é possível também usar o comando:
-file credentials_filename NONE enginename

domainname especifica o domínio para o qual o arquivo contém detalhes de logon.
Para dsjob, é possível configurar NONE para efetuar logon no mecanismo em vez do
domínio. Neste caso, o nome do usuário e a senha são para o mecanismo, não para
o domínio.
enginename especifica o mecanismo para o qual o arquivo contém os detalhes de
logon.
-authfile credentials_filename é o caminho completo e o nome do arquivo que
contém os detalhes do logon. Esse arquivo suporta dados criptografados e não
criptografados. Consulte O Arquivo de Credenciais para obter os detalhes e o
conteúdo de amostra do arquivo.
-file filename é o caminho completo e o nome do arquivo que contém os detalhes
do logon. Esse arquivo suporta apenas os dados não criptografados. O arquivo
deve conter as seguintes informações se estiver efetuando logon no domínio:
domainname,enginename, username, password
O arquivo deve conter as seguintes informações se estiver efetuando logon no
mecanismo:
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enginename, username, password
Você pode utilizar a cláusula logon com qualquer comando da CLI.
Incluir a cláusula logon nos comandos pode expor seu nome de usuário e senha. É
melhor usar a opção -authfile e manter as informações de logon criptografadas
em um arquivo separado, ou permitir que o computador solicite a sua senha.

Criando um Projeto
O comando dsadmin pode ser utilizado para criar projetos.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -createproject ProjectName [-location ProjectLocation]

ProjectName é o nome do projeto.
-location ProjectLocation é o local do projeto em formato de um nome de caminho.
Se nenhum local for especificado, o projeto será criado no diretório Projetos no
diretório de instalação do servidor.

Excluindo um Projeto
O comando dsadmin pode ser utilizado para excluir projetos existentes.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -deleteproject ProjectName

ProjectName é o projeto a ser excluído.

Ativando/Desativando a Exibição de OSH
O comando dsadmin pode ser utilizado para ativar ou desativar a exibição do OSH
gerado em tarefas paralelas.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -oshvisible TRUE | FALSE ProjectName

Nota: Embora esse comando necessite de um nome de projeto, essa configuração
se aplica a TODOS os projetos no servidor.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.

Ativando/Desativando a Propagação de Colunas no Tempo de
Execução
O comando dsadmin pode ser utilizado para ativar ou desativar a propagação de
colunas em tempo de execução em tarefas paralelas em um projeto específico.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -enablercp TRUE | FALSE ProjectName
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ProjectName é o projeto cujas tarefas paralelas devem ter a propagação da coluna
em tempo de execução ativada ou desativada.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.

Ativando/Desativando a Administração de Tarefas a partir do
Cliente Director
O comando dsadmin pode ser utilizado para ativar ou desativar os recursos de
administração de tarefas no cliente Director para tarefas em um projeto específico.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -enablejobadmin TRUE | FALSE ProjectName

ProjectName é o projeto para o qual a administração de tarefas no cliente Director
será ativada ou desativada.

Ativando/Desativando a Geração de Relatório XML
Esta opção é relevante somente para tarefas paralelas que estão sendo compiladas
em um pacote de implementação.
O pacote de implementação pode incluir um relatório de tarefas em formato XML
e este comando ativa ou desativa a geração desse relatório.
dsadmin -enablegeneratexml TRUE | FALSE ProjectName

ProjectName é o projeto cujas tarefas paralelas devem ter relatórios XML ativados
ou desativados.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.

Ativando/Desativando Propriedades Avançadas de Tempo de
Execução
O comando dsadmin pode ser utilizado para configurar propriedades avançadas de
tempo de execução para tarefas paralelas em um projeto específico.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -advancedruntime "AdvancedRuntimeOptions" ProjectName

ProjectName é o projeto cujas tarefas paralelas terão o conjunto de opções
avançadas de tempo de execução especificado.
AdvancedRuntimeOptions é o valor para o qual a propriedade será configurada e
deve ser colocado entre aspas.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.
Para cancelar a configuração das propriedades, repita o comando com uma cadeia
vazia, por exemplo:
dsadmin -advancedruntime "" myproject
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Configurando o Diretório de Base
O comando dsadmin pode ser utilizado para configurar o diretório de base para
tarefas paralelas em um projeto específico.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -basedirectory BaseDirectoryName ProjectName

ProjectName é o projeto cujo diretório de base está sendo configurado para tarefas
paralelas.
BaseDirectoryName é o valor a ser configurado para a propriedade.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.

Configurando o Modelo do Diretório de Implementação
O comando dsadmin pode ser utilizado para configurar o modelo de diretório de
implementação para tarefas paralelas em um projeto específico.
É necessário ter status de administrador do InfoSphere DataStage para usar este
comando:
dsadmin -deploymentdirectory DirectoryTemplate ProjectName

ProjectName é o projeto cujo modelo de diretório de implementação está sendo
definido para tarefas paralelas.
DirectoryTemplate é o valor a ser configurado para a propriedade.
Esse comando está disponível somente para tarefas paralelas.

Incluindo uma Variável de Ambiente
O comando dsadmin pode ser utilizado para criar uma nova variável de ambiente
em um projeto específico.
A variável de ambiente é incluída na categoria "Definido pelo Usuário".
dsadmin -envadd EnvVarName -type STRING | ENCRYPTED
-prompt "PromptText" [-value "Value"] ProjectName

EnvVarName é o nome da variável de ambiente que está sendo criada.
-type especificou o tipo da variável de ambiente e deve ser configurado para
STRING ou ENCRYPTED.
-prompt PromptText é o prompt a ser associado a este valor de ambiente. O
PromptText deve ser colocado entre aspas, pois ele pode conter espaços.
-value Value é o valor para a variável de ambiente. Value deve ser colocado entre
aspas. Se ele não for fornecido, o valor para a variável de ambiente precisará ser
configurado utilizando o comando dsadmin -envset.
ProjectName é o projeto em que a variável de ambiente está sendo incluída.
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Excluindo uma Variável de Ambiente
O comando dsadmin pode ser utilizado para excluir uma variável de ambiente em
um projeto específico.
Não é possível excluir uma variável de ambiente integrada.
dsadmin -envdelete EnvVarName ProjectName

EnvVarName é a variável de ambiente que está sendo excluída.
ProjectName é o projeto a partir do qual a variável de ambiente está sendo excluída.

Configurando o valor de uma variável de ambiente
O comando dsadmin pode ser utilizado para configurar o valor de uma variável de
ambiente em um projeto específico.
Se uma variável de ambiente de tipo de lista (por exemplo,
APT_EXECUTION_MODE) for configurada, você deverá configurá-la para um dos
valores internos permitidos, em vez de um dos membros da lista conforme eles são
mostrados no cliente Administrator. Por exemplo, se você desejasse configurar
APT_EXECUTION_MODE de forma que tarefas paralelas fossem executadas em
um modo de processo, seria necessário configurar o valor da variável de ambiente
para `ONE_PROCESS', e não `One process', como oferecido no cliente
Administrator.
Se você estiver configurando uma variável de ambiente do tipo booleano,
configure o valor 1 para TRUE e 0 para FALSE.
Se você estiver utilizando $ENV para configurar o valor de uma variável de
ambiente para sua configuração atual no ambiente, utilize aspas simples para
garantir que o valor correto seja escolhido (por exemplo, dsadmin -envset NEW3
-value '$ENV' dstage).
dsadmin -envset EnvVarName -value "Value" ProjectName

EnvVarName é a variável de ambiente cujo valor está sendo configurado.
-value "Value" é o valor da variável de ambiente e deve ser colocado entre aspas.
ProjectName é o projeto para o qual a variável de ambiente está sendo configurada.

Listando Projetos
O comando dsadmin pode ser usado para listar os projetos em uma camada de
mecanismo.
dsadmin -listprojects

Lista todos os projetos na camada de mecanismo.

Listando Propriedades
O comando dsadmin pode ser utilizado para listar as propriedades de um projeto.
As seguintes propriedades são listadas:
v Se o OSH gerado está visível em tarefas paralelas.
v Se a propagação de colunas de tempo de execução está ativada em tarefas
paralelas.
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v
v
v
v
v

O nome do diretório de base para tarefas paralelas.
Opções avançadas de tempo de execução para tarefas paralelas.
Comandos de implementação customizados para tarefas paralelas.
Modelo de diretório da tarefa implementada.
Se a administração da tarefa está ativada no cliente Director ou não.

As propriedades da tarefa paralela serão listadas somente se tarefas paralelas
estiverem disponíveis.
dsadmin -listproperties ProjectName

ProjectName é o projeto para o qual as propriedades devem ser listadas.

Listando Variáveis de Ambiente
O comando dsadmin pode ser utilizado para listar as variáveis de ambiente em um
projeto.
dsadmin -listenv ProjectName

Comandos para Importação de Arquivos .dsx
Você pode importar objetos de arquivos .dsx para o repositório especificado.
O comando DSXImportService possui várias opções. Você pode utilizar o comando
para importar o conteúdo de um arquivo .dsx inteiro ou objetos especificados de
um arquivo .dsx, e pode gerar um relatório do processo de importação. Também
pode utilizar o comando DSXImportService para listar o conteúdo de um arquivo
.dsx.
O comando DSXImportService pode ser executado em qualquer computador que
tenha o ASBNode instalado.

Importando Objetos de um Arquivo .dsx
Para executar o comando DSXImportService, é necessário especificar detalhes da
conexão e o caminho do arquivo que você deseja importar.

Finalidade
O comando DSXImportService importa os objetos de um arquivo .dsx para um
repositório IBM InfoSphere DataStage.

Parâmetros
É possível especificar detalhes do domínio, do nome do usuário e da senha em um
arquivo ou especificá-los diretamente na linha de comandos. Se especificar detalhes
em um arquivo, você também poderá especificar os detalhes na linha de comandos
para substituir o conteúdo do arquivo. Por exemplo, é possível especificar um
domínio diferente, mas usar o nome de usuário e a senha conforme especificados
no arquivo, portanto, é possível usar o mesmo arquivo para se conectar a
computadores diferentes. Especificar o nome do usuário e a senha em um arquivo
em vez de na linha de comandos oferece maior segurança.
A seguinte sintaxe especifica um arquivo contendo detalhes da conexão:
-ISFile isFile
[-ISHost isHost[:port]]
[-ISUser isUser]
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[-ISPassword isPassword]
[–DSHost dsHost[:port]]
-DSProject dsProject
-DSXFile dsxFile
[-Overwrite | -OverwriteReadOnly]
[-Verbose]
[-StopOnError]
[selected_import]

A seguinte sintaxe especifica detalhes da conexão diretamente na linha de
comandos:
-ISHost isHost[:port]
-ISUser isUser
-ISPassword isPassword
[-DSHost dsHost[:port]]
-DSProject dsProject
–DSXFile dsxFile
[-Overwrite | -OverwriteReadOnly]
[-Verbose]
[-StopOnError]
[selected_import]

-ISFile isFile
Especifica o nome do arquivo que contém os detalhes da conexão. O uso
dessa opção fornece um nível de segurança pela ocultação dos detalhes de
login da visualização. Se você utilizar essa opção, não precisará fornecer os
detalhes da conexão na linha de comandos. Se alguns detalhes da conexão
forem especificados na linha de comandos, eles substituirão aqueles
definidos no arquivo. O arquivo especifica os detalhes da conexão nos
seguintes argumentos:
-ISHost isHost -ISUser isUser -ISPassword isPassword

-ISHost isHost[:port]
Especifica o nome do computador que hospeda o domínio. Se você não
especificar um número de porta, será utilizado o número da porta padrão,
9080.
-ISUser isUser
O nome de um usuário do domínio.
-ISPassword isPassword
A senha do usuário do domínio.
-DSHost dsHost[:port]
Se a camada de mecanismo não estiver instalada no mesmo computador
que a camada de serviços, será necessário especificar o computador que
hospeda a camada de mecanismo. Se você não especificar um número de
porta, será utilizado o número de porta padrão.
-DSProject dsProject
Especifica o projeto para o qual os objetos serão importados.
-DSXFile dsxFile
Especifica o arquivo .dsx do qual importar objetos. Você pode especificar
um nome de caminho completo, que pode ser local ou remoto.
-Overwrite
Especifique essa opção para substituir objetos existentes no repositório. Se
você não especificar essa opção, a tentativa de reimportar objetos existentes
causará um erro.
-OverwriteReadOnly
Essa opção faz o mesmo que -Overwrite, mas também substituirá todos os
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itens somente leitura localizados. Se essa opção não for especificada, os
itens somente leitura existentes não serão sobrescritos.
-Verbose
Especifique essa opção para gerar um relatório completo dos objetos
importados. Por padrão, apenas os erros de importação são relatados.
-StopOnError
Especifique essa opção para interromper a importação se um erro for
encontrado durante a importação de um objeto.
selected_import
É possível especificar opções aqui para importar objetos selecionados de
um arquivo .dsx. Você especifica o tipo e o nome do objeto conforme
especificado na tabela a seguir. É possível especificar um nome completo
ou um nome abreviado para o tipo de objeto.
Tabela 1. Opções de Importação Selecionadas
Opção abreviada

Opção completa

Tipo de Objeto

-JB

-JOB

tarefa

-EJ

-EXECUTABLEJOB

executável da tarefa

-DE

-DATAELEMENT

elemento de dados

-TD

-TABLEDEFINITION

definição de tabela

-ST

-STAGETYPE

tipo de estágio

-TR

-TRANSFORM

transformação

-RT

-ROUTINE

rotina

-ID

-IMSDATABASE

Banco de Dados IMS

-IV

-IMSVIEWSET

Conjunto de Visualização
IMS

-MP

-MACHINEPROFILE

perfis de máquina

-SC

-SHAREDCONTAINER

contêiner compartilhado

-QR

-QSRULEASSEMBLY

conjunto de regras do
QualityStage

-PS

-PARAMETERSET

conjunto de parâmetros

-DC

-DATACONNECTION

conexão de dados

Amostra
O comando a seguir importa os objetos no arquivo oldproject.dsx no projeto
dstage. Os detalhes da conexão são especificados no arquivo myconnection.
DSXImportService -ISFile myconnection –DSProject dstage
–DSXFile c:\export\oldproject.dsx

O comando a a seguir importa os objetos no arquivo newproject.dsx para o projeto
dstage. Os detalhes da conexão são especificados no comando.
DSXImportService -ISHost isserver:9080 -ISUser wgamsworth
-ISPassword paddock –DSProject dstage –DSXFile c:\export\newproject.dsx

O comando a seguir importa objetos selecionados do arquivo partproject.dsx no
projeto dstage. Os detalhes da conexão são especificados no arquivo myconnection.
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DSXImportService -ISFile myconnection –DSProject dstage
-DSXFile c:\export\oldproject.dsx -JB job1 job2
–TD APTSchemas\CFDImport\XYZ_RECORD –ROUTINE routine1 routine2

Listando o Conteúdo de um Arquivo .dsx
Você pode utilizar o comando DSXImportService para listar o conteúdo de um
arquivo .dsx.

Finalidade
Utilize o parâmetro List com o comando DSXImportService para listar os objetos
contidos em um arquivo .dsx. Não é necessário conectar-se a um domínio para
listar o arquivo.

Parâmetros
A seguinte sintaxe especifica um arquivo a ser listado:
-List -DSXFile <dsxfile>
]

–DSXFile dsxFile
Especifica o arquivo .dsx a ser listado. Você pode especificar um nome de
caminho completo e o caminho pode ser local ou remoto.

Amostra
O comando a seguir lista o conteúdo do arquivo oldproject.dsx..
DSXImportService -List –DSXFile c:\archives\oldproject.dsx

Comandos para Verificar e Reparar Projetos
É possível verificar se os recursos de tempo de design de um projeto estão
sincronizados com seus recursos do projeto do servidor InfoSphere DataStage
correspondentes e fazer reparos, se necessário.
Se os recursos de tempo de design para um projeto que são mantidos no
repositório de metadados estiverem em desacordo com o projeto do servidor, o
projeto do servidor, ou recursos no projeto do servidor, poderão se tornar
inutilizáveis.
É possível usar o comando SyncProject para verificar inconsistências e para
reparar inconsistências, se alguma for detectada. É possível usar o comando como
parte de seu planejamento de manutenção normal para verificar problemas. Se
quaisquer problemas forem detectados, use o comando no modo de reparo para
corrigir os problemas. Alternativamente, é possível usar o comando de forma
interativa e ser perguntado se a ação de reparo é necessária.
O comando SyncProject pode detectar e tentar reparar os seguintes problemas:
Projeto ausente no repositório de metadados
Essa falha surge se um projeto do servidor existir, mas o projeto
correspondente não existir no repositório de metadados. SyncProject tenta
reparar a falha removendo o projeto do servidor.
Projeto do servidor ausente
Esta falha surge se um projeto existir no repositório de metadados, mas o
projeto do servidor correspondente não existir. SyncProject tenta reparar a
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falha recriando o projeto do servidor. Se SyncProject obtiver êxito na
recriação do projeto, quaisquer tarefas que o projeto contiver deverão ser
recompiladas.
Arquivos do projeto do servidor estão corrompidos
O projeto do servidor mantém descrições de objetos de projeto em
arquivos. Se estes arquivos estiverem corrompidos, SyncProject tentará
resolver o problema retornando o arquivo do projeto corrompido para seu
estado inicial.
Tarefa ou contêiner compartilhado ausente no repositório de metadados
Essa falha surge se uma tarefa do servidor ou contêiner compartilhado
existir, mas a tarefa de metadados ou contêiner compartilhado
correspondente não existir. SyncProject tenta reparar a falha removendo a
tarefa do servidor ou contêiner compartilhado.
Tarefa do servidor ou contêiner compartilhado ausente
Essa falha surge se uma tarefa ou contêiner compartilhado existir no
repositório de metadados, mas a tarefa do servidor ou contêiner
compartilhado correspondente não existir. SyncProject tenta reparar a
falha recriando a tarefa do servidor ou o contêiner compartilhado. Se
SyncProject obtiver êxito na recriação da tarefa, ele deverá ser
recompilado.
Arquivos de tarefa do mecanismo do servidor corrompidos
Essa falha surge se os arquivos nos quais o mecanismo do servidor define
uma tarefa executável e seu estado se tornam corrompidos. Para recuperar
um arquivo corrompido, SyncProject recria um arquivo vazio. Como
consequência, a tarefa pode precisar ser recompilada e o histórico de log
da tarefa e as informações de status da tarefa atual podem ser perdidas.
Pasta da tarefa do servidor ou do contêiner compartilhado incorreta
Esta falha surge se uma tarefa ou contêiner compartilhado estiver em uma
pasta diferente no servidor comparado com o repositório de metadados.
SyncProject tenta reparar a falha atualizando o atributo da pasta da tarefa
ou do contêiner compartilhado no projeto do servidor.
Se o comando SyncProject não puder reparar um projeto do servidor, será possível
usar o comando SyncProject para reconstruir o projeto a partir do repositório de
metadados.

Parâmetros de Autenticação para o Comando SyncProject
Ao usar o comando SyncProject para verificar ou corrigir seus projetos, é
necessário especificar detalhes de autenticação.

Parâmetros
É possível especificar os detalhes do host da camada de serviços, do nome de
usuário e da senha em um arquivo ou você pode especificar os detalhes
diretamente na linha de comandos. Se especificar detalhes em um arquivo, você
também poderá especificar os detalhes na linha de comandos para substituir o
conteúdo do arquivo. Por exemplo, seria possível especificar um host diferente,
mas usar o nome de usuário e a senha conforme especificado no arquivo para que
você possa usar o mesmo arquivo para conectar-se a diferentes computadores.
Especificar o nome do usuário e a senha em um arquivo em vez de na linha de
comandos oferece maior segurança.
A seguinte sintaxe especifica um arquivo contendo detalhes da conexão:
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SyncProject -ISFile isFile
[-ISHost isHost[:port]]
[-ISUser isUser]
[-ISPassword isPassword]
[–DSHost dsHost[:port]]

A seguinte sintaxe especifica detalhes da conexão diretamente na linha de
comandos:
SyncProject
-ISHost isHost[:port]
-ISUser isUser
-ISPassword isPassword
[–DSHost dsHost[:port]]

-ISFile isFile
Especifica o nome do arquivo que contém os detalhes da conexão. Este
parâmetro fornece um nível de segurança ocultando os detalhes de login
na visualização. Se usar este parâmetro, não será necessário fornecer os
detalhes da conexão na linha de comandos. Se quaisquer detalhes da
conexão forem especificados na linha de comandos, entretanto, eles
substituirão os detalhes da conexão definidos no arquivo. O arquivo
especifica os detalhes da conexão nos seguintes argumentos:
-ISHost isHost -ISUser isUser -ISPassword isPassword

-ISHost isHost[:port]
Especifica o nome do computador que hospeda a camada de serviços. Se
você não especificar um número de porta, será utilizado o número da
porta padrão, 9080.
-ISUser isUser
Especifica o nome de um usuário na camada de serviços.
-ISPassword isPassword
Especifica a senha para o usuário da camada de serviços.
-DSHost dsHost[:port]
Se a camada de mecanismo não estiver instalada no mesmo computador
que a camada de serviços, você deverá especificar o computador que
hospeda o mecanismo. Se você não especificar um número de porta, será
utilizado o número de porta padrão.

Verificando Projetos em Busca de Inconsistências
Use o comando SyncProject para verificar se seus projetos são consistentes entre
repositórios de tempo de design e de tempo de execução.

Parâmetros
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-JobJobname...]
-Report [filename]
[-StopOnError]

-Project Projectname...
Especifica um ou mais projetos a serem verificados.
-Job Jobname...
Se especificar apenas um projeto em seu comando, especifica uma lista de
tarefas nesse projeto a verificar.
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-report [filename]
Especifica que um relatório é necessário. É possível, opcionalmente,
especificar um nome de arquivo e o relatório é gravado neste arquivo.

Exemplos
O comando a seguir solicita um relatório de consistência para o projeto
denominado dstage3. Neste caso, a camada de serviços e a camada de mecanismo
estão no computador denominado R101.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-report

O comando emite o seguinte relatório:
Relatório do Restaurador DSEngine
Feb 05, 2010 9:32:00 AM
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Problemas Localizados.
Resumo Geral
--------------0 Issues found.

O comando a seguir solicita um relatório de consistência para todos os projetos
com o nome dstagen. O comando retorna resultados para os projetos dstage3,
dstage4, dstage5 e dstage9. O relatório é gravado em um arquivo, bem como
emitido na tela.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage*
-report c:\myprojrep

Neste caso, duas inconsistências são localizadas no projeto denominado dstage9. O
relatório a seguir é emitido e gravado no arquivo c:\myprojrep:
Relatório do Restaurador DSEngine
Feb 05, 2010 9:39:00 AM
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Problemas Localizados.
Projeto do DataStage: dstage4
-------------------------0 Problemas Localizados.
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DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Problemas Localizados.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job 'testJob’ is missing.
DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’ should be 'correctCategory’
Resumo Geral
--------------2 Issues found.

Reparando Projetos Inconsistentes
É possível usar o comando SyncProject com o parâmetro -fix para reparar projetos
que relataram inconsistências.

Parâmetros
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-Job Jobname...]
-Fix [filename]
-StopOnError

-Project Projectname...
Especifique um ou mais projetos a serem reparados.
-Job Jobname...
Se especificar apenas um projeto em seu comando, poderá especificar uma
lista de tarefas nesse projeto para reparo.
-Fix [filename]
Especifica que correções são necessárias para falhas relatadas anteriormente
no projeto(s) denominado(s). É possível, opcionalmente, especificar um
nome de arquivo e os resultados de quaisquer correções tentadas serão
gravados no arquivo.
-StopOnError
Especifique esse parâmetro para parar se o SyncProject falhar ao corrigir
uma inconsistência. Nenhuma correção adicional é tentada.

Exemplos
O comando a seguir solicita que correções sejam feitas nos projetos dstage3 e
dstage5.
SyncProject -ISFile islogin -project dstage3 dstage5 -Fix

O comando consegue fazer os reparos necessários e emite o relatório a seguir.
Resultados da Correção do Restaurador DSEngine
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
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Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
DataStage Project: dstage5
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'test2Job’ is missing.
1 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Resumo Geral
--------------3 Issues resolved.
0 Issues remaining.

O comando a seguir solicita que correções sejam feitas no projeto dstage6 e os
resultados sejam gravados no arquivo c:\fixresults:
SyncProject -ISFile islogin -project dstage6 -fix c:\fixresults

O comando não pode fazer os reparos necessários. O comando emite o seguinte
relatório e o grava no arquivo c:\fixresults:
Resultados da Correção do Restaurador DSEngine
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage6
-------------------------UNRESOLVED: DS Engine Job 'nexttestJob’ is missing.
UNRESOLVED: DS Engine Job 'nexttestJob2’ folder 'incorrectFolder’
should be 'correctFolder’.
Resumo Geral
--------------0 Issues resolved.
2 Issues remaining.

Verificação e Reparo de Projetos Interativos
Use o comando SyncProject interativamente para verificar se recursos de tempo de
execução de um projeto correspondem aos seus recursos de tempo de design. Se
uma inconsistência for localizada, será solicitado para decidir se deve tentar
corrigi-la.
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Parâmetros
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-JobJobname...]
-Report [filename]
-Fix [filename]
-StopOnError

-Project Projectname...
Especifica um ou mais projetos a serem verificados.
-JobJobname...
Se você especificar apenas um projeto em seu comando, é possível
especificar uma lista de tarefas dentro desse projeto para serem verificadas.
-report [filename]
Especifica que um relatório é necessário. É possível, opcionalmente,
especificar um nome de arquivo e o relatório é gravado neste arquivo.
-fix [filename]
Especifica se quaisquer inconsistências serão corrigidas. Opcionalmente, é
possível especificar um nome de arquivo e as informações sobre a correção,
seu êxito ou sua falha, serão gravadas nesse arquivo.
-StopOnError
Especifique esta opção para interrupção, se o SyncProject falhar ao corrigir
uma inconsistência.

Exemplos
O comando a seguir solicita um relatório de consistência para o projeto
denominado dstage3 e que quaisquer inconsistências localizadas sejam reparadas.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword
-Project dstage3 -Report -Fix

O relatório a seguir é emitido:
Relatório do Restaurador DSEngine
05 de fev de 2009 9h39
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job 'testJob’ is missing.
DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’
Resumo Geral
--------------2 Problemas localizados.
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Você será solicitado para corrigir os problemas detectados. O SyncProject, em
seguida, relata o êxito da correção da seguinte forma:
Resultados da Correção do Restaurador DSEngine
05 de fev de 2009 9h39
IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Problemas restantes.
Resumo Geral
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

Reconstruindo um Projeto
Use o comando SyncProject para reconstruir um projeto a partir do repositório.

Parâmetros
O diretório do projeto é excluído antes do projeto ser reconstruído a partir do
repositório. O projeto reconstruído não retém nenhum dado de status do log ou da
tarefa.
As tarefas e rotinas no projeto reconstruído devem ser recompiladas.
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Reconstruct

-Project Projectname
Especifica o projeto a ser reconstruído.
-Reconstruct
Especifica se um projeto será reconstruído.

Exemplo
O comando a seguir solicita que um projeto denominado dstage1 seja reconstruído
a partir do repositório.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage1
-reconstruct

O comando emite o seguinte relatório:
Resultados da Correção do Restaurador DSEngine
Wed Jan 20 09:13:35 GMT 2010
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IS Host = R101
Porta do IS = 9080
Usuário do IS = admin
Host do DS = R101
Porta do DS = 3158
DataStage Project: dstage1
-------------------------RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:

Deleting and re-creating DS Engine Project: dstage1.
DS Engine Job ’px1’ is missing.
DS Engine Job ’sv1’ is missing.
DS Engine Shared Container ’pxsc1’ is missing.
DS Engine Shared Container ’svsc1’ is missing.

Resumo Geral
--------------5 Issues Resolved.
0 Issues Unresolved.

Fazendo Backup de um Projeto
Use o comando SyncProject para fazer uma cópia de backup de um projeto.

Parâmetros
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Backup [filename]

-Project Projectname
Especifica o projeto do qual será feito backup.
-Backup [filename]
Opcionalmente, especifique um nome de arquivo para o archive tar que é
criado. Se você não especificar um nome de arquivo, o archive tar será
denominado Projectname.tar

Exemplo
O comando a seguir solicita que uma cópia de backup do projeto denominado
dstage3 seja feita para um archive tar chamado dstage3.tar.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-backup dstage3.tar

O comando emite o seguinte relatório:
Fazendo o backup.
O backup foi feito com êxito.

Restaurando um Projeto
Use o comando SyncProject para restaurar um projeto a partir de uma cópia de
backup.

Parâmetros
O comando SyncProject possui a seguinte sintaxe:
Capítulo 1. Interface da Linha de Comandos
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SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Restore filename

-Project Projectname
Especifica o projeto a ser restaurado.
-Restore [filename]
Especifica o nome do archive tar que você criou anteriormente.

Exemplo
O comando a seguir solicita que um projeto denominado dstage3 seja restaurado a
partir de um archive tar chamado dstage3.tar.
SyncProject -ISHost R101:9080 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-restore dstage3.tar

O comando emite o seguinte relatório:
Fazendo a restauração do projeto.
A restauração do projeto obteve êxito.
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Capítulo 2. Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage
(Interfaces de Controle de Tarefa)
O InfoSphere DataStage fornece um intervalo de métodos que permitem executar
tarefas do servidor ou paralelas diretamente no mecanismo, sem usar o cliente
Director. Os métodos são:
v
v
v
v

API C/C++ (o kit de desenvolvimento do InfoSphere DataStage)
Chamadas do InfoSphere DataStage BASIC
Comandos da CLI (Interface de Linha de Comandos)
Macros do InfoSphere DataStage

Esses métodos podem ser utilizados em diferentes situações, como a seguir:
v API. Ao usar a API, você pode construir um programa autocontido que pode ser
executado em qualquer lugar no sistema, desde que ele possa se conectar a um
host da camada de mecanismo pela rede.
v BASIC. Os programas construídos com o uso da interface BASIC do InfoSphere
DataStage podem ser executados a partir de qualquer host da camada de
mecanismo na rede. Essa interface pode ser utilizada para definir tarefas que
executam e controlam outras tarefas. A tarefa controladora pode ser executada
no cliente Director como qualquer outra tarefa ou diretamente na máquina do
mecanismo a partir do prompt do TCL.
v CLI. A CLI pode ser usada a partir da linha de comandos de qualquer host da
camada de mecanismo na rede. Usando esse método, também é possível
executar tarefas em outros mecanismos.
v Macros. Um conjunto de macros pode ser usado em designs de tarefas ou em
programas em BASIC. Elas são usadas com mais frequência para recuperar
informações sobre outras tarefas.

Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage
O Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage fornece a API do InfoSphere
DataStage, uma interface de programação de aplicativos C ou C++.
Esta seção fornece informações gerais sobre como usar a API do InfoSphere
DataStage.

Arquivo de Cabeçalho dsapi.h
A API do DataStage fornece um arquivo de cabeçalho que deve ser incluído com
todos os programas de API. O arquivo de cabeçalho inclui protótipos para todas as
funções da API do InfoSphere DataStage. Ele está localizado no diretório
$DSHOME/include e seu formato depende de quais tokens foram definidos:
v Se os tokens _STDC_ ou WIN32 forem definidos, os protótipos estarão no estilo
ANSI C.
v Se o token _cplusplus for definido, os protótipos estarão em formato C++ com
as declarações circundadas por:
extern "C" {...}

v Caso contrário, os protótipos estarão no formato Kernighan e Ritchie.
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Estruturas de Dados, Dados de Resulto e Encadeamentos
As funções de API do InfoSphere DataStage retornam informações sobre objetos
como ponteiros para itens de dados. Isto é feito diretamente ou indiretamente
configurando ponteiros nos elementos de uma estrutura de dados fornecida pelo
responsável pela chamada.
Uma área de armazenamento separada é alocada para cada encadeamento em um
aplicativo de chamada. Cada chamada para uma rotina de API do InfoSphere
DataStage sobrescreve qualquer conteúdo existente desta área de dados com os
resultados da chamada e retorna um ponteiro para a área para os dados
solicitados.
Por exemplo, a função DSGetProjectList obtém uma lista de projetos do
InfoSphere DataStage e a função DSGetProjectInfo obtém uma lista de tarefas em
um projeto. Quando a função DSGetProjectList é chamada, ela recupera a lista de
projetos, armazena-a na área de dados do encadeamento e retorna um ponteiro
para essa área. Em seguida, se o mesmo encadeamento chamar DSGetProjectInfo,
a lista de tarefas será recuperada e armazenada na área de dados do
encadeamento, sobrescrevendo a lista de projetos. O ponteiro da lista de tarefas na
estrutura de dados fornecida faz referência à área de dados do encadeamento.
Isto significa que, se os resultados de uma função de API do InfoSphere DataStage
precisar ser reutilizada posteriormente, o aplicativo deverá fazer sua própria cópia
dos dados antes de fazer uma nova chamada de API do InfoSphere DataStage.
Como alternativa, as chamadas podem ser utilizadas em vários encadeamentos.
A API do InfoSphere DataStage armazena erros para cada encadeamento: uma
chamada para a função DSGetLastError retorna o último erro gerado no
encadeamento de chamada.

Gravando Programas da API do InfoSphere DataStage
Sobre Esta Tarefa
Seu aplicativo deve usar as funções da API do InfoSphere DataStage em uma
ordem lógica para assegurar que as conexões sejam abertas e fechadas
corretamente e que as tarefas sejam executadas de maneira efetiva. O procedimento
a seguir sugere um esboço para a lógica do programa a ser seguido e quais
funções serão utilizadas em cada etapa:

Procedimento
1. Se necessário, configure o nome do host, o nome de usuário e a senha para
usar para conectar-se ao InfoSphere DataStage (DSSetServerParams).
2. Obter a lista de projetos válidos (DSGetProjectList).
3. Abrir um projeto (DSOpenProject).
4. Obter uma lista de tarefas (DSGetProjectInfo).
Abrir uma ou mais tarefas (DSOpenJob).
Listar os parâmetros da tarefa (DSGetParamInfo).
Bloquear a tarefa (DSLockJob).
Configurar os parâmetros e os limites da tarefa (DSSetJobLimit,
DSSetParam).
9. Iniciar a execução da tarefa (DSRunJob).
5.
6.
7.
8.
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10. Sondar a tarefa ou aguardar sua conclusão (DSWaitForJob, DSStopJob,
DSGetJobInfo).
11. Desbloquear a tarefa (DSUnlockJob).
12. Exibir um resumo das entradas de log da tarefa (DSFindFirstLogEntry,
DSFindNextLogEntry).
13. Exibir detalhes de eventos de log específicos (DSGetNewestLogId,
DSGetLogEntry).
14. Examinar e exibir detalhes de estágios da tarefa (DSGetJobInfo - lista de
estágios, DSGetStageInfo).
15. Examinar e exibir detalhes de links dentro dos estágios ativos
(DSGetStageInfo - lista de links, DSGetLinkInfo).
16. Fechar todas as tarefas abertas (DSCloseJob).
17. Sair do projeto (DSCloseProject).

Construindo um Aplicativo da API do InfoSphere DataStage
Sobre Esta Tarefa
Tudo que você precisa para criar um aplicativo que usa a API do InfoSphere
DataStage está em um subdiretório chamado dsdk (Kit de Desenvolvimento do
DataStage) no diretório de instalação IBM\InformationServer\Server na máquina
host da camada de mecanismo.

Procedimento
1. Grave o programa, incluindo o arquivo de cabeçalho dsapi.h em todos os
módulos de origem que usam a API do InfoSphere DataStage.
2. Compile o código. Certifique-se de que o token WIN32 esteja definido. (Isso
acontece automaticamente no ambiente do compilador do Microsoft Visual
C/C++).
3. Crie um link para o aplicativo, incluindo vmdsapi.lib, na lista de bibliotecas a
serem incluídas.

Redistribuindo Aplicativos
Se pretende executar seu aplicativo da API do InfoSphere DataStage em um
computador no qual a camada de mecanismo está instalada, não é necessário
incluir DLLs ou bibliotecas da API do InfoSphere DataStage, pois elas são
instaladas como parte da camada de mecanismo.
Se desejar executar o aplicativo a partir de um computador usado como um cliente
InfoSphere DataStage, será necessário redistribuir a seguinte biblioteca com seu
aplicativo:
vmdsapi.dll
Se pretende executar o programa a partir de um computador que não possui a
camada de mecanismo nem qualquer cliente InfoSphere DataStage instalado, além
da biblioteca mencionada acima, é necessário, também, redistribuir o seguinte:
dsclnt32.dll dsrpc32.dll ACS_common_cpp.dll ACS_client_cpp.dll
invocation_cpp.dll xmogrt.dll
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Você deverá localizar esses arquivos onde eles estiverem no caminho da procura de
qualquer usuário que utilize o aplicativo, por exemplo, no diretório
%SystemRoot%\System32.

Funções API
Esta seção detalha as funções fornecidas na API do InfoSphere DataStage. Essas
funções são descritas em ordem alfabética. A tabela a seguir descreve
resumidamente as funções categorizadas pelo uso:
Uso

Função

Descrição

Acessando projetos

DSCloseProject

Fecha um projeto que foi
aberto com DSOpenProject.

DSGetProjectList

Recupera uma lista de todos
os projetos no mecanismo

DSGetProjectInfo

Recupera uma lista de tarefas
em um projeto.

DSOpenProject

Abre um projeto.

DSSetServerParams

Configura o nome do host, o
nome de usuário e a senha
para usar para uma tarefa.

DSCloseJob

Fecha uma tarefa que foi
aberta com DSOpenJob.

DSGetJobInfo

Recupera informações sobre
uma tarefa, como a data e
hora da última execução, os
nomes de parâmetro e assim
por diante.

DSLockJob

Bloqueia uma tarefa antes de
configurar parâmetros da
tarefa ou iniciar uma
execução da tarefa.

DSOpenJob

Abre uma tarefa.

DSRunJob

Executa uma tarefa.

DSStopJob

Interrompe uma tarefa em
execução.

DSUnlockJob

Desbloqueia uma tarefa,
permitindo que outros
processos a utilizem.

DSWaitForJob

Aguarda até uma tarefa ser
concluída.

DSGetParamInfo

Recupera informações sobre
um parâmetro da tarefa.

DSSetJobLimit

Configura limites de aviso e
de processamento de linha
para uma tarefa.

DSSetParam

Configura valores de
parâmetro da tarefa.

DSGetStageInfo

Recupera informações sobre
um estágio dentro de uma
tarefa.

Acessando tarefas

Acessando parâmetros da
tarefa

Acessando estágios
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Uso

Função

Descrição

Acessando links

DSGetLinkInfo

Recupera informações sobre
um link de um estágio ativo
dentro de uma tarefa.

Acessando entradas de log

DSFindFirstLogEntry

Recupera entradas em um
log que atende aos critérios
especificados.

DSFindNextLogEntry

Localiza a próxima entrada
de log que atende aos
critérios especificados em
DSFindFirstLogEntry.

DSGetLogEntry

Recupera a entrada de log
especificada.

DSGetLogEventIds

Recupera uma lista de IDs de
log de eventos para uma
chamada de tarefa específica.

DSGetNewestLogId

Recupera a entrada mais
recente no log.

DSLogEvent

Inclui uma nova entrada no
log.

DSAddEnvVar

Inclui uma nova variável de
ambiente.

DSAddProject

Inclui um projeto.

DSDeleteEnvVar

Exclui uma variável de
ambiente.

DSDeleteProject

Exclui um projeto.

DSListEnvVars

Lista variáveis de ambiente.

DSListProjectProperties

Lista as propriedades de um
projeto.

DSSetEnvVar

Configura uma variável de
ambiente.

DSSetProjectProperty

Configura a propriedade
para um projeto.

DSGetLastError

Recupera o último valor de
código de erro gerado pelo
encadeamento de chamada.

DSGetLastErrorMsg

Recupera o texto do último
erro relatado.

Administrando projetos e
tarefas

Manipulando erros

DSAddEnvVar
Inclua uma variável de ambiente no projeto especificado. Ela é incluída na
categoria Definido pelo Usuário.

Sintaxe
int DSAddEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVarName,
char *Type,
char *PromptText,
char *Value);
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Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject.
EnvVarName é o nome da variável de ambiente.
Type é DSA_ENVVAR_TYPE_STRING para variáveis de ambiente de tipo de cadeia
ou DSA_ENVVAR_TYPE_ENCRYPTED para variáveis de ambiente criptografadas.
PromptText é o texto visível pelo usuário que descreve a variável de ambiente.
Value é o valor para o qual a variável de ambiente será configurada ou "".

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
v DSJE_BADENVVARNAME nome inválido de variável de ambiente
v DSJE_BADENVVARTYPE tipo inválido
DSJE_BADENVVARPROMPT nenhum prompt fornecido
DSJE_READENVVARDEFNS falha ao ler definições da variável de ambiente
DSJE_READENVVARVALUES falha ao ler valores da variável de ambiente
DSJE_WRITEENVVARDEFNS falha ao gravar as definições de variável de
ambiente
v DSJE_WRITEENVVARVALUES falha ao gravar valores da variável de ambiente
v DSJE_DUPENVVARNAME a variável de ambiente já existe
v
v
v
v

v DSJE_ENCODEFAILED falha ao codificar um valor criptografado

Observações
Para utilizar este método, é necessário que o programa seja previamente anexado a
um projeto utilizando DSOpenProject. Um identificador é retornado ao projeto,
hProject.

DSAddProject
Cria um novo projeto. O usuário que executa o código contendo esta função deve
ser um administrador do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
int DSAddProject(
char *ProjectName,
char *ProjectLocation);

Parâmetros
ProjectName é o nome do projeto a ser criado.
ProjectLocation é o nome do caminho do diretório onde o projeto será criado. Para
criar um projeto no diretório de projeto padrão (install path/Projects/projectName),
este argumento deve ser configurado como "".
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Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

DSJE_NOTADMINUSER o usuário não é um administrador
DSJE_ISADMINFAILED falha ao determinar se o usuário é um administrador
DSJE_BADPROJNAME nome de projeto inválido fornecido
DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED falha ao determinar o diretório de projeto
padrão
DSJE_BADPROJLOCATION nome de caminho inválido fornecido
DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION nome de caminho inválido fornecido
DSJE_OPENFAILED falha ao abrir o arquivo UV.ACCOUNT
DSJE_READUFAILED falha ao bloquear o registro de bloqueio de criação de
projeto
DSJE_ADDPROJECTBLOCKED outro usuário está incluindo um projeto
DSJE_ADDPROJECTFAILED falha ao incluir projeto
DSJE_LICENSEPROJECTFAILED falha ao licenciar o projeto

v DSJE_RELEASEFAILED falha ao liberar o registro de bloqueio de criação de
projeto

DSCloseJob
Fecha uma tarefa que foi aberta utilizando DSOpenJob.

Sintaxe
int DSCloseJob(
DSJOB JobHandle
);

Parâmetro
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será:
DSJE_BADHANDLE JobHandle inválido.

Observações
Se a tarefa estiver bloqueada quando DSCloseJob for chamada, ela será
desbloqueada.
Se a tarefa estiver em execução quando DSCloseJob for chamada, será possível
concluir a tarefa e a função retornará um valor de DSJE_NOERROR
imediatamente.
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DSCloseProject
Fecha um projeto que foi aberto utilizando a função DSOpenProject.

Sintaxe
int DSCloseProject(
DSPROJECT ProjectHandle
);

Parâmetro
ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject.

Valor de Retorno
Essa função sempre retorna um valor de DSJE_NOERROR.

Observações
Todas as tarefas abertas no projeto serão fechadas, as tarefas em execução poderão
ser concluídas e a função retornará imediatamente.

DSDeleteEnvVar
Exclua uma variável de ambiente definida pelo usuário em um projeto
especificado.

Sintaxe
int DSDeleteEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVar
);

Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject.
EnvVarName é o nome da variável de ambiente.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
v DSJE_READENVVARDEFNS falha ao ler definições da variável de ambiente
v DSJE_READENVVARVALUES falha ao ler valores da variável de ambiente
v DSJE_BADENVVAR a variável de ambiente não existe
v DSJE_WRITEENVVARDEFNS falha ao gravar as definições de variável de
ambiente
v DSJE_WRITEENVVARVALUES falha ao gravar valores da variável de ambiente
v DSJE_NOTUSERDEFINED a variável de ambiente não é definida pelo usuário e,
portanto, não pode ser excluída
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
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DSDeleteProject
Exclui um projeto. O usuário que executa o código contendo esta função deve ser
um administrador do InfoSphere DataStage. Observe se quaisquer tarefas
planejadas para serem executadas que estejam incluídas neste projeto também
serão excluídas.

Sintaxe
int DSDeleteProject(
char *ProjectName
);

Parâmetro
ProjectName é o nome do projeto a ser excluído.

Valor de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
v DSJE_NOTADMINUSER o usuário não é um administrador
v DSJE_ISADMINFAILED falha ao determinar se o usuário é um administrador
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

DSJE_OPENFAILED falha ao abrir o arquivo UV.ACCOUNT
DSJE_READUFAILED falha ao bloquear o registro do projeto
DSJE_RELEASEFAILED falha ao liberar o registro do projeto
DSJE_LISTSCHEDULEFAILED falha ao obter a lista de tarefas planejadas para o
projeto
DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED falha ao limpar tarefas planejadas para o
projeto
DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED projeto bloqueado por outro usuário
DSJE_NOTAPROJECT falha ao registrar no projeto
DSJE_ACCOUNTPATHFAILED falha ao obter o caminho da conta
DSJE_LOGTOFAILED falha ao registrar na conta UV
DSJE_DELPROJFAILED falha ao excluir a definição do projeto
DSJE_DELPROJFILESFAILED falha ao excluir arquivos do projeto

DSFindFirstLogEntry
Recupera todas as entradas de log que atendem aos critérios especificados e grava
a primeira entrada em uma estrutura de dados. Em seguida, as entradas de log
subseqüentes podem ser lidas utilizando a função DSFindNextLogEntry.

Sintaxe
int DSFindFirstLogEntry(
DSJOB JobHandle,
int EventType,
time_t StartTime,
time_t EndTime,
int MaxNumber,
DSLOGEVENT *Event);
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Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
EventType é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Recupera este tipo de mensagem...
DSJ_LOGINFO
Informações
DSJ_LOGWARNING
Aviso
DSJ_LOGFATAL
Fatal
DSJ_LOGREJECT
Rejeição de linha do transformador
DSJ_LOGSTARTED
Tarefa iniciada
DSJ_LOGRESET
Tarefa reconfigurada
DSJ_LOGBATCH
Controle de lote
DSJ_LOGOTHER
Todos os outros tipos de log
DSJ_LOGANY
Qualquer tipo de evento
StartTime limita os eventos de log retornados para aqueles que ocorreram na data e
hora especificadas ou depois. Configure esse valor para 0 para retornar o evento
anterior.
EndTime limita os eventos de log retornados para aqueles que ocorreram antes da
data e hora especificadas. Configure esse valor para 0 para retornar todas as
entradas até a mais recente.
MaxNumber especifica o número máximo de entradas de log a serem recuperadas,
iniciando a partir do último.
Event é um ponteiro para uma estrutura de dados a ser utilizado para manter a
primeira entrada de log recuperada.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR, e os detalhes
resumidos da primeira entrada do log serão gravados em Event.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOMORE
Não há eventos que correspondam aos critérios de filtragem.
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DSJE_NO_MEMORY
Falha ao alocar memória para resultados do mecanismo.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADTYPE
Valor de EventType inválido.
DSJE_BADTIME
Valor de StartTime ou EndTime inválido.
DSJE_BADVALUE
Valor de MaxNumber inválido.

Observações
As entradas de log recuperadas são armazenadas em cache para recuperação por
chamadas subseqüentes para DSFindNextLogEntry. Quaisquer entradas de log
armazenadas em cache que não são processadas por uma chamada para
DSFindNextLogEntry são descartadas na próxima chamada DSFindFirstLogEntry
(para qualquer tarefa) ou quando o projeto é fechado.
Nota: As entradas de log são armazenadas em cache pelo identificador do projeto.
Vários encadeamentos que utilizam o mesmo identificador de projeto aberto
devem coordenar o acesso a DSFindFirstLogEntry e DSFindNextLogEntry.

DSFindNextLogEntry
Recupera a próxima entrada de log a partir do cache.

Sintaxe
int DSFindNextLogEntry(
DSJOB JobHandle,
DSLOGEVENT *Event
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
Event é um ponteiro para uma estrutura de dados a ser utilizado para manter a
próxima entrada de log.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR, e os detalhes
resumidos da próxima entrada de log disponível serão gravados em Event.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOMORE
Todos os eventos que correspondem aos critérios de filtragem foram
retornados.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.
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Observações
Esta função recupera a próxima entrada de log a partir do cache de entradas
produzidas por uma chamada para DSFindFirstLogEntry.
Nota: As entradas de log são armazenadas em cache pelo identificador do projeto.
Vários encadeamentos que utilizam o mesmo identificador de projeto aberto
devem coordenar o acesso a DSFindFirstLogEntry e DSFindNextLogEntry.

DSGetCustInfo
Obtém informações relatadas no final da execução de determinados estágios
paralelos. As informações coletadas e disponíveis para serem interrogadas são
especificadas em tempo de design. Por exemplo, as informações do estágio
Transformer são especificadas na guia Acionadores da caixa de diálogo
Propriedades do estágio Transformer.

Sintaxe
int DSGetCustInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *CustinfoName
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
StageName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome do estágio a ser interrogado.
CustinfoName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome da variável a ser interrogada (conforme configurado na guia Acionadores).
InfoType é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSJ_CUSTINFOVALUE
O valor da variável especificada.
DSJ_CUSTINFODESC
Descrição da variável.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há instâncias das informações solicitadas no estágio.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
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DSJE_BADSTAGE
StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
DSJE_BADCUSTINFO
CustinfoName não se refere a um item custinfo conhecido.
DSJE_BADTYPE
InfoType inválido.

DSGetJobInfo
Recupera informações sobre o status de uma tarefa.

Sintaxe
int DSGetJobInfo( DSJOB JobHandle,
int InfoType,
DSJOBINFO *ReturnInfo
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
InfoType é uma chave que indica as informações a serem retornadas e podem ter
qualquer um dos seguintes valores:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSJ_JOBSTATUS
O status atual da tarefa.
DSJ_JOBNAME
O nome da tarefa referenciada por JobHandle.
DSJ_JOBCONTROLLER
O nome da tarefa que controla a tarefa referenciada por JobHandle.
DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP
A data e hora do início da tarefa.
DSJ_JOBWAVENO
O número de onda da última execução ou da execução atual.
DSJ_JOBDESC
A Descrição da Tarefa especificada na caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa.
DSJ_JOBFULLDESSC
A Descrição Completa especificada na caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa.
DSJ_JOBDMISERVICE
Configurado para true se esta for uma tarefa de serviço da Web.
DSJ_JOBMULTIINVOKABLE
Configurada para true se esta tarefa suportar várias chamadas.
DSJ_PARAMLIST
Uma lista de nomes de parâmetro da tarefa. Separada por nulos.
DSJ_STAGELIST
Uma lista de estágios ativos na tarefa. Separada por nulos.
Capítulo 2. Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage (Interfaces de Controle de Tarefa)

45

DSJ_USERSTATUS
O valor, se houver, configurado como o status de usuário pela tarefa.
DSJ_JOBCONTROL
Se um pedido de parada foi emitido para a tarefa referenciada por
JobHandle.
DSJ_JOBPID
ID do processo DSD.RUN.
DSJ_JOBLASTTIMESTAMP
A data e hora em que a tarefa foi concluída pela última vez.
DSJ_JOBINVOCATIONS
Lista de IDs de chamada da tarefa. Os IDs são separados por nulos.
DSJ_JOBINTERIMSTATUS
O status de uma tarefa depois de executar todos os estágios e controlar as
tarefas, porém antes de tentar executar uma sub-rotina depois da tarefa.
(Projetado para ser utilizado por uma sub-rotina depois da tarefa para
obter o status da tarefa atual.)
DSJ_JOBINVOCATIONID
O nome de chamada da tarefa referenciada por JobHandle.
DSJ_JOBDESC
Uma descrição da tarefa.
DSJ_STAGELIST2
Uma lista de estágios passivos na tarefa. Separada por nulos.
DSJ_JOBELAPSED
O tempo decorrido da tarefa em segundos.
ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura de dados DSJOBINFO em que as
informações solicitadas são armazenadas. A estrutura de dados DSJOBINFO
contém uma união com um elemento para cada um dos possíveis valores de
retorno da chamada para DSGetJobInfo. Para mais informações, consulte
“Estruturas de Dados” na página 74.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há instâncias das informações solicitadas na tarefa.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADTYPE
InfoType inválido.

Observações
Para tarefas controladas, essa função pode ser utilizar antes ou depois de uma
chamada para DSRunJob.

46

Guia do Programador

DSGetLastError
Retorna o valor do último código de erro do encadeamento de chamada.

Sintaxe
int DSGetLastError(void);

Valores de Retorno
O valor de retorno é o valor do último código de erro. A seção "Valores de
Retorno" de cada página de referência observa as condições sob as quais a função
configura o último código de erro.

Observações
Utilize DSGetLastError imediatamente após qualquer função cujo valor de retorno
em caso de falha pode conter dados úteis; caso contrário, uma função posterior
com êxito poderá reconfigurar o valor para 0 (DSJE_NOERROR).
Nota: Vários encadeamentos não sobrescrevem um código de erro do outro.

DSGetLastErrorMsg
Recupera o texto do último erro relatado do mecanismo.

Sintaxe
char *DSGetLastErrorMsg(
DSPROJECT ProjectHandle
);

Parâmetro
ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject ou NULL.

Valores de Retorno
O valor de retorno é um ponteiro para uma série de cadeias de caracteres
terminadas em nulo, uma para cada linha da mensagem de erro associada ao
último erro gerado pelo mecanismo em resposta a uma chamada de função da API
do InfoSphere DataStage. Utilize DSGetLastError para determinar qual é o número
do erro.
O exemplo a seguir mostra o conteúdo do buffer com <null> representando o
caractere NULL final:
line1<null>line2<null>line3<null><null>

A função DSGetLastErrorMsg retornará NULL se não houver nenhuma mensagem
de erro.

Observações
Se ProjectHandle for NULL, essa função recuperará a mensagem de erro associada à
última chamada para DSOpenProject ou DSGetProjectList; caso contrário, ela
retornará a última mensagem associada ao projeto especificado.
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O texto do erro é eliminado após uma chamada para DSGetLastErrorMsg.
Nota: O texto recuperado por uma chamada para DSGetLastErrorMsg se relaciona
ao último erro gerado pelo mecanismo e não necessariamente ao último erro
relatado de volta a um encadeamento usando a API do InfoSphere DataStage.
Múltiplos encadeamentos que usam a API do InfoSphere DataStage devem
cooperar para obter o texto da mensagem de erro correto.

DSGetLinkInfo
Recupera informações relativas a um link específico do estágio ativo especificado
de uma tarefa.

Sintaxe
int DSGetLinkInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *LinkName,
int InfoType,
DSLINKINFO *ReturnInfo);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
StageName é um ponteiro para uma cadeia de caracteres terminada em nulos que
especifica o nome do estágio ativo a ser interrogado.
LinkName é um ponteiro para uma cadeia de caracteres terminada em nulos que
especifica o nome de um link (entrada ou saída) anexado ao estágio.
InfoType é uma chave que indica as informações a serem retornadas sendo um dos
seguintes valores:
Valor

Descrição

DSJ_LINKLASTERR
Última mensagem de erro relatada pelo link.
DSJ_LINKNAME
Nome do link.
DSJ_LINKROWCOUNT
Número de linhas que foram transmitidas para o link.
DSJ_LINKSQLSTATE
O valor SQLSTATE da última mensagem de erro.
DSJ_LINKDBMSCODE
O valor DBMSCODE da última mensagem de erro.
DSJ_LINKDESC
Descrição do link.
DSJ_LINKSTAGE
Nome do estágio na outra extremidade do link.
DSJ_INSTROWCOUNT
Lista separada por nulos de contagens de linha, uma por instância para
tarefas paralelas.
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ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura de dados DSJOBINFO em que as
informações solicitadas são armazenadas. A estrutura de dados DSJOBINFO
contém uma união com um elemento para cada um dos possíveis valores de
retorno da chamada para DSGetLinkInfo.

Valor de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há instância das informações solicitadas disponíveis.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle era inválido.
DSJE_BADTYPE
InfoType não foi reconhecido.
DSJE_BADSTAGE
StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
DSJE_BADLINK
LinkName não se refere a um link conhecido para o estágio em questão.

Observações
Esta função pode ser utilizada antes ou depois de uma chamada para DSRunJob.

DSGetLogEntry
Recupera informações detalhadas sobre uma entrada específica em um log de
tarefas.

Sintaxe
int DSGetLogEntry(
DSJOB JobHandle,
int EventId,
DSLOGDETAIL *Event
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
EventId é o identificador para o evento a ser recuperado. Consulte “Observações”
na página 50.
Event é um ponteiro para uma estrutura de dados manter detalhes da entrada de
log.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR e a estrutura de
eventos conterá os detalhes do evento solicitado.
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Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.
DSJE_BADEVENTID
Evento inválido se for para uma tarefa especificada.

Observações
As entradas no arquivo de log são numeradas em seqüência, iniciando a partir de
0. O ID de evento mais recente pode ser obtido através de uma chamada para
DSGetNewestLogId. Quando um log é limpo, sempre permanece uma única
entrada que informa quando o log foi limpo.

DSGetLogEventIds
Recupera uma lista de IDs de log de eventos para uma chamada de tarefa
específica.

Sintaxe
int DSGetLogEventIds(
DSJOB JobHandle,
int RunNumber,
char *Filter,
char **List);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
RunNumber identifica a execução da chamada de tarefa para a qual os IDs de
evento são retornados. Geralmente, um valor zero solicita IDs para a execução
mais recente da chamada da tarefa. Para recuperar detalhes de execuções
anteriores, forneça valores negativos, tais como -1 para detalhes sobre a execução
anterior à execução mais recente, -2 para detalhes sobre a execução anterior a esta
execução, e assim por diante. Nos pontos onde membros de execução explícitos
forem conhecidos, você pode recuperar detalhes ao fornecer o número de execução
como um valor positivo.
Filter restringe os tipos de entrada do log de eventos para os quais IDs são
retornados. Por padrão, são retornados IDs para todas as entradas de evento de
log. Inclua caracteres na cadeia de filtros para restringir entradas como a seguir:
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P

Informativo

Q

Aviso

S

Fatal

S

Eventos de Início ou Encerramento

B

Eventos de Lote ou Controle

R

Eventos de Limpeza ou Reconfiguração

J

Eventos de Rejeição
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List é um ponteiro para um buffer de caractere que recebe a lista de IDs
retornados.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
Identificador de tarefa inválido.
DSJE_BADTYPE
Valor de Filter inválido.
DSJE_BADVALUE
Valor de RunNumber inválido.

Observações
Para utilizar este método, o programa precisa ter adquirido anteriormente um
identificador de tarefa ao chamar DSOpenJob().
O número de execuções para uma chamada de tarefa é reconfigurado quando a
tarefa for compilada. Dessa forma, não é possível utilizar esse método para
recuperar IDs de evento de tarefa para execuções que ocorreram antes da
compilação da tarefa mais recente.

DSGetNewestLogId
Obtém o identificador da entrada mais recente no log de tarefas.

Sintaxe
int DSGetNewestLogId(
DSJOB JobHandle,
int EventType
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
EventType é uma chave que especifica o tipo de entrada de log cujo identificador
você deseja recuperar e pode ser um dos seguintes:
Esta chave...
Recupera este tipo de entrada de log...
DSJ_LOGINFO
Informações
DSJ_LOGWARNING
Aviso
DSJ_LOGFATAL
Fatal
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DSJ_LOGREJECT
Rejeição de linha do transformador
DSJ_LOGSTARTED
Tarefa iniciada
DSJ_LOGRESET
Tarefa reconfigurada
DSJ_LOGOTHER
Qualquer outro tipo de evento de log
DSJ_LOGBATCH
Controle de lote
DSJ_LOGANY
Qualquer tipo de evento

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será o identificador positivo da
entrada mais recente do tipo solicitado no arquivo de log da tarefa.
Se a função falhar, o valor de retorno será -1. Utilize DSGetLastError para
recuperar um dos seguintes códigos de erro:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADTYPE
Valor de EventType inválido.

Observações
Utilize esta função para determinar o ID da entrada mais recente em um arquivo
de log antes de iniciar uma execução da tarefa. Depois de iniciar ou concluir a
tarefa, será possível determinar quais entradas foram incluídas pela execução da
tarefa.

DSGetParamInfo
Recupera informações sobre um parâmetro específico dentro de uma tarefa.

Sintaxe
int DSGetParamInfo(
);

DSJOB JobHandle,

char *ParamName,

DSPARAMINFO *ReturnInfo

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
ParamName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome do parâmetro a ser interrogado.
ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura de dados DSPARAMINFO onde as
informações solicitadas são armazenadas. Para mais informações, consulte
“Estruturas de Dados” na página 74.
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Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.

Observações
Ao contrário das outras funções de recuperação de informações, DSGetParamInfo
retorna todas as informações relacionadas ao item especificado em uma única
chamada. A estrutura de dados DSPARAMINFO contém todas as informações
necessárias para solicitar um novo valor de parâmetro de um usuário e validá-lo
parcialmente. Consulte o “Estruturas de Dados” na página 74.
Essa função pode ser utilizada antes ou depois da emissão de uma chamada
DSRunJob.
v Se forem solicitadas após uma chamada com êxito para DSRunJob, as
informações recuperadas farão referência a essa execução da tarefa.
v Se forem solicitadas antes de uma chamada para DSRunJob, as informações
recuperadas farão referência a qualquer execução anterior da tarefa, e não a
qualquer chamada para DSSetParam que possa ter sido emitida.

DSGetProjectInfo
Obtém uma lista de tarefas em um projeto.

Sintaxe
int DSGetProjectInfo(
DSPROJECT ProjectHandle,
int InfoType,
DSPROJECTINFO *ReturnInfo
);

Parâmetros
ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject.
InfoType é uma chave que indica as informações a serem retornadas
Esta chave...
Recupera este tipo de entrada de log...
DSJ_JOBLIST
Lista todas as tarefas do projeto.
DSJ_PROJECTNAME
Nome do projeto atual.
DSJ_HOSTNAME
Nome do host da camada de mecanismo.
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ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura de dados DSPROJECTINFO onde as
informações solicitadas são armazenadas.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há tarefas compiladas definidas no projeto.
DSJE_BADTYPE
InfoType inválido.

Observações
A estrutura de dados DSPROJECTINFO contém uma união com um elemento
para cada um dos valores de retorno possíveis de uma chamada para
DSGetProjectInfo.
Nota: A lista retornada contém os nomes de todas as tarefas conhecidas para o
projeto, e se elas podem ser abertas ou não.
.

DSGetProjectList
Obtém uma lista de todos os projetos contidos no sistema host.

Sintaxe
char* DSGetProjectList(void);

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será um ponteiro para uma série de
cadeias terminadas em nulos, uma para cada projeto no sistema host, terminando
com um segundo caractere nulo. O exemplo a seguir mostra o conteúdo do buffer
com <null> representando o caractere que termina em null:
project1<null>project2<null><null>

Se a função falhar, o valor de retorno será NULL. Já a função DSGetLastError
recupera o seguinte código de erro:
DSJE_SERVER_ERROR Ocorreu um erro de mecanismo inesperado/desconhecido.

Observações
Esta função pode ser chamada antes de qualquer outra função de API do
InfoSphere DataStage.
Nota: DSGetProjectList abre, usa e fecha seu próprio link de comunicações com o
mecanismo, portanto, pode demorar algum tempo para recuperar a lista do
projeto.
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DSGetReposInfo
Fornece recursos de procura para objetos de tempo de design.

Sintaxe
int DSGetReposInfo (
DSPROJECThProject,
int ObjectType,
int InfoType,
const char *SearchCriteria,
const char *StartingCategory,
int Subcategories,
DSREPOSINFO *ReturnInfo);

Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject para o projeto cujas tarefas você
deseja procurar.
ObjectType deve ser atualmente configurado para DSS_JOBS para indicar que você
deseja procurar por tarefas.
InfoType é uma ou mais das seguintes chaves:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSS_JOB_ALL
Lista todas as tarefas
DSS_JOB_SERVER
Lista todas as tarefas do servidor
DSS_JOB_PARALLEL
Lista todas as tarefas paralelas
DSS_JOB_MAINFRAME
Lista todas as tarefas de mainframe
DSS_JOB_SEQUENCE
Lista todas as seqüências de tarefas
SearchCriteria é o nome pelo qual é feita a correspondência. A correspondência de
nomes parciais pode ser utilizada, com vários caracteres * utilizados como curingas
em qualquer lugar na cadeia de procura.
StartingCategory é a categoria na qual a procura é iniciada. Se nenhum nome de
categoria for fornecido, nem uma cadeia NULL ou uma cadeia vazia, a
categoria-raiz será assumida.
SearchSubcategories pode ter um dos dois valores: 1 (TRUE) e 0 (FALSE). Esses
valores definem se a procura deve incluir subcategorias.
ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura que contém as informações de
retorno necessárias (consulte "DSREPOSINFO").

Valor de Retorno
Em caso de êxito, DSGetReposInfo retorna o número de objetos que foram
localizados.
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Em caso de falha, um código de erro é retornado da seguinte forma:
v DSJE_BADTYPE O valor ObjectType ou InfoType não foi reconhecido
v DSJE_REPERROR Ocorreu um erro ao tentar acessar o repositório. Chame
DSGetLastErrorMsg para obter a mensagem de erro associada ao código de erro
v DSJE_NO_DATASTAGE O projeto anexado não parece ser um projeto do
InfoSphere DataStage válido

DSGetReposUsage
Retorna uma lista de objetos com base no relacionamento necessário.

Sintaxe
int DSGetReposUsage(
DSPROJECT hProject,
int RelationshipType,
const char *ObjectName,
int Recursive,
DSREPOSUSAGE *ReturnInfo);

Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject para o projeto cujas tarefas você
deseja procurar.
RelationshipType é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSS_JOB_USES_JOB
Retorna uma lista de tarefas que a tarefa especificada utiliza.
DSS_JOB_USEDBY_JOB
Retorna uma lista de tarefas pela qual a tarefa especificada é utilizada.
DSS_JOB_HASSOURCE_ DRSTABLE
Retorna uma lista de tarefas que utilizam a tabela especificada como uma
origem em um Estágio DRS.
DSS_JOB_HASTARGET_ DRSTABLE
Retorna uma lista de tarefas que utilizam a tabela especificada como um
destino em um Estágio DRS.
DSS_JOB_HASSOURCEORTARGET_DRSTABLE
Retorna uma lista de tarefas que utilizam a tabela especificada como uma
origem ou um destino de um Estágio DRS.
ObjectName especifica a tarefa ou a tabela e varia de acordo com qual
RelationshipType é especificado:
v para relacionamentos DSS_JOB_USES_JOB e DSS_JOB_USEDBY_JOB, o nome da
tarefa (sem qualificação de categoria) deve ser fornecido.
v para relacionamentos restantes, o nome completo da tabela deve ser fornecido.
v Para os relacionamentos de definição de tabela do Estágio DRS, a
correspondência parcial do nome da tabela que utiliza caracteres * como
curingas é permitida. Vários caracteres curingas podem ser utilizados
Recursive é utilizado pelos relacionamentos DSS_JOB_USES_JOB e
DSS_JOB_USEDBY_JOB. Ele pode ter dois valores, 1 (TRUE) e 0 (FALSE). Se
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estiver configurado para TRUE, para cada tarefa localizada que utiliza o
ObjectName, as tarefas em que essa tarefa é utilizada serão localizadas, e assim por
diante. Para todos os outros tipos de relacionamentos, o parâmetro será ignorado.
ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura que contém os valores retornados
(consulte “DSREPOSUSAGE” na página 86). A ordem em que as tarefas aparecem
na estrutura ReturnInfo é definida por RelationshipType. Para o RelationshipType do
DSS_JOB_USES_JOB, as tarefas aparecerão na ordem em que elas aparecem na lista
de dependências de tarefas. Essa lista está na guia Dependências do diálogo
Propriedades da Tarefa.

Valor de Retorno
Em caso de êxito, DSGetReposUsage retorna o número de objetos que foram
localizados.
Em caso de falha, um código de erro é retornado da seguinte forma:
v DSJE_REPERROR Ocorreu um erro ao tentar acessar o repositório. Chame n
DSGetLastErrorMsg para obter a mensagem de erro associada ao código de
erro.
v DSJE_NO_DATASTAGE O projeto anexado não parece ser um projeto do
InfoSphere DataStage válido.
v DSJE_UNKNOWN_JOBNAME Quando RelationshipType for DSS_JOB_USES_JOB
ou DSS_JOB_USEDBY_JOB, o nome da tarefa fornecido não poderá ser
localizado no projeto.

DSGetStageInfo
Obtém informações sobre um estágio específico dentro de uma tarefa.

Sintaxe
int DSGetStageInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
StageName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome do estágio a ser interrogado.
InfoType é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSJ_LINKLIST
Lista separada por nulos de nomes de links no estágio.
DSJ_STAGELASTERR
Última mensagem de erro relatada de qualquer link do estágio.
DSJ_STAGENAME
Nome do Estágio.
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DSJ_STAGETYPE
Nome do tipo de estágio.
DSJ_STAGEINROWNUM
Número da linha de entrada de links primários.
DSJ_VARLIST
Lista separada por nulos de nomes de variáveis de estágio no estágio.
DSJ_STAGESTARTTIMESTAMP
Data e hora de início do estágio.
DSJ_STAGEENDTIMESTAMP
Data e hora de conclusão do estágio.
DSJ_STAGEDESC
Descrição do estágio (a partir de propriedades do estágio).
DSJ_STAGEINST
Lista separada por nulos de IDs de instância (tarefas paralelas).
DSJ_STAGECPU
Lista de tempo de CPU em segundos.
DSJ_LINKTYPES
Lista separada por nulos de tipos de link.
DSJ_STAGEELAPSED
Tempo decorrido em segundos.
DSJ_STAGEPID
Lista separada por nulos de IDs do processo.
DSJ_STAGESTATUS
Status do estágio.
DSJ_CUSTINFOLIST
Lista separada por nulos de itens custinfo.
ReturnInfo é um ponteiro para uma estrutura de dados DSSTAGEINFO onde as
informações solicitadas são armazenadas. Consulte o “Estruturas de Dados” na
página 74.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há instâncias das informações solicitadas no estágio.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADSTAGE
StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
DSJE_BADTYPE
InfoType inválido.
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Observações
Essa função pode ser utilizada antes ou depois da emissão de uma função
DSRunJob.
A estrutura de dados DSSTAGEINFO contém uma união com um elemento para
cada um dos possíveis valores de retorno da chamada para DSGetStageInfo.

DSGetVarInfo
Obtém informações sobre as variáveis utilizadas em estágios Transformer.

Sintaxe
int DSGetVarInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *VarName
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
StageName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome do estágio a ser interrogado.
VarName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome da variável a ser interrogada.
InfoType é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSJ_VARVALUE
O valor da variável especificada.
DSJ_VARDESC
Descrição da variável.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_NOT_AVAILABLE
Não há instâncias das informações solicitadas no estágio.
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADSTAGE
StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.

Capítulo 2. Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage (Interfaces de Controle de Tarefa)

59

DSJE_BADVAR
VarName não se refere a uma variável conhecida na tarefa.
DSJE_BADTYPE
InfoType inválido.

DSListEnvVars
Obtém uma lista de variáveis de ambiente e seus valores em um projeto
especificado.

Sintaxe
char *DSListEnvVars(
DSPROJECT hProject);

Parâmetro
hProject é o valor retornado de DSOpenProject para o projeto cujas variáveis de
ambiente você deseja listar.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será um ponteiro para uma série de
cadeias terminadas em nulos, uma para cada variável de ambiente, terminando
com um segundo caractere nulo. Cada cadeia possui o formato
EnvVarName=EnvVarValue.
Se a função falhar, o valor de retorno será NULL e a função DSGetLastError
poderá ser utilizada para recuperar um código de erro como o seguinte:
v DSJE_READENVVARDEFNS falha ao ler definições da variável de ambiente
v DSJE_READENVVARVALUES falha ao ler valores da variável de ambiente
v DSJE.ISPARALLELLICENCED falha ao determinar se tarefas paralelas estão
disponíveis

Observações
Para utilizar este método, é necessário que o programa seja previamente anexado a
um projeto utilizando DSOpenProject. Um identificador é retornado ao projeto,
hProject.
As variáveis de ambiente na categoria paralela serão listadas somente se tarefas
paralelas estiverem disponíveis.

DSListProjectProperties
Obtém uma lista dos valores de propriedades do projeto para o projeto
especificado. As propriedades suportadas são:
v Se o OSH gerado está visível em tarefas paralelas.
v Se a propagação de colunas de tempo de execução está ativada em tarefas
paralelas.
v O nome do diretório de base para tarefas paralelas.
v Opções avançadas de tempo de execução para tarefas paralelas.
v Comandos de implementação customizados para tarefas paralelas.
v Diretório de modelo da tarefa de implementação.
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v Se a administração da tarefa está ativada no cliente Director ou não.

Sintaxe
char *DSListProjectProperties(
DSPROJECT hProject
);

Parâmetro
hProject é o valor retornado de DSOpenProject para o projeto cujas propriedades
você deseja listar.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será um ponteiro para uma série de
cadeias terminadas em nulos, uma para cada variável, terminando com um
segundo caractere nulo. Cada cadeia possui o formato PropertyName=PropertyValue,
em que PropertyName será um dos seguintes:
Esta chave...
Indica esta propriedade...
DSA_OSHVISIBLEFLAG
O OSH gerado está visível em tarefas paralelas. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_RTCP_ENABLED
A propagação de colunas de tempo de execução está ativada em tarefas
paralelas. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_ADVANCED_RUNTIME_OPTS
Especifica as propriedades de tempo de execução avançadas para tarefas
paralelas. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_BASEDIR
Especifica o diretório de base para tarefas paralelas. Somente tarefas
paralelas.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_JOBDIR_TEMPLATE
Especifica o modelo do diretório de implementação para tarefas paralelas.
Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_CUSTOM_ACTION
Especifica comandos de implementação customizados para tarefas
paralelas. Value são os comandos. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED
Os comandos de administração de tarefas são ativados no cliente Director
para tarefas neste projeto.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_GENERATE_XML
A geração de relatórios XML é ativada para pacotes de implementação de
tarefas paralelas.
Esses tokens são definidos em dsapi.h (consulte “Arquivo de Cabeçalho dsapi.h” na
página 33).
Se a função falhar, o valor de retorno será NULL e a função DSGetLastError
poderá ser utilizada para recuperar um dos seguintes códigos de erro:
v DSJE_READPROJPROPERTY falha ao ler a propriedade
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v DSJE_ISPARALLELLICENCED falha ao determinar se tarefas paralelas estão
disponíveis
v DSJE_OSHVISIBLEFLAG falha ao obter o valor para OSHVisible

Observações
Para utilizar este método, é necessário que o programa seja previamente anexado a
um projeto utilizando DSOpenProject. Um identificador é retornado ao projeto,
hProject.
Se tarefas paralelas não estiverem disponíveis, somente a configuração de
DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED será retornada.

DSLockJob
Bloqueia uma tarefa. Essa função deve ser chamada antes de configurar parâmetros
de execução de uma tarefa ou de iniciar uma execução da tarefa.

Sintaxe
int DSLockJob(
DSJOB JobHandle
);

Parâmetro
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.

Observações
O bloqueio de uma tarefa impede que qualquer outro processo modifique os
detalhes ou status da tarefa. Essa função deve ser chamada antes de qualquer
chamada de DSSetJobLimit, DSSetParam ou DSRunJob.
Se você tentar bloquear uma tarefa que já foi bloqueada, a chamada obterá êxito.
Se tiver a mesma tarefa aberta em vários identificadores de API do InfoSphere
DataStage, o bloqueio da tarefa no identificador bloqueia a tarefa em todos os
identificadores.

DSLogEvent
Inclui uma nova entrada em um arquivo de log da tarefa.
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Sintaxe
int DSLogEvent(
DSJOB JobHandle,
int EventType,
char *Reserved,
char *Message
);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
EventType é uma das seguintes chaves que especificam o tipo de evento a ser
registrado em log:
Esta chave...
Especifica este tipo de evento...
DSJ_LOGINFO
Informações
DSJ_LOGWARNING
Aviso
Reserved é reservado para uso futuro e deve ser especificada como nulo.
Message aponta para uma cadeia de caracteres terminada em nulos que especifica o
texto da mensagem a ser registrado em log.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.
DSJE_BADTYPE
Valor de EventType inválido.

Observações
Mensagens que contêm mais de uma linha de texto devem conter um caractere de
nova linha (\n) para indicar o fim de uma linha.

DSMakeJobReport
Gera um relatório que descreve o status completo de uma tarefa anexada válida.

Sintaxe
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int DSMakeJobReport(
DSJOB JobHandle,
int ReportType,
char *LineSeparator,
DSREPORTINFO *ReturnInfo);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
ReportType é um dos seguintes valores que especificam o tipo de relatório a ser
gerado:
Este valor...
Especifica este tipo de relatório...
0

A cadeia de texto básica que contém o horário de início/encerramento, o
tempo decorrido e o status da tarefa.

1

Detalhe do estágio/link. Como relatório básico, mas também contém
informações sobre estágios e links individuais dentro da tarefa.

2

A cadeia de texto que contém relatório XML completo.

LineSeparator aponta para uma cadeia de caracteres terminada em nulo que
especifica o separador de linhas no relatório. Os valores especiais reconhecidos são:
"CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
"LF" => CHAR(10)
"CR" => CHAR(13)
O padrão será CRLF se for em Windows, caso contrário será LF.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.

DSOpenJob
Abre uma tarefa. Essa função deve ser chamada antes de qualquer outra função
que manipula a tarefa.

Sintaxe
DSJOB DSOpenJob(
DSPROJECT ProjectHandle,
char *JobName
);

Parâmetros
ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject.
JobName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome da tarefa que deve ser aberta. Esse parâmetro pode estar em qualquer um
dos seguintes formatos:
tarefa

64

Guia do Programador

Localiza a versão mais recente da tarefa.

job%Reln.n.n
Localiza um release específico da tarefa em um sistema de
desenvolvimento.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será um identificador para a tarefa.
Se a função falhar, o valor de retorno será NULL. Utilize DSGetLastError para
recuperar um dos seguintes valores:
Token Descrição
DSJE_OPENFAIL
O mecanismo falhou ao abrir tarefa.
DSJE_NO_MEMORY
Falha de alocação de memória.

Observações
A função DSOpenJob deve ser usada para retornar um identificador de tarefa
antes que uma tarefa possa ser direcionada por qualquer uma das funções de API
do InfoSphere DataStage. Você pode obter acesso exclusivo à tarefa bloqueando-a
com DSLockJob.
A mesma tarefa pode ser aberta mais de uma vez e cada chamada para
DSOpenJob retornará um identificador de tarefa exclusivo. Cada identificador
deve ser separadamente fechado.

DSOpenProject
Abre um projeto. Ele deve ser chamado antes de qualquer outra função de API do
InfoSphere DataStage, exceto DSGetProjectList ou DSGetLastError.

Sintaxe
DSPROJECT DSOpenProject(
char *ProjectName
);

Parâmetro
ProjectName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulos que especifica o
nome do projeto a ser aberto.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será um identificador para o projeto.
Se a função falhar, o valor de retorno será NULL. Utilize DSGetLastError para
recuperar um dos seguintes valores:
Token Descrição
DSJE_BAD_VERSION
O mecanismo é uma versão mais antiga do que a API do InfoSphere
DataStage.
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DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER
O mecanismo é mais antigo ou mais recente do que aquele suportado por
esta versão da API do InfoSphere DataStage.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.
DSJE_BADPROJECT
Nome de projeto inválido.
DSJE_NO_DATASTAGE
InfoSphere DataStage não está instalado corretamente no host da camada
de mecanismo.

Observações
A função DSGetProjectList pode retornar o nome de um projeto que não contém
tarefas do InfoSphere DataStage válidas, mas isto é detectado quando
DSOpenProject é chamado. Um processo pode ter somente um projeto aberto de
cada vez.

DSRunJob
Inicia uma execução da tarefa.

Sintaxe
int DSRunJob(
DSJOB JobHandle,
int RunMode
);

Parâmetros
JobHandle é um valor retornado de DSOpenJob.
RunMode é uma chave que determina o modo de execução e deve ser um dos
seguintes valores:
DSJ_RUNNORMAL
Inicia a execução de uma tarefa.
DSJ_RUNRESET
Reconfigura a tarefa.
DSJ_RUNVALIDATE
Valida a tarefa.
DSJ_RUNRESTART
Reinicie uma sequência de tarefas reinicializável com os valores de
parâmetro da tarefa original.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos tokens a seguir:
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
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DSJE_BADSTATE
A tarefa não se encontra no estado correto (deve estar compilada e não
executando).
DSJE_BADTYPE
RunMode não é reconhecido.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.

Observações
A tarefa especificada por JobHandle deve ser bloqueada, utilizando DSLockJob,
antes que a função DSRunJob seja chamada.
Se nenhum limite for configurado chamando DSSetJobLimit, os limites padrão
serão utilizados.

DSSetEnvVar
Configure o valor para uma variável de ambiente em um projeto especificado.

Sintaxe
int DSSetEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVarName,
char *Value
);

Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject.
EnvVarName é o nome da variável de ambiente.
Value é o valor a ser configurado para a variável de ambiente.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
v DSJE_READENVVARDEFNS falha ao ler definições da variável de ambiente
v DSJE_READENVVARVALUES falha ao ler valores da variável de ambiente
v DSJE_BADENVVAR a variável de ambiente não existe
v DSJE_WRITEENVVARVALUES falha ao gravar valores da variável de ambiente
v DSJE_ENCODEFAILED falha ao codificar um valor criptografado
v DSJE_BADBOOLEANVALUE valor inválido fornecido para uma variável de
ambiente booleana
v DSJE_BADNUMERICVALUE valor inválido fornecido para uma variável de
ambiente de número inteiro
v DSJE_BADLISTVALUE valor inválido fornecido para uma variável de ambiente
com uma lista de valores fixos
v DSJE_PXNOTINSTALLED a variável de ambiente é específica para tarefas
paralelas que não estão disponíveis
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v DSJE_ISPARALLELLICENCED falha ao determinar se tarefas paralelas estão
disponíveis

Observações
Você pode somente configurar valores para variáveis de ambiente na categoria
paralela se as tarefas paralelas estiverem disponíveis.
Se uma variável de ambiente de tipo de lista (por exemplo,
APT_EXECUTION_MODE) for configurada, você deverá configurá-la para um dos
valores internos permitidos, em vez de um dos membros da lista conforme eles são
mostrados no cliente Administrator. Por exemplo, se você desejasse configurar
APT_EXECUTION_MODE de forma que tarefas paralelas fossem executadas em
um modo de processo, seria necessário configurar o valor da variável de ambiente
para `ONE_PROCESS', e não `One process', como oferecido no cliente
Administrator.
Se você estiver configurando uma variável de ambiente do tipo booleano,
configure o valor 1 para TRUE e 0 para FALSE.

DSSetGenerateOpMetaData
Utilize isso para especificar se a tarefa gera metadados operacionais ou não. Isso
anula a configuração padrão do projeto.

Sintaxe
int DSSetGenerateOpMetaData (
JobHandle,
value
);

Parâmetros
JobHandle é um valor retornado de DSOpenJob.
value é TRUE (1) para gerar metadados operacionais, FALSE (0) para não gerar
metadados operacionais.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADTYPE
value não é reconhecido.

DSSetJobLimit
Configura limites de aviso ou de linha para uma tarefa.
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Sintaxe
int DSSetJobLimit(
DSJOB JobHandle,
int LimitType,
int LimitValue
);

Parâmetros
JobHandle é um valor retornado de DSOpenJob.
LimitType é uma das seguintes chaves que especificam o tipo de limite:
Esta chave...
Especifica este tipo de limite...
DSJ_LIMITWARN
Tarefa a ser parada após os eventos de aviso de LimitValue.
DSJ_LIMITROWS
Estágios a serem limitados para linhas de LimitValue.
LimitValue é o valor para o qual o limite será configurado.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADSTATE
A tarefa não está no estado correto (compilado, sem execução).
DSJE_BADTYPE
LimitType não é o nome de uma condição de limite conhecida.
DSJE_BADVALUE
LimitValue não é adequado para o tipo de condição de limite.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.

Observações
A tarefa especificada por JobHandle deve ser bloqueada, utilizando DSLockJob,
antes de a função DSSetJobLimit ser chamada.
Quaisquer limites de tarefa que não são configurados explicitamente antes de uma
execução, os valores padrão serão utilizados. Faça duas chamadas para
DSSetJobLimit para configurar os dois tipos de limite.
Configure o valor como 0 para indicar que não deve haver limite para a tarefa.
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DSSetParam
Configura valores de parâmetro da tarefa antes de executar uma tarefa. Qualquer
parâmetro que não esteja explicitamente configurado utiliza o valor padrão.

Sintaxe
int DSSetParam(
DSJOB JobHandle,
char *ParamName,
DSPARAM *Param);

Parâmetros
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.
ParamName é um ponteiro para uma cadeia terminada em nulo que especifica o
nome do parâmetro a ser configurado.
Param é um ponteiro para uma estrutura que especifica o nome, o tipo e o valor do
parâmetro a ser configurado.
Nota: O tipo especificado em Param não precisa corresponder ao tipo especificado
para o parâmetro na definição de tarefa, mas pode ser possível convertê-lo. Por
exemplo, se a tarefa definir o parâmetro como uma cadeia, ela poderá ser
configurada ao especificá-la como um número inteiro. No entanto, ela provocará
um erro com resultados imprevisíveis se o parâmetro for definido na tarefa como
um inteiro e uma cadeia não-numérica for transmitida por DSSetParam.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_BADSTATE
A tarefa não está no estado correto (compilado, sem execução).
DSJE_BADPARAM
Param não se refere a um parâmetro conhecido da tarefa.
DSJE_BADTYPE
Param não especifica um tipo de parâmetro válido.
DSJE_BADVALUE
Param não especifica um valor adequado para o tipo de parâmetro como
especificado na definição de tarefa.
DSJE_SERVER_ERROR
Erro interno. O mecanismo retornou dados inválidos.

Observações
A tarefa especificada por JobHandle deve ser bloqueada, utilizando DSLockJob,
antes de a função DSSetParam ser chamada.
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DSSetProjectProperty
Configura o valor de uma propriedade em um projeto especificado. O usuário que
executa o código contendo esta função deve ser um administrador do InfoSphere
DataStage.

Sintaxe
int DSSetProjectProperty(
DSPROJECT hProject,
char *Property,
char *Value
);

Parâmetros
hProject é o valor retornado de DSOpenProject.
Property é o nome da propriedade a ser configurada. As seguintes propriedades são
suportadas:
Esta chave...
Indica esta propriedade...
DSA_OSHVISIBLEFLAG
O OSH gerado está visível em tarefas paralelas, Value é 0 para false ou 1
para true. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_RTCP_ENABLED
A propagação de colunas de tempo de execução está ativada em tarefas
paralelas; Value é 0 para false ou 1 para true. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_ADVANCED_RUNTIME_OPTS
Especifica as propriedades de tempo de execução avançadas para tarefas
paralelas; Value são as propriedades avançadas a serem configuradas.
Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_BASEDIR
Especifica o diretório de base para tarefas paralelas. Value é o diretório de
base. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_JOBDIR_TEMPLATE
Especifica o modelo do diretório de implementação para tarefas paralelas.
Value é o modelo do diretório de implementação. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_CUSTOM_ACTION
Especifica comandos de implementação customizados para tarefas
paralelas. Value são os comandos. Somente tarefas paralelas.
DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED
Os comandos de administração de tarefas são ativados no cliente Director
para tarefas neste projeto. Value é 0 para false ou 1 para true.
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_GENERATE_XML
A geração de relatórios XML é ativada para pacotes de implementação de
Tarefas paralelas. Value é 0 para false ou 1 para true.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
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v
v
v
v
v

DSJE_NOTADMINUSER o usuário não é um administrador
DSJE_ISADMINFAILED falha ao determinar se o usuário é um administrador
DSJE_READPROJPROPERTY falha ao ler a propriedade
DSJE_WRITEPROJPROPERTY falha ao gravar a propriedade
DSJE_PROPNOTSUPPORTED propriedade não suportada

DSJE_BADPROPERTY nome da propriedade desconhecido
DSJE_BADPROPVALUE valor inválido para esta propriedade
DSJE_PXNOTINSTALLED tarefas paralelas não disponíveis
DSJE_ISPARALLELLICENCED falha ao determinar se tarefas paralelas estão
disponíveis
v DSJE_OSHVISIBLEFLAG falha ao configurar o valor para OSHVisible
v
v
v
v

Observações
Para utilizar este método, é necessário que o programa seja previamente anexado a
um projeto utilizando DSOpenProject. Um identificador é retornado ao projeto,
hProject.

DSSetServerParams
Configura os parâmetros de logon a serem utilizados para abrir um projeto ou
recuperar uma lista de projetos.

Sintaxe
void DSSetServerParams(
char *DomainName,
char *UserName,
char *Password,
char *ServerName
);

Parâmetros
DomainName é um ponteiro para uma sequência de caracteres terminada em nulo
que especifica o nome da máquina de domínio.
UserName é um ponteiro para uma cadeia de caracteres terminada com nulo que
especifica o nome de usuário para usar para a sessão ou NULL.
Password é um ponteiro para uma cadeia de caracteres terminada em nulo que
especifica a senha do usuário especificado em UserName, ou NULL.
ServerName é um ponteiro para uma sequência de caracteres terminada em nulo
que especifica o nome do mecanismo a ser conectado, ou NULL.

Valores de Retorno
Esta função não tem valor de retorno.

Observações
Por padrão, DSOpenProject e DSGetProjectList tentam se conectar a um
mecanismo no mesmo computador que o processo cliente, em seguida, criam um
processo do mecanismo que é executado com a mesma identificação de usuário e
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direitos de acesso que o processo do cliente. DSSetServerParams substitui esse
comportamento e permite que você especifique um domínio diferente, nome de
usuário, senha e servidor de camada de mecanismo.
As chamadas para DSSetServerParams não são acumulativas. Todos os valores de
parâmetro, incluindo ponteiros NULL, são utilizados para configurar os
parâmetros a serem utilizados na chamada DSOpenProject ou DSGetProjectList
subseqüente.

DSStopJob
Interrompe uma tarefa em execução.

Sintaxe
int DSStopJob(
DSJOB JobHandle
);

Parâmetro
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será:
DSJE_BADHANDLE JobHandle inválido.

Observações
A função DSStopJob deve ser utilizada somente depois que uma função
DSRunJob for emitida. O pedido de parada é enviado, independentemente do
status atual da tarefa. Para ter certeza se a tarefa foi interrompida, utilize a função
DSWaitForJob ou a macro DSJobStatus.

DSUnlockJob
Desbloqueia uma tarefa, impedindo qualquer manipulação posterior do estado de
execução da tarefa e liberando-a para ser utilizada por outros processos.

Sintaxe
int DSUnlockJob(
DSJOB JobHandle
);

Parâmetro
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJ_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será:
Capítulo 2. Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage (Interfaces de Controle de Tarefa)

73

v DSJE_BADHANDLE JobHandle inválido.

Observações
A função DSUnlockJob retorna imediatamente, sem aguardar pela conclusão da
tarefa. A tentativa de desbloquear uma tarefa que não está bloqueada não causa
um erro. Se a mesma tarefa estiver aberta em vários identificadores, desbloquear a
tarefa em um identificador irá desbloqueá-la em todos os identificadores.

DSWaitForJob
Aguarda a conclusão de uma execução da tarefa.

Sintaxe
int DSWaitForJob(
DSJOB JobHandle
);

Parâmetro
JobHandle é o valor retornado de DSOpenJob.

Valores de Retorno
Se a função obtiver êxito, o valor de retorno será DSJE_NOERROR.
Se a função falhar, o valor de retorno será um dos seguintes:
Token Descrição
DSJE_BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE_WRONGJOB
A tarefa desse JobHandle não foi iniciada a partir de uma chamada para
DSRunJob pelo processo atual.
DSJE_TIMEOUT
A tarefa parece não ter iniciado após um tempo de espera razoável.
(Aproximadamente 30 minutos.)

Observações
Essa função será válida somente se a tarefa atual emitir uma chamada DSRunJob
no JobHandle fornecido. Ela será retornada se a tarefa for iniciada desde a última
função DSRunJob e ser concluída. O status de conclusão pode ser localizado ao
chamar DSGetJobInfo.

Estruturas de Dados
A API do InfoSphere DataStage usa as estruturas de dados descritas nesta seção
para conter dados transmitidos para, ou retornado das, funções. (Consulte
“Estruturas de Dados, Dados de Resulto e Encadeamentos” na página 34). As
estruturas de dados são resumidas a seguir, com descrições completas nas seções a
seguir:
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Esta estrutura de dados...

E é utilizada por esta
Mantém este tipo de dados... função...

DSCUSTINFO

Itens Custinfo de
determinados tipos de
estágio paralelo

DSGetCustinfo

DSJOBINFO

Informações sobre uma tarefa DSGetJobInfo

DSLINKINFO

Informações sobre um link
para um estágio ativo em
uma tarefa ou a partir dele,
isto é, um estágio que não é
uma origem ou um destino
de dados

DSGetLinkInfo

DSLOGDETAIL

Detalhes completos de uma
entrada em um arquivo de
log de tarefas

DSGetLogEntry

DSLOGEVENT

Detalhes de uma entrada em DSLogEvent,
um arquivo de log de tarefas DSFindFirstLogEntry,
DSFindNextLogEntry

DSPARAM

O tipo e o valor de um
parâmetro da tarefa

DSSetParam

DSPARAMINFO

Informações adicionais sobre
um parâmetro da tarefa,
como seu valor padrão e
uma descrição

DSGetParamInfo

DSPROJECTINFO

Uma lista de tarefas no
projeto

DSGetProjectInfo

DSREPOSINFO

Uma lista de tarefas de
tempo de design

DSGetReposInfo

DSREPOSUSGE

Uma lista de tarefas de
tempo de design que
atendem a um
relacionamento

DSGetReposUsage

DSSTAGEINFO

Informações sobre um
estágio em uma tarefa

DSGetStageInfo

DSVARINFO

Informações sobre variáveis
de estágio em estágios
Transformer

DSGetVarInfo

DSCUSTINFO
A estrutura DSCUSTINFO representa vários valores de informações sobre um link
para, ou a partir de, um estágio ativo em uma tarefa do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSCUSTINFO {
int infoType: /
union {
char *custinfoValue;
char *custinfoDesc;} info;
} DSCUSTINFO;
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Membros
infoType é uma chave que indica o tipo de informação sendo um dos seguintes
valores:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_CUSTINFOVALUE
O valor do item custinfo especificado.
DSJ_CUSTINFODESC
A descrição do item custinfo especificado.

DSJOBINFO
A estrutura DSJOBINFO representa valores de informações sobre uma tarefa do
InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSJOBINFO {
int infoType;
union {
int jobStatus;
char *jobController;
time_t jobStartTime;
int jobWaveNumber;
char *userStatus;
char *paramList;
char *stageList;
char *jobname;
int jobcontrol;
int jobPid;
time_t jobLastTime;
char *jobInvocations;
int jobInterimStatus;
char *jobInvocationid;
char *jobDesc;
char *stageList2;
char *jobElapsed;
char *jobFullDesc;
int jobDMIService;
int jobMultiInvokable;
} info;
} DSJOBINFO;

Membros
infoType é uma das seguintes chaves que indicam o tipo de informação:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_JOBSTATUS
O status atual da tarefa.
DSJ_JOBNAME
Nome da tarefa referenciada por JobHandle
DSJ_JOBCONTROLLER
O nome da tarefa de controle.
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DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP
A data e hora do início da tarefa.
DSJ_JOBWAVENO
Número da onda da execução de tarefa atual (ou última).
DSJ_PARAMLIST
Uma lista dos nomes dos parâmetros da tarefa. Separada por nulos.
DSJ_STAGELIST
Uma lista de estágios ativos na tarefa. Separada por nulos.
DSJ_USERSTATUS
O status relatado pela própria tarefa, conforme definido no design da
tarefa.
DSJ_JOBCONTROL
Se um pedido de parada foi emitido para a tarefa.
DSJ_JOBPID
ID do processo DSD.RUN.
DSJ_JOBLASTTIMESTAMP
A data e a hora no mecanismo em que a última tarefa foi concluída.
DSJ_JOBINVOCATIONS
Lista de IDs de chamada da tarefa. Separada por nulos.
DSJ_JOBINTERIMSTATUS
Status temporário atual da tarefa.
DSJ_JOBINVOVATIONID
O nome de chamada da tarefa referenciada.
DSJ_JOBDESC
Uma descrição da tarefa.
DSJ_STAGELIST2
Uma lista de estágios passivos na tarefa. Separada por nulos.
DSJ_JOBELAPSED
O tempo decorrido da tarefa em segundos.
DSJ_JOBFULLDESSC
A Descrição Completa especificada na caixa de diálogo Propriedades da
Tarefa.
DSJ_JOBDMISERVICE
Configurado para true se esta for uma tarefa de serviço da Web.
DSJ_JOBMULTIINVOKABLE
Configurada para true se esta tarefa suportar várias chamadas.
jobStatus é retornada quando infoType estiver configurado para DSJ_JOBSTATUS.
Seu valor é uma das seguintes chaves:
Esta chave...
Indica este status...
DSJS_RUNNING
Tarefa em execução.
DSJS_RUNOK
A tarefa concluiu uma execução normal sem avisos.
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DSJS_RUNWARN
A tarefa concluiu uma execução normal com avisos.
DSJS_RUNFAILED
A tarefa concluiu uma execução normal com um erro fatal.
DSJS_VALOK
A tarefa concluiu uma execução de validação sem avisos.
DSJS_VALWARN
A tarefa concluiu uma execução de validação com avisos.
DSJS_VALFAILED
Falha na execução da validação de uma tarefa.
DSJS_RESET
A tarefa concluiu uma execução de reconfiguração.
DSJS_CRASHED
A tarefa foi parada por alguma ação intermediária.
DSJS_STOPPED
A tarefa foi parada por intervenção do operador (não é possível informar o
tipo de execução).
DSJS_NOTRUNNABLE
A tarefa não foi compilada.
DSJS_NOTRUNNING
Qualquer outro status. A tarefa foi parada por intervenção do operador
(não é possível informar o tipo de execução).
jobController é o nome da tarefa que controla a referência da tarefa e é retornada
quando infoType estiver configurado para DSJ_JOBCONTROLLER. Observe que
poderá haver vários nomes de tarefa separados por pontos, se a tarefa é controlada
por uma tarefa que é controlada por si própria, e assim por diante.
jobStartTime é a data e hora de início da execução da última tarefa ou da tarefa
atual, e é retornada quando infoType estiver configurada para
DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP.
jobWaveNumber é o número de onda da execução da última tarefa ou da tarefa
atual, e é retornada quando infoType estiver configurado para DSJ_JOBWAVENO.
userStatus é o valor, se houver, configurado pela tarefa como seu status definido
pelo usuário, e é retornada quando infoType estiver configurado para
DSJ_USERSTATUS.
paramList é um ponteiro para um buffer que contém uma série de cadeias
terminadas em nulos, uma para cada nome de parâmetro da tarefa, que termina
com um segundo caractere nulo. É retornado quando infoType estiver configurado
para DSJ_PARAMLIST. O exemplo a seguir mostra o conteúdo do buffer com
<null> representando o caractere que termina em null:
first<null>second<null><null>

stageList é um ponteiro para um buffer que contém uma série de cadeias
terminadas em nulos, uma para cada estágio na tarefa, que termina com um
segundo caractere nulo. É retornado quando infoType estiver configurado para
DSJ_STAGELIST. O exemplo a seguir mostra o conteúdo do buffer com <null>
representando o caractere que termina em null:
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first<null>second<null><null>

DSLINKINFO
A estrutura DSLINKINFO representa vários valores de informações sobre um link
para, ou a partir de, um estágio ativo em uma tarefa do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSLINKINFO {
int infoType: /
union {
DSLOGDETAIL lastError;
int rowCount;
char *linkName;
char *linkSQLState;
char *linkDBMSCode;
char *linkDesc;
char *linkedStage;
char *rowCountList;
} info;
} DSLINKINFO;

Membros
infoType é uma chave que indica o tipo de informação sendo um dos seguintes
valores:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_LINKLASTERR
A última mensagem de erro relatada de um link.
DSJ_LINKNAME
O nome real do link.
DSJ_LINKROWCOUNT
O número de linhas que foram transmitidas por um link.
DSJ_LINKSQLSTATE
O valor SQLSTATE da última mensagem de erro.
DSJ_LINKDBMSCODE
O valor DBMSCODE da última mensagem de erro.
DSJ_LINKDESC
Descrição do link.
DSJ_LINKSTAGE
Nome do estágio na outra extremidade do link.
DSJ_INSTROWCOUNT
Lista separada por vírgula de contagens de linha, uma por instância
(tarefas paralelas)
lastError é uma estrutura de dados que contém a entrada do log de erros para a
última mensagem de erro relatada de um link e é retornada quando infoType
estiver configurado para DSJ_LINKLASTERR.
rowCount é o número de linhas que foram transmitidas por um link até o momento
e é retornada quando infoType estiver configurado para DSJ_LINKROWCOUNT.
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DSLOGDETAIL
A estrutura DSLOGDETAIL representa informações detalhadas para uma única
entrada de um arquivo de log de tarefa.

Sintaxe
typedef struct _DSLOGDETAIL {
int eventId;
time_t timestamp;
int type;
char *reserved;
char *fullMessage;
} DSLOGDETAIL;

Membros
eventId é um número, 0 ou maior, que identifica exclusivamente a entrada de log
para a tarefa.
timestamp é a data e a hora em que a entrada foi incluída no arquivo de log da
tarefa.
type é uma chave que indica o tipo do evento sendo um dos seguintes valores:
Esta chave...
Indica este tipo de entrada de log...
DSJ_LOGINFO
Informações
DSJ_LOGWARNING
Aviso
DSJ_LOGFATAL
Erro fatal
DSJ_LOGREJECT
Rejeição de linha do transformador
DSJ_LOGSTARTED
Tarefa iniciada
DSJ_LOGRESET
Tarefa reconfigurada
DSJ_LOGBATCH
Controle de lote
DSJ_LOGOTHER
Qualquer outro tipo de entrada de log
reserved é reservado para uso futuro com um release posterior do InfoSphere
DataStage.
fullMessage é a descrição completa da entrada de log.

DSLOGEVENT
A estrutura DSLOGEVENT representa as informações resumidas para uma única
entrada de um log de eventos da tarefa.
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Sintaxe
typedef struct _DSLOGEVENT {
int eventId;
time_t timestamp;
int type;
char *message;
} DSLOGEVENT;

Membros
eventId é um número, 0 ou maior, que identifica exclusivamente a entrada de log
para a tarefa.
timestamp é a data e a hora em que a entrada foi incluída no arquivo de log da
tarefa.
type é uma chave que indica o tipo do evento sendo um dos seguintes valores:
Esta chave...
Indica este tipo de entrada de log...
DSJ_LOGINFO
Informações
DSJ_LOGWARNING
Aviso
DSJ_LOGFATAL
Erro fatal
DSJ_LOGREJECT
Rejeição de linha do transformador
DSJ_LOGSTARTED
Tarefa iniciada
DSJ_LOGRESET
Tarefa reconfigurada
DSJ_LOGBATCH
Controle de lote
DSJ_LOGOTHER
Qualquer outro tipo de entrada de log
message é a primeira linha da descrição da entrada de log.

DSPARAM
A estrutura DSPARAM representa informações sobre o tipo e o valor de um
parâmetro da tarefa do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSPARAM {
int paramType;
union {
char *pString;
char *pEncrypt;
int pInt;
float pFloat;
char *pPath;
char *pListValue;
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char *pDate;
char *pTime;
} paramValue;
} DSPARAM;

Membros
paramType é uma chave que especifica o tipo do parâmetro da tarefa. Os valores
possíveis são os seguintes:
Esta chave...
Indica este tipo de parâmetro...
DSJ_PARAMTYPE_STRING
Uma cadeia de caracteres.
DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED
Uma cadeia de caracteres criptografada (por exemplo, uma senha).
DSJ_PARAMTYPE_INTEGER
Um número inteiro.
DSJ_PARAMTYPE_FLOAT
Um número de vírgula flutuante.
DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME
Um nome de caminho do sistema de arquivo.
DDSJ_PARAMTYPE_LIST
Uma cadeia de caracteres que especifica um dos valores de uma lista
enumerada.
DDSJ_PARAMTYPE_DATE
Uma data no formato AAAA-MM-DD.
DSJ_PARAMTYPE_TIME
Uma hora no formato HH:MM:SS.
pString é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que é retornada quando
paramType estiver configurado para DSJ_PARAMTYPE_STRING.
pEncrypt é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que é retornada quando
paramType estiver configurado para DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED. A cadeia
deve ser um formulário de texto simples quando transmitido para, ou a partir da,
API do InfoSphere DataStage na qual é criptografada. O aplicativo que usa a API
do InfoSphere DataStage deve apresentar este tipo de parâmetro em um formato
de exibição adequado, por exemplo, um asterisco para cada caractere da cadeia em
vez do caractere em si.
pInt é um número inteiro e é retornado quando paramType estiver configurado para
DSJ_PARAMTYPE_INTEGER.
pFloat é um número de vírgula flutuante e é retornado quando paramType estiver
configurado para DSJ_PARAMTYPE_FLOAT.
pPath é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que especifica um nome de
caminho do sistema de arquivo e é retornada quando paramType estiver
configurado para DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME.
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Nota: Este parâmetro não precisa especificar um nome do caminho válido no
mecanismo. A interpretação e a validação do nome do caminho são
desempenhadas pela tarefa.
pListValue é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que especifica um dos
valores possíveis de uma lista enumerada e é retornada quando paramType está
configurado para DDSJ_PARAMTYPE_LIST.
pDate é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que especifica uma data no
formato AAAA-MM-DD e é retornada quando paramType estiver configurado para
DSJ_PARAMTYPE_DATE.
pTime é uma cadeia de caracteres terminada em nulos que especifica uma hora no
formato HH:MM:SS e é retornada quando paramType estiver configurado para
DSJ_PARAMTYPE_TIME.

DSPARAMINFO
A estrutura DSPARAMINFO representa valores de informações sobre um
parâmetro de uma tarefa do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSPARAMINFO {
DSPARAM defaultValue;
char *helpText;
char *paramPrompt;
int paramType;
DSPARAM desDefaultValue;
char *listValues;
char *desListValues;
int promptAtRun;
} DSPARAMINFO;

Membros
defaultValue é o valor padrão, se houver, para o parâmetro.
helpText é uma descrição, se houver, para o parâmetro.
paramPrompt é o prompt, se houver, para o parâmetro.
paramType é uma chave que especifica o tipo do parâmetro da tarefa. Os valores
possíveis são os seguintes:
Esta chave...
Indica este tipo de parâmetro...
DSJ_PARAMTYPE_STRING
Uma cadeia de caracteres.
DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED
Uma cadeia de caracteres criptografada (por exemplo, uma senha).
DSJ_PARAMTYPE_INTEGER
Um número inteiro.
DSJ_PARAMTYPE_FLOAT
Um número de vírgula flutuante.
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DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME
Um nome de caminho do sistema de arquivo.
DDSJ_PARAMTYPE_LIST
Uma cadeia de caracteres que especifica um dos valores de uma lista
enumerada.
DDSJ_PARAMTYPE_DATE
Uma data no formato AAAA-MM-DD.
DSJ_PARAMTYPE_TIME
Uma hora no formato HH:MM:SS.
desDefaultValue é o valor padrão configurado para o parâmetro pelo designer da
tarefa.
Nota: Os valores-padrão podem ser alterados pelo administrador do InfoSphere
DataStage, portanto, um valor pode não ser o valor atual para a tarefa.
listValues é um ponteiro para um buffer que recebe uma série de cadeias
terminadas em nulos, uma para cada cadeia válida que pode ser utilizada como o
valor de parâmetro, que termina com um segundo caractere nulo, como mostrado
no exemplo a seguir (<null> representa o caractere que termina em nulo):
first<null>second<null><null>

desListValues é um ponteiro para um buffer que contém a lista de valores padrão
configurada para o parâmetro pelo designer da tarefa. O buffer contém uma série
de cadeias terminadas em nulos, uma para cada cadeia válida que pode ser
utilizada como o valor de parâmetro, que termina com um segundo caractere nulo.
O exemplo a seguir mostra o conteúdo do buffer com <null> representando o
caractere que termina em null:
first<null>second<null><null>

Nota: Os valores-padrão podem ser alterados pelo administrador do InfoSphere
DataStage, portanto, um valor pode não ser o valor atual para a tarefa.
promptAtRun é 0 (False) ou 1 (True). O número 1 indica que o operador é
solicitado para fornecer um valor para esse parâmetro sempre que a tarefa for
executada; 0 indica que não há solicitação.

DSPROJECTINFO
A estrutura DSPROJECTINFO representa valores de informações para um projeto
do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSPROJECTINFO {
int infoType;
union {
char *jobList;
} info;
} DSPROJECTINFO;

Membros
infoType é um valor de chave que indica o tipo de informação a ser recuperado. Os
valores possíveis são os seguintes:
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Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_JOBLIST
Lista de tarefas no projeto.
DSJ_PROJECTNAME
Nome do projeto atual.
DSJ_HOSTNAME
Nome do host da camada de mecanismo.
jobList é um ponteiro para um buffer que contém uma série de cadeias terminadas
em nulos, uma para cada tarefa no projeto, e terminando com um segundo
caractere nulo, como mostrado no exemplo a seguir (<null> representa o caractere
que termina em null):
first<null>second<null><null>

DSREPOSINFO
A estrutura DSREPOSINFO fornece informações sobre objetos de tempo de design
que foram procurados.

Sintaxe
struct _DSREPOSJOBINFO;
typedef struct _DSREPOSJOBINFO DSREPOSJOBINFO;
struct _DSREPOSJOBINFO
{
char* jobname;
/* Inclui categoria */
int jobtype;
/* Constante InfoType */
DSREPOSJOBINFO* nextjob; /* ponteiro da próxima tarefa ou NULL */
};
typedef struct _DSREPOSINFO
{
int infoType;
union
{
DSREPOSJOBINFO* jobs; /* lista vinculada de tarefas localizadas */
} info;
} DSREPOSINFO;

Membros
infoType é um valor de chave que indica o tipo de informação a ser recuperado. Os
valores possíveis são os seguintes:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSS_JOBS
Lista de tarefas.
jobs é um ponteiro para uma estrutura vinculada a outra estrutura ou terminada
com um nulo. Há uma estrutura para cada tarefa retornada. Cada estrutura contém
o nome da tarefa (incluindo a categoria) e o tipo da tarefa, como a seguir:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSS_JOB_SERVER
Tarefa do Servidor
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DSS_JOB_PARALLEL
Tarefa Paralela
DSS_JOB_MAINFRAME
Tarefa do Mainframe
DSS_JOB_SEQUENCE
Seqüência de Tarefas

DSREPOSUSAGE
A estrutura DSREPOSUSAGE fornece informações sobre objetos que atendem a um
relacionamento especificado.
DSREPOSUSAGE

Sintaxe
struct _DSREPOSUSAGEJOB; typedef struct _DSREPOSUSAGEJOB
DSREPOSUSAGEJOB; struct _DSREPOSUSAGEJOB { char *jobname; /* Job and cat
name */ int jobtype; /* type of job */ DSREPOSUSAGEJOB *nextjob; /* next sibling
job */ DSREPOSUSAGEJOB *childjob; }; typedef struct _DSREPOSUSAGE { int
infoType; union { DSREPOSUSAGEJOB *jobs; /*linkedlist of jobs*/ } info }
DSREPOSUSAGE;

Membros
infoType é um valor de chave que indica o tipo de informação a ser recuperado. Os
valores possíveis são os seguintes:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSS_JOBS
Lista de tarefas.
jobs é um ponteiro para uma estrutura vinculada a outra estrutura ou terminada
com um nulo. Há uma estrutura para cada tarefa retornada. Cada estrutura contém
o nome da tarefa (incluindo a categoria) e o tipo da tarefa, como a seguir:
Esta chave...
Retorna estas informações...
DSS_JOB_SERVER
Tarefa do Servidor
DSS_JOB_PARALLEL
Tarefa Paralela
DSS_JOB_MAINFRAME
Tarefa do Mainframe
DSS_JOB_SEQUENCE
Seqüência de Tarefas

DSSTAGEINFO
A estrutura DSSTAGEINFO representa vários valores de informações sobre um
estágio ativo em uma tarefa do InfoSphere DataStage.

86

Guia do Programador

Sintaxe
typedef struct _DSSTAGEINFO {
int infoType;
union {
DSLOGDETAIL lastError;
char *typeName;
int inRowNum;
char *linkList;
char *stagename;
char *varlist;
char *stageStartTime;
char *stageEndTime;
char *linkTypes;
char *stageDesc;
char *instList;
char *cpuList;
time_t stageElapsed;
char *pidList;
int stageStatus;
char *custInfoList
} info;
} DSSTAGEINFO;

Membros
infoType é uma chave que indica as informações a serem retornadas e é uma das
seguintes:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_LINKLIST
Lista separada por nulos de nomes de link.
DSJ_STAGELASTERR
A última mensagem de erro gerada de qualquer link no estágio.
DSJ_STAGENAME
Nome do estágio.
DSJ_STAGETYPE
O nome do tipo de estágio, por exemplo, Transformer ou BeforeJob.
DSJ_STAGEINROWNUM
O número da linha de entrada do link primário.
DSJ_VARLIST
Lista de nomes de variáveis do estágio.
DSJ_STAGESTARTTIME-STAMP
Data e hora de início do estágio.
DSJ_STAGEENDTIME-STAMP
Data e hora de conclusão do estágio.
DSJ_STAGEDESC
Descrição do estágio (a partir de propriedades do estágio).
DSJ_STAGEINST
Lista separada por nulos de IDs de instância (tarefas paralelas).
DSJ_STAGECPU
Lista separada por nulos de tempo de CPU em segundos.
DSJ_LINKTYPES
Lista separada por nulos de tipos de link.
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DSJ_STAGEELAPSED
Tempo decorrido em segundos.
DSJ_STAGEPID
Lista separada por nulos de IDs do processo.
DSJ_STAGESTATUS
Status do estágio.
DSJ_CUSTINFOLIST
Lista separada por nulos de nomes de itens custinfo.
lastError é uma estrutura de dados que contém a mensagem de erro para o último
erro (se houver) relatado de qualquer link do estágio. Ela é retornada quando
infoType estiver configurado para DSJ_STAGELASTERR.
typeName é o nome de tipo de estágio e é retornado quando infoType estiver
configurado para DSJ_STAGETYPE.
inRowNum é o número de linha de entrada do link primário e é retornado quando
infoType estiver configurado para DSJ_STAGEINROWNUM.
linkList é um ponteiro para um buffer que contém uma série de cadeias terminadas
em nulo, uma para cada link no estágio, terminando com um segundo caractere
nulo, como mostrado no exemplo a seguir (<null> representa o caractere null
final):
first<null>second<null><null>

DSVARINFO
A estrutura DSVARINFO representa vários valores de informações sobre um link
para, ou a partir de, um estágio ativo em uma tarefa do InfoSphere DataStage.

Sintaxe
typedef struct _DSVARINFO {
int infoType: /
union {
char *varValue;
char *varDesc;
} info;
} DSVARINFO;

Membros
infoType é uma chave que indica o tipo de informação sendo um dos seguintes
valores:
Esta chave...
Indica estas informações...
DSJ_VARVALUE
O valor da variável especificada.
DSJ_VARDESC
A descrição da variável especificada.
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Códigos de Erro
A tabela a seguir lista InfoSphere DataStage códigos de erro da API em ordem
alfabética:
Tabela 2. Códigos de Erro de API
Token de Erro

Código

Descrição

DSJE_ACCOUNTPATHFAILED

-140

Falha ao obter caminho da conta.

DSJE_ADDPROJECTBLOCKED

-134

Outro usuário está incluindo um
projeto.

DSJE_ADDPROJECTFAILED

-135

Falha ao incluir projeto.

DSJEBADBOOLEANVALUE

-118

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente booleana.

DSJE_BADENVVAR

-116

A variável de ambiente não existe.

DSJE_BADENVVARNAME

-108

Nome inválido de variável de
ambiente.

DSJE_BADENVVARTYPE

-109

Tipo inválido de variável de
ambiente.

DSJE_BADENVVARPROMPT

-110

Nenhum prompt fornecido.

DSJE_BADHANDLE

-1

JobHandle inválido.

DSJE_BADLINK

-9

LinkName não se refere a um link
conhecido para o estágio em questão.

DSJE_BADLISTVALUE

-120

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente da lista.

DSJE_BADNAME

-12

Nome de projeto inválido.

DSJE_BADNUMERICVALUE

-119

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente de número
inteiro.

DSJE_BADPARAM

-3

ParamName não é um nome de
parâmetro na tarefa.

DSJE_BADPROJECT

-1002

ProjectName não é um projeto do
InfoSphere DataStage conhecido.

DSJE_BADPROJLOCATION

-130

Nome do caminho inválido
fornecido.

DSJE_BADPROJNAME

-128

Nome de projeto inválido fornecido.

DSJE_BADPROPERTY

-104

Nome de propriedade desconhecido.

DSJE_BADPROPVALUE

-106

Valor inválido para esta propriedade.

DSJE_BADSTAGE

-7

StageName não se refere a um estágio
conhecido na tarefa.

DSJE_BADSTATE

-2

A tarefa não está no estado correto
(compilado, sem execução).

DSJE_BADTIME

-13

Valor de StartTime ou EndTime
inválido.

DSJE_BADTYPE

-5

A informação ou o tipo de evento
não foi reconhecido.

DSJE_BAD_VERSION

-1008

O mecanismo não suporta esta versão
da API do InfoSphere DataStage.

DSJE_BADVALUE

-4

Valor de MaxNumber inválido.
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Tabela 2. Códigos de Erro de API (continuação)
Token de Erro

Código

Descrição

DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED

-127

Falha ao limpar tarefas planejadas
para o projeto.

DSJE_DECRYPTERR

-15

Falha ao descriptografar valores
criptografados.

DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED

-138

Projeto bloqueado por outro usuário.

DSJE_DELPROJFAILED

-124

Falha ao excluir definição do projeto.

DSJE_DELPROJFILESFAILED

-125

Falha ao excluir arquivos do projeto.

DSJE_DUPENVVARNAME

-115

A variável de ambiente que está
sendo incluída já existe.

DSJE_ENCODEFAILED

-123

Falha ao codificar um valor
criptografado.

DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED

-129

Falha ao determinar o diretório
padrão do projeto.

DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER

-1009

A versão do mecanismo é
incompatível com esta versão da API
do InfoSphere DataStage.

DSJE_ISADMINFAILED

-101

Falha ao determinar se o usuário é
um administrador.

DSJE_ISPARALLELLICENCED

-122

Falha ao determinar se tarefas
paralelas estão disponíveis.

DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION

-131

Nome do caminho inválido
fornecido.

DSJE_JOBDELETED

-11

A tarefa foi excluída.

DSJE_JOBLOCKED

-10

A tarefa está bloqueada por outro
processo.

DSJE_LICENSEPROJECTFAILED

-136

Falha ao licenciar projeto.

DSJE_LISTSCEDULEFAILED

-126

Falha ao obter lista de tarefas
planejadas para o projeto.

DSJE_LOGTOFAILED

-141

Falha ao registrar na conta UV.

DSJE_NOACCESS

-16

Não é possível obter valores, valores
padrão ou valores padrão de design
para qualquer tarefa, exceto a tarefa
atual.

DSJE_NO_DATASTAGE

-1003

InfoSphere DataStage não está
instalado no sistema.

DSJE_NOERROR

0

Não ocorreu nenhum erro de API do
InfoSphere DataStage.

DSJE_NO_MEMORY

-1005

Falha ao alocar memória dinâmica.

DSJE_NOMORE

-1001

Todos os eventos que correspondem
aos critérios de filtragem foram
retornados.

DSJE_NOTADMINUSER

-100

O usuário não é um administrador.

DSJE_NOTAPROJECT

-139

Falha ao registrar no projeto.

DSJE_NOT_AVAILABLE

-1007

As informações solicitadas não foram
localizadas.

DSJE_NOTINSTAGE

-8

Erro de mecanismo interno.
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Tabela 2. Códigos de Erro de API (continuação)
Token de Erro

Código

Descrição

DSJE_NOTUSERDEFINED

-117

A variável de ambiente não é
definida pelo usuário e, portanto, não
pode ser excluída.

DSJE_OPENFAIL

-1004

Falha na tentativa de abrir a tarefa talvez ela não foi compilada.

DSJE_OPENFAILED

-132

Falha ao abrir arquivo
UV.ACCOUNT.

DSJE_OSHVISIBLEFLAG

-107

Falha ao obter valor para OSHVisible.

DSJE_PROPNOTSUPPORTED

-105

Propriedade não suportada.

DSJE_PXNOTINSTALLED

-121

A variável de ambiente é específica
para tarefas paralelas que não estão
disponíveis.

DSJE_READENVVARDEFNS

-111

Falha ao ler definições de variáveis
de ambiente.

DSJE_READENVVARVALUES

-112

Falha ao ler valores de variáveis de
ambiente.

DSJE_READPROJPROPERTY

-102

Falha ao ler propriedade.

DSJE_READUFAILED

-133

Falha ao bloquear registro de
bloqueio de criação de projeto.

DSJE_RELEASEFAILED

-137

Falha ao liberar o registro de
bloqueio de criação de projeto.

DSJE_REPERROR

-99

Erro de mecanismo geral.

DSJE_SERVER_ERROR

-1006

Ocorreu um erro inesperado ou
desconhecido no mecanismo.

DSJE_TIMEOUT

-14

A tarefa parece não ter iniciado após
um tempo de espera razoável.
(Aproximadamente 30 minutos.)

DSJE_UNKNOWN_JOBNAME

-201

O nome de tarefa fornecido não pode
ser localizado no projeto.

DSJE_WRITEENVVARDEFNS

-113

Falha ao gravar definições de
variáveis de ambiente.

DSJE_WRITEENVVARVALUES

-114

Falha ao gravar valores de variáveis
de ambiente.

DSJE_WRITEPROJPROPERTY

-103

Propriedade não suportada.

DSJE_WRONGJOB

-6

A tarefa desse JobHandle não foi
iniciada a partir de uma chamada
para DSRunJob pelo processo atual.

A tabela a seguir lista InfoSphere DataStage códigos de erro da API em ordem
numérica:
Tabela 3. Códigos de erro API em ordem numérica
Código

Token de Erro

Descrição

0

DSJE_NOERROR

Não ocorreu nenhum erro de API do
InfoSphere DataStage.

-1

DSJE_BADHANDLE

JobHandle inválido.
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Tabela 3. Códigos de erro API em ordem numérica (continuação)
Código

Token de Erro

Descrição

-2

DSJE_BADSTATE

A tarefa não está no estado correto
(compilado, sem execução).

-3

DSJE_BADPARAM

ParamName não é um nome de
parâmetro na tarefa.

-4

DSJE_BADVALUE

Valor de MaxNumber inválido.

-5

DSJE_BADTYPE

A informação ou o tipo de evento
não foi reconhecido.

-6

DSJE_WRONGJOB

A tarefa desse JobHandle não foi
iniciada a partir de uma chamada
para DSRunJob pelo processo atual.

-7

DSJE_BADSTAGE

StageName não se refere a um estágio
conhecido na tarefa.

-8

DSJE_NOTINSTAGE

Erro de mecanismo interno.

-9

DSJE_BADLINK

LinkName não se refere a um link
conhecido para o estágio em questão.

-10

DSJE_JOBLOCKED

A tarefa está bloqueada por outro
processo.

-11

DSJE_JOBDELETED

A tarefa foi excluída.

-12

DSJE_BADNAME

Nome de projeto inválido.

-13

DSJE_BADTIME

Valor de StartTime ou EndTime
inválido.

-14

DSJE_TIMEOUT

A tarefa parece não ter iniciado após
um tempo de espera razoável.
(Aproximadamente 30 minutos.)

-15

DSJE_DECRYPTERR

Falha ao descriptografar valores
criptografados.

-16

DSJE_NOACCESS

Não é possível obter valores, valores
padrão ou valores padrão de design
para qualquer tarefa, exceto a tarefa
atual.

-99

DSJE_REPERROR

Erro de mecanismo geral.

-100

DSJE_NOTADMINUSER

O usuário não é um administrador.

-101

DSJE_ISADMINFAILED

Falha ao determinar se o usuário é
um administrador.

-102

DSJE_READPROJPROPERTY

Falha ao ler propriedade.

-103

DSJE_WRITEPROJPROPERTY

Propriedade não suportada.

-104

DSJE_BADPROPERTY

Nome de propriedade desconhecido.

-105

DSJE_PROPNOTSUPPORTED

Propriedade não suportada.

-106

DSJE_BADPROPVALUE

Valor inválido para esta propriedade.

-107

DSJE_OSHVISIBLEFLAG

Falha ao obter valor para OSHVisible.

-108

DSJE_BADENVVARNAME

Nome inválido de variável de
ambiente.

-109

DSJE_BADENVVARTYPE

Tipo inválido de variável de
ambiente.

-110

DSJE_BADENVVARPROMPT

Nenhum prompt fornecido.
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Tabela 3. Códigos de erro API em ordem numérica (continuação)
Código

Token de Erro

Descrição

-111

DSJE_READENVVARDEFNS

Falha ao ler definições de variáveis
de ambiente.

-112

DSJE_READENVVARVALUES

Falha ao ler valores de variáveis de
ambiente.

-113

DSJE_WRITEENVVARDEFNS

Falha ao gravar definições de
variáveis de ambiente.

-114

DSJE_WRITEENVVARVALUES

Falha ao gravar valores de variáveis
de ambiente.

-115

DSJE_DUPENVVARNAME

A variável de ambiente que está
sendo incluída já existe.

-116

DSJE_BADENVVAR

A variável de ambiente não existe.

-117

DSJE_NOTUSERDEFINED

A variável de ambiente não é
definida pelo usuário e, portanto, não
pode ser excluída.

-118

DSJE_BADBOOLEANVALUE

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente booleana.

-119

DSJE_BADNUMERICVALUE

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente de número
inteiro.

-120

DSJE_BADLISTVALUE

Valor inválido fornecido para uma
variável de ambiente da lista.

-121

DSJE_PXNOTINSTALLED

A variável de ambiente é específica
para tarefas paralelas que não estão
disponíveis.

-122

DSJE_ISPARALLELLICENCED

Falha ao determinar se tarefas
paralelas estão disponíveis.

-123

DSJE_ENCODEFAILED

Falha ao codificar um valor
criptografado.

-124

DSJE_DELPROJFAILED

Falha ao excluir definição do projeto.

-125

DSJE_DELPROJFILESFAILED

Falha ao excluir arquivos do projeto.

-126

DSJE_LISTSCHEDULEFAILED

Falha ao obter lista de tarefas
planejadas para o projeto.

-127

DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED

Falha ao limpar tarefas planejadas
para o projeto.

-128

DSJE_BADPROJNAME

Nome de projeto inválido fornecido.

-129

DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED

Falha ao determinar o diretório
padrão do projeto.

-130

DSJE_BADPROJLOCATION

Nome do caminho inválido
fornecido.

-131

DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION

Nome do caminho inválido
fornecido.

-132

DSJE_OPENFAILED

Falha ao abrir arquivo
UV.ACCOUNT.

-133

DSJE_READUFAILED

Falha ao bloquear registro de
bloqueio de criação de projeto.

-134

DSJE_ADDPROJECTBLOCKED

Outro usuário está incluindo um
projeto.
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Tabela 3. Códigos de erro API em ordem numérica (continuação)
Código

Token de Erro

Descrição

-135

DSJE_ADDPROJECTFAILED

Falha ao incluir projeto.

-136

DSJE_LICENSEPROJECTFAILED

Falha ao licenciar projeto.

-137

DSJE_RELEASEFAILED

Falha ao liberar o registro de
bloqueio de criação de projeto.

-138

DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED

Projeto bloqueado por outro usuário.

-139

DSJE_NOTAPROJECT

Falha ao registrar no projeto.

-140

DSJE_ACCOUNTPATHFAILED

Falha ao obter caminho da conta.

-141

DSJE_LOGTOFAILED

Falha ao registrar na conta UV.

-201

DSJE_UNKNOWN_JOBNAME

O nome de tarefa fornecido não pode
ser localizado no projeto.

-1001

DSJE_NOMORE

Todos os eventos que correspondem
aos critérios de filtragem foram
retornados.

-1002

DSJE_BADPROJECT

ProjectName não é um projeto do
InfoSphere DataStage conhecido.

-1003

DSJE_NO_DATASTAGE

InfoSphere DataStage não está
instalado no sistema.

-1004

DSJE_OPENFAIL

Falha na tentativa de abrir a tarefa talvez ela não foi compilada.

-1005

DSJE_NO_MEMORY

Falha ao alocar memória dinâmica.

-1006

DSJE_SERVER_ERROR

Ocorreu um erro inesperado ou
desconhecido no mecanismo.

-1007

DSJE_NOT_AVAILABLE

As informações solicitadas não foram
localizadas.

-1008

DSJE_BAD_VERSION

O mecanismo não suporta esta versão
da API do InfoSphere DataStage.

-1009

DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER

A versão do mecanismo é
incompatível com esta versão da API
do InfoSphere DataStage.

A tabela a seguir lista alguns erros comuns que podem ser retornados das camadas
de comunicação de nível inferior:
Tabela 4. Códigos de Erro da Camada de Comunicação da API
Número do Erro

Descrição

39121

A licença do InfoSphere DataStage expirou.

39134

O limite do usuário do InfoSphere DataStage foi
atingido.

80011

Nome de sistema incorreto ou nome de usuário ou senha
inválidos fornecidos.

80019

A senha expirou.
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Interface do InfoSphere DataStage BASIC
Estas funções podem ser utilizadas em uma rotina de controle de tarefa, que é
definida como parte das propriedades de uma tarefa, permitindo que outras tarefas
sejam executadas e controladas a partir da primeira tarefa. Algumas das funções
também podem ser utilizadas para obter informações de status sobre a tarefa atual;
essas funções são úteis em expressões de estágio ativo e sub-rotinas antes e depois
do estágio.
Tabela 5. Funções do BASIC
Para fazer isso...

Utilize isto...

Especificar a tarefa que deseja controlar

DSAttachJob

Configurar parâmetros para a tarefa que
deseja controlar

DSSetParam

Configurar limites para a tarefa que deseja
controlar

DSSetJobLimit

Solicitar que uma tarefa seja executada

DSRunJob

Aguardar a conclusão de uma tarefa
chamada

DSWaitForJob

Obter informações de determinados estágios DSGetCustInfo
paralelos.
Obter informações sobre o projeto atual

DSGetProjectInfo

Obter informações sobre a tarefa controlada
ou a tarefa atual

DSGetJobInfo

Obter informações sobre um estágio na
tarefa controlada ou na tarefa atual

DSGetStageInfo

Obter informações sobre um link em uma
tarefa controlada ou na tarefa atual

DSGetLinkInfo

Obter informações sobre os parâmetros de
uma tarefa controlada

DSGetParamInfo

Obter o evento de log a partir do log de
tarefas

DSGetLogEntry

Obter uma lista de IDs de evento de log
para determinada execução de uma
chamada de tarefa

DSGetLogEventIds

Obter diversos eventos de log sobre o
assunto especificado do log da tarefa

DSGetLogSummary

Obter o evento de log mais novo, de um
tipo especificado, do log da tarefa

DSGetNewestLogId

Registrar um evento no log de tarefas a
partir de uma tarefa diferente

DSLogEvent

Parar uma tarefa controlada

DSStopJob

Retornar um identificador de tarefa
anteriormente obtido de DSAttachJob

DSDetachJob

Registrar uma mensagem de erro fatal em
um arquivo de log da tarefa e terminar a
tarefa.

DSLogFatal

Registrar uma mensagem informativa em
um arquivo de log da tarefa.

DSLogInfo
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Tabela 5. Funções do BASIC (continuação)
Para fazer isso...

Utilize isto...

Inserir uma mensagem informativa no log
de tarefas de uma tarefa que está
controlando a tarefa atual.

DSLogToController

Registrar uma mensagem de aviso em um
arquivo de log da tarefa.

DSLogWarn

Gerar uma cadeia que descreve o status
completo de uma tarefa anexada válida.

DSMakeJobReport

Inserir argumentos no modelo de
mensagem.

DSMakeMsg

Assegurar que uma tarefa esteja no estado
correto para ser executada ou validada.

DSPrepareJob

Estabelecer interface com o recurso de envio
de e-mail do sistema.

DSSendMail

Registrar uma mensagem de aviso em um
arquivo de log da tarefa.

DSTransformError

Converter um status de controle de tarefa ou DSTranslateCode
código de erro em uma mensagem de texto
explicativa.
Suspender uma tarefa até que um arquivo
nomeado exista ou não exista.

DSWaitForFile

Verificar se uma rotina BASIC está
catalogada, seja no VOC como um item que
pode ser chamado, ou no espaço de
catálogos.

DSCheckRoutine

Execute um comando do DOS ou de
mecanismo a partir de uma sub-rotina
anterior/posterior.

DSExecute

Configurar uma mensagem de status para
uma tarefa, a ser retornada como uma
mensagem de término quando ela for
concluída

DSSetUserStatus

Especificar se uma tarefa gera metadados
operacionais à medida que é executada. Isso
anula a configuração padrão do projeto.

DSSetGenerateOpMetaData

DSAttachJob
Anexa a uma tarefa para executá-la em uma seqüência de controle de tarefa. Um
identificador é retornado, o qual é utilizado para determinação da tarefa. Pode
haver somente um identificador aberto para uma tarefa específica de cada vez.

Sintaxe
JobHandle = DSAttachJob (JobName, ErrorMode)

JobHandle é o nome de uma variável para manter o valor de retorno posteriormente
utilizado por qualquer outra função ou rotina quando estiver fazendo referência à
tarefa. Não assuma que esse valor seja um número inteiro.
JobName é uma cadeia que determina o nome da tarefa a ser anexada.
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ErrorMode é um valor que especifica como outras rotinas que utilizam o
identificador devem relatar erros. Pode ser um dos tipos a seguir:
v DSJ.ERRFATAL Registra em log uma mensagem fatal e interrompe a tarefa de
controle (padrão).
v DSJ.ERRWARNING Registra em log uma mensagem de aviso, porém continua.
v DSJ.ERRNONE Nenhuma mensagem é registrada em log - o responsável pela
chamada tem total responsabilidade (entretanto, a falha de DSAttachJob em si
será registrada em log).

Observações
Uma tarefa não pode ser anexada a ela mesma.
O parâmetro JobName pode especificar uma versão exata da tarefa no formato
job%Reln.n.n ou a versão mais recente da tarefa no formato job. Se uma tarefa de
controle for liberada por ela mesma, você obterá a versão mais recente liberada de
job. Se a tarefa de controle for uma versão de desenvolvimento, você obterá a
versão de desenvolvimento mais recente de job.

Exemplo
Este é um exemplo de anexar ao Release 11 da tarefa Qsales:
Qsales_handle = DSAttachJob ("Qsales%Rel1",
→ DSJ.ERRWARN)

DSCheckRoutine
Verifica se uma rotina do BASIC está catalogada no VOC como um item que pode
ser chamado ou no espaço de catálogos.

Sintaxe
Found = DSCheckRoutine(RoutineName)

RoutineName é o nome da rotina de BASIC a ser verificada.
Found Booleano. @False se RoutineName não puder ser localizado, caso contrário
será @True.

Exemplo
rtn$ok = DSCheckRoutine("DSU.DSSendMail")
If(NOT(rtn$ok)) Then
* error handling here
End.

DSDetachJob
Retornará um JobHandle obtido por DSAttachJob se nenhum controle adicional de
uma tarefa for necessário (permitindo que outra tarefa se torne seu controlador).
Não é necessário chamar essa função, caso contrário quaisquer tarefas anexadas
sempre serão removidas automaticamente quando a tarefa de controle for
concluída.
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Sintaxe
ErrCode = DSDetachJob (JobHandle)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ErrCode será 0 se DSStopJob obtiver êxito, caso contrário poderá ser o seguinte:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
O único erro possível é uma tentativa para fechar DSJ.ME. Caso contrário, a
chamada sempre será bem-sucedida.

Exemplo
O comando a seguir remove o identificador para a tarefa qsales:
Deterr = DSDetachJob (qsales_handle)

DSExecute
Executa um comando do DOS, do UNIX ou de mecanismo a partir de uma
sub-rotina anterior/posterior.

Sintaxe
Call DSExecute (ShellType, Command, Output, SystemReturnCode)

ShellType (entrada) especifica o tipo de comando que deseja executar e é NT, UNIX
ou UV (para mecanismo).
Command (entrada) é o comando a ser executado. Command não deve solicitar uma
entrada quando for executado.
Output (saída) é qualquer saída do comando. Cada linha de saída é separada por
uma marca de campo, @FM. A saída é incluída no arquivo de log de tarefa como
uma mensagem informativa.
SystemReturnCode (saída) é um código que indica o sucesso do comando. O valor 0
significa que o comando foi executado com êxito. Um valor igual a 1 (para um
comando do DOS ou do UNIX) indica que o comando não foi localizado. Qualquer
outro valor é um código de saída específico do comando.

Observações
Não utilize DSExecute de uma transformação; a sobrecarga de executar um
comando para cada linha processada por um estágio reduzirá o desempenho da
tarefa.

DSGetCustInfo
Obtém informações relatadas no final da execução de determinados estágios
paralelos. As informações coletadas e disponíveis para serem interrogadas são
especificadas em tempo de design. Por exemplo, as informações do estágio
Transformer são especificadas na guia Acionadores da caixa de diálogo
Propriedades do estágio Transformer.
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Sintaxe
Result = DSGetCustInfo (JobHandle, StageName, CustInfoName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou
poderia ser DSJ.ME para referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME
para referir-se ao estágio atual, se necessário.
CustInfoName é o nome da variável a ser interrogada.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.CUSTINFOVALUE
DSJ.CUSTINFODESC
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v Cadeia DSJ.CUSTINFOVALUE - o valor do item custinfo especificado.
v Cadeia DSJ.CUSTINFODESC - descrição do item custinfo especificado.
Result também poderia retornar uma condição de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não
está sendo executado em um estágio.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
v DSJE.BADCUSTINFO CustInfoName não se refere a um item custinfo conhecido.

DSGetJobInfo
Fornece um método para obter informações sobre uma tarefa, que também pode
ser normalmente utilizado para controle de tarefa. Ele pode fazer referência à
tarefa atual ou a uma tarefa controlada, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetJobInfo (JobHandle, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou
poderia ser DSJ.ME para referir-se à tarefa atual.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.JOBSTATUS
DSJ.JOBNAME
DSJ.JOBCONTROLLER
DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP
DSJ.JOBWAVENO
DSJ.PARAMLIST
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DSJ.STAGELIST
DSJ.USERSTATUS
DSJ.JOBCONTROL
DSJ.JOBPID
DSJ.JPBLASTTIMESTAMP
DSJ.JOBINVOCATIONS
DSJ.JOBINTERIMSTATUS
DSJ.JOBINVOCATIONID
DSJ.JOBDESC
DSJ.JOBFULLDESC
DSJ.STAGELIST2
DSJ.JOBELAPSED
DSJ.JOBEOTCOUNT
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
DSJ.JOBRTISERVICE
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE
DSJ.JOBFULLSTAGELIST
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.JOBSTATUS Integer. Status atual da tarefa geral. Os status possíveis que
podem ser retornados atualmente são divididos em duas categorias:
Primeiramente, uma tarefa que está em progresso é identificada por:
DSJS.RESET A tarefa concluiu uma execução de reconfiguração.
DSJS.RUNFAILED A tarefa concluiu uma execução normal com um erro fatal.
DSJS.RUNNING Execução da tarefa - este é o único status que significa que a
tarefa está realmente em execução.
Em segundo lugar, as tarefas que não estão em execução poderiam ter os
seguintes status:
DSJS.RUNOK A tarefa concluiu uma execução normal sem avisos.
DSJS.RUNWARN A tarefa concluiu uma execução normal com avisos.
DSJS.STOPPED A tarefa parou pela intervenção do operador (não é possível
informar o tipo de execução).
DSJS.VALFAILED A tarefa falhou em uma execução de validação.
DSJS.VALOK A tarefa concluiu uma execução de validação sem avisos.
DSJS.VALWARN A tarefa concluiu uma execução de validação com avisos.
v DSJ.JOBNAME String. Nome real da tarefa relacionada pelo identificador de
tarefa.
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v DSJ.JOBCONTROLLER String. Nome da tarefa que controla a tarefa referenciada
pelo identificador de tarefa. Observe que poderiam ser vários nomes de tarefa
separados por pontos se a tarefa fosse controlada por uma tarefa que é
controlada por ela mesma.
v DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP String. Data e hora em que a tarefa iniciou no
mecanismo no formato AAAA-MM-DD hh:nn:ss.
v DSJ.JOBWAVENO Integer. Número de onda da última execução ou da execução
atual.
v DSJ.PARAMLIST. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de
parâmetro.
v DSJ.STAGELIST. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de estágios
ativos.
v DSJ.USERSTATUS String. Qualquer última chamada da tarefa de
DSSetUserStatus gravada mais recentemente, além da cadeia vazia.
v DSJ.JOBCONTROL Integer. Status de controle de tarefa atual, ou seja, se um
pedido de parada foi emitido para a tarefa.
v DSJ. JOBPID Integer. ID do processo da tarefa.
v DSJ.JOBLASTTIMESTAMP String. Data e hora em que a tarefa concluiu pela
última vez uma execução no mecanismo no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.JOBINVOCATIONS. Retorna uma lista separada por vírgula de IDs de
Chamada.
v DSJ.JOBINTERIMSTATUS. Retorna o status de uma tarefa depois que ela tiver
executado todos os estágios e controlado todas as tarefas, porém antes de tentar
executar uma sub-rotina after-job. (Projetado para ser utilizado por uma
sub-rotina after-job para obter o status da tarefa atual).
v DSJ.JOBINVOCATIONID. Retorna o ID da chamada da tarefa especificada
(utilizada na macro DSJobInvocationId em um design de tarefa para acessar o ID
da chamada pelo qual a tarefa é chamada).
v DSJ.STAGELIST2. Retorna uma lista separada por vírgula de nomes de estágios
passivos.
v DSJ.JOBELAPSED String. O tempo decorrido da tarefa em segundos.
v DSJ.JOBDESC string. A Descrição da Tarefa especificada na caixa de diálogo
Propriedades da Tarefa.
v DSJ.JOBFULLDESSC string. A Descrição Completa especificada na caixa de
diálogo Propriedades da Tarefa.
v DSJ.JOBRTISERVICE integer. Configurado para true se esta for uma tarefa de
serviço da Web.
v DSJ.JOBMULTIINVOKABLE integer. Configurado para true se esta tarefa
suportar várias chamadas.
v DSJ.JOBEOTCOUNT integer. Contagem de blocos EndOfTransmission
processados por esta tarefa até o momento.
v DSJ.JOBEOTTIMESTAMP timestamp. Data/hora do último bloco
EndOfTransmission processado por esta tarefa.
v DSJ.FULLSTAGELIST. Retorna uma lista separada por vírgula de todos os nomes
de estágios.
Result também pode retornar condições de erro da seguinte forma:
DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
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Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetJobInfo pode ser utilizado antes
ou depois que uma função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer status
retornado depois de uma chamada bem-sucedida para DSRunJob esteja
relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplos
O comando a seguir solicita o status da tarefa qsales:
q_status = DSGetJobInfo(qsales_handle, DSJ.JOBSTATUS)

O comando a seguir solicita o nome real da tarefa atual:
whatname = DSGetJobInfo (DSJ.ME, DSJ.JOBNAME)

DSGetJobMetaBag
Retorna uma matriz dinâmica que contém as propriedades MetaBag associadas à
tarefa denominada.

Sintaxe
Result = DSGetJobMetaBag(JobName, Owner)
ou
Call DSGetJobMetaBag(Result, JobName, Owner)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, Result será configurado para
uma cadeia vazia.
Owner é um nome de proprietário cujas propriedades metabag devem ser
retornadas. Se Owner não for um proprietário válido na tarefa atual, Result será
configurado para uma cadeia vazia. Se Owner for uma cadeia vazia, uma cadeia
delimitada por marca de campo de proprietários da propriedade metabag dentro
da tarefa atual será retornada em Result.
Result retorna uma matriz dinâmica de conjuntos de propriedades metabag, como
a seguir:
RESULT<1> = MetaPropertyName01 @VM MetaPropertyValue01
RESULT<..> = MetaPropertyName.. @VM MetaPropertyValue..
RESULT<N>= MetaPropertyNameN @VM MetaPropertyValueN

Exemplo
O comando a seguir retorna as propriedades metabag para o proprietário mbowner
na tarefa "testjob":
linksmdata = DSGetJobMetaBag (testjob, mbowner)
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DSGetLinkInfo
Fornece um método para obter informações sobre um link em um estágio ativo,
que também pode ser normalmente utilizado para controle de tarefa. Essa rotina
poderia referenciar uma tarefa controlada ou a tarefa atual, dependendo do valor
de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetLinkInfo (JobHandle, StageName, LinkName, InfoType)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou ele
pode ser DSJ.ME para fazer referência à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio ativo a ser interrogado. Também poderia ser
DSJ.ME para referir-se ao estágio atual, se necessário.
LinkName é o nome de um link (entrada ou saída) anexado ao estágio. Também
poderia ser DSJ.ME para referir-se ao link atual (por exemplo, quando utilizado em
uma expressão do Transformer ou em uma função de transformação chamada a
partir do código de link).
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.LINKLASTERR
DSJ.LINKNAME
DSJ.LINKROWCOUNT
DSJ.LINKSQLSTATE
DSJ.LINKDBMSCODE
DSJ.LINKDESC
DSJ.LINKSTAGE
DSJ.INSTROWCOUNT
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.LINKLASTERR String - última mensagem de erro (se houver) relatada a
partir do link em questão.
v DSJ.LINKNAME String - retorna o nome do link, mais útil quando utilizada com
JobHandle = DSJ.ME e StageName = DSJ.ME e LinkName = DSJ.ME para descobrir
seu próprio nome.
v DSJ.LINKROWCOUNT Integer - número de linhas que foram transmitidas por
um link até o momento.
v DSJ.LINKSQLSTATE - o estado da SQL para o último erro que ocorrer neste
link.
v DSJ.LINKDBMSCODE - o código DBMS para o último erro que ocorrer neste
link.
v DSJ.LINKDESC - descrição do link.
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v DSJ.LINKSTAGE - nome do estágio na outra extremidade do link.
v DSJ.INSTROWCOUNT - lista separada por vírgula de contagens de linha, uma
por instância (tarefas paralelas)
v DSJ.LINKEOTROWCOUNT - contagem de linha desde o último bloco
EndOfTransmission.
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.
DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não
está sendo executado em um estágio.
v DSJE.BADLINK LinkName não se refere a um link conhecido para o estágio em
questão.
v

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetLinkInfo pode ser utilizado
antes ou depois que uma função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer
status retornado depois de uma chamada bem-sucedida para DSRunJob esteja
relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita o número de linhas que foram transmitidas pelo link
order_feed no estágio do utilitário de carga da tarefa qsales:
link_status = DSGetLinkInfo(qsales_handle, "loader",
→ "order_feed", DSJ.LINKROWCOUNT)

DSGetLinkMetaData
Retorna uma matriz dinâmica contendo os metadados de coluna do link
especificado.

Sintaxe
Result = DSGetLinkMetaData(JobName, StageName, LinkName)
ou
Call DSGetLinkMetaData(Result, JobName, StageName, LinkName)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia
vazia.
StageName é o nome do estágio na tarefa especificada que contém o link para o
qual são necessárias informações. Se o StageName não existir na tarefa
especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
LinkName é o nome do link na tarefa especificada para a qual informações são
necessárias. Se LinkName não existir na tarefa especificada, a função retornará uma
cadeia vazia.
Result retorna uma matriz dinâmica de nove campos, com cada campo contendo N
valores, em que N é o número de colunas no link.
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Result<1,1...N> é o nome de coluna
Result<2,1...N> é 1 para colunas-chave primárias, do contrário é 0
Result<3,1...N> é o tipo de SQL de coluna. Consulte ODBC.H.
Result<4,1...N> é a precisão da coluna
Result<5,1...N> é a escala da coluna
Result<6,1...N> é a largura de exibição da coluna
Result<7,1...N> é 1 para colunas anuláveis, do contrário é 0
Result<8,1...N> são as descrições de coluna
Result<9,1...N> é a derivação da coluna

Exemplo
O comando a seguir retorna os metadados do link ilink1 no estágio seqstage da
tarefa testjob:
linksmdata = DSGetLinkMetaData (testjob, seqstage, ilink1)

DSGetLogEntry
Lê os detalhes completos do evento fornecidos em EventId.

Sintaxe
EventDetail = DSGetLogEntry (JobHandle, EventId)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventId é um número inteiro que identifica o evento de log específico para o qual
os detalhes são necessários. Este valor é obtido utilizando a função
DSGetNewestLogId.
EventDetail é uma cadeia que contém subcadeias separadas por \. As subcadeias
são:
Registro de data e hora de Substring1 no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
Informação do Usuário de Substring2
EventType de Substring3 - consulte DSGetNewestLogId
Substring4 - Mensagem do evento n
Se ocorrer um erro, ele será relatado por um dos seguintes códigos de resultado de
número inteiro negativo:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE Erro ao acessar EventId.
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Exemplo
Os comandos a seguir primeiro obtêm o EventID para o evento de log necessário
e, em seguida, lêem os detalhes completos do evento de log identificados por
LatestLogid na cadeia LatestEventString:
latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntry(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogEventIds
Retorna uma lista de IDs de evento de log para determinada execução de uma
chamada de tarefa.

Sintaxe
IdList = DSGetLogEventIds (JobHandle, RunNumber, EventTypeFilter)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
RunNumber identifica a execução da chamada de tarefa para a qual os IDs de
evento são retornados. Geralmente, um valor zero solicita IDs para a execução
mais recente da chamada da tarefa. Para recuperar detalhes de execuções
anteriores, forneça valores negativos, tais como -1 para detalhes sobre a execução
anterior à execução mais recente, -2 para detalhes sobre a execução anterior a esta
execução, e assim por diante. Nos pontos onde membros de execução explícitos
forem conhecidos, você pode recuperar detalhes ao fornecer o número de execução
como um valor positivo.
EventTypeFilter restringe os tipos de entrada do log de eventos para os quais os IDs
são retornados. Por padrão, são retornados IDs para todas as entradas de log.
Inclua caracteres na cadeia de filtros para restringir entradas como a seguir:
P

Informativo

Q

Aviso

S

Fatal

S

Eventos de Início ou Encerramento

B

Eventos de Lote ou Controle

R

Eventos de Limpeza ou Reconfiguração

J

Eventos de Rejeição

IdList é retornado como uma lista de números inteiros positivos que identificam os
eventos de log necessários. Em caso de erro, IdList também pode ser retornado
como um número inteiro negativo, no qual ele contém um dos seguintes códigos
de erro:
DSJE.BADHANDLE
JobHandle inválido.
DSJE.BADTYPE
EventTypeFilter inválido.
DSJE.BADVALUE
RunNumber inválido.
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Observações
Para utilizar este método, o programa precisa ter adquirido anteriormente um
identificador de erro ao chamar DSAttachJob.
O número de execuções para uma chamada de tarefa é reconfigurado quando a
tarefa for compilada. Dessa forma, não é possível utilizar esse método para
recuperar IDs de evento de tarefa para execuções que ocorreram antes da
compilação da tarefa mais recente.

DSGetLogSummary
Retorna uma lista de detalhes de eventos de log curtos. Os detalhes retornados são
determinados pela configuração de alguns filtros. (Deve-se tomar cuidado com a
configuração dos filtros, caso contrário, uma grande quantidade de informações
poderá ser retornada.)

Sintaxe
SummaryArray = DSGetLogSummary (JobHandle, EventType, StartTime, EndTime, MaxNumber)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
v DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
v DSJ.LOGFATAL Erro fatal
v DSJ.LOGREJECT Link de rejeição estava ativo
v DSJ.LOGSTARTED Tarefa iniciada
v DSJ.LOGRESET Log foi reconfigurado
v DSJ.LOGANY Qualquer categoria (o padrão)
StartTime é uma cadeia no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS ou AAAA-MM-DD.
EndTime é uma cadeia no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS ou AAAA-MM-DD.
MaxNumber é um número inteiro que restringe o número de eventos a serem
retornados. 0 significa nenhuma restrição. Utilize essa configuração com cautela.
SummaryArray é uma matriz de campos separados por @FM. Cada campo é
formado por um número de subcadeias separadas por \, em que cada campo
representa um evento separado com as seguintes subcadeias:
EventId da Subcadeia 1, de acordo com DSGetLogEntry
Registro de data e hora da Subcadeia 2 no formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
EventType da Subcadeia 3 - consulte DSGetNewestLogId
Substring4 - Mensagem do evento n
Se ocorrer um erro, ele será relatado por um dos seguintes códigos de resultado de
número inteiro negativo:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
Capítulo 2. Kit de Desenvolvimento do InfoSphere DataStage (Interfaces de Controle de Tarefa)

107

v DSJE.BADTYPE EventType inválido.
v DSJE.BADTIME StartTime ou EndTime inválido.
v DSJE.BADVALUE MaxNumber inválido.

Exemplo
O comando a seguir gera uma matriz de eventos ativos de link de rejeição
registrados para a tarefa qsales entre 18 de agosto de 1998 e 18 de setembro de
1998, até obter um máximo de entradas MAXREJ:
RejEntries = DSGetLogSummary (qsales_handle,
→ DSJ.LOGREJECT, "1998-08-18 00:00:00", "1998-09-18
→ 00:00:00", MAXREJ)

DSGetNewestLogId
Obtém o ID do evento de log mais recente em uma categoria específica ou em
qualquer categoria.

Sintaxe
EventId = DSGetNewestLogId (JobHandle, EventType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
v DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
v
v
v
v
v

DSJ.LOGFATAL Erro fatal
DSJ.LOGREJECT Link de rejeição estava ativo
DSJ.LOGSTARTED Tarefa iniciada
DSJ.LOGRESET Log foi reconfigurado
DSJ.LOGANY Qualquer categoria (o padrão)

EventId é um número inteiro positivo que identifica o evento de log específico. Em
caso de erro, EventId também pode ser retornado como um número inteiro
negativo, no qual que ele contém um dos seguintes códigos de erro:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE EventType inválido.

Exemplo
O comando a seguir obtém um ID para a mensagem de aviso mais recente no log
para a tarefa qsales:
Warnid = DSGetNewestLogId (qsales_handle,
→ DSJ.LOGWARNING)

DSGetParamInfo
Fornece um método para obter informações sobre um parâmetro, que também
pode ser normalmente utilizado para controle de tarefa. Essa rotina poderia
referenciar uma tarefa controlada ou a tarefa atual, dependendo do valor de
JobHandle.
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Sintaxe
Result = DSGetParamInfo (JobHandle, ParamName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob ou
poderia ser DSJ.ME para referir-se à tarefa atual.
ParamName é o nome do parâmetro a ser interrogado.
InfoType especifica as informações necessárias e poderia ser uma de:
DSJ.PARAMDEFAULT
DSJ.PARAMHELPTEXT
DSJ.PARAMPROMPT
DSJ.PARAMTYPE
DSJ.PARAMVALUE
DSJ.PARAMDES.DEFAULT
DSJ.PARAMLISTVALUES
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES
DSJ.PARAMPROMPT.AT.RUN
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.PARAMDEFAULT String - Valor padrão atual para o parâmetro em questão.
Consulte também DSJ.PARAMDES.DEFAULT.
v DSJ.PARAMHELPTEXT String - Texto da ajuda (se houver) para o parâmetro em
questão.
v DSJ.PARAMPROMPT String - Prompt (se houver) para o parâmetro em questão.
v DSJ.PARAMTYPE Integer - Descreve o tipo de teste de validação que deve ser
realizado em qualquer valor que esteja sendo configurado para esse parâmetro.
Ele pode ser do tipo:
DSJ.PARAMTYPE.STRING
DSJ.PARAMTYPE.ENCRYPTED
DSJ.PARAMTYPE.INTEGER
DSJ.PARAMTYPE.FLOAT (o parâmetro poderia conter pontos e E)
DSJ.PARAMTYPE.PATHNAME
DSJ.PARAMTYPE.LIST (deve ser uma cadeia de cadeias separadas por
Tabulação)
DSJ.PARAMTYPE.DATE (deve ser uma cadeia no formato AAAA-MM-DD)
DSJ.PARAMTYPE.TIME (deve ser uma cadeia no formato HH:MM)
v DSJ.PARAMVALUE String - Valor atual do parâmetro para a tarefa em execução
ou a última tarefa executada se a tarefa estiver concluída.
v DSJ.PARAMDES.DEFAULT String - Valor padrão original do parâmetro poderia ser diferente de DSJ.PARAMDEFAULT se este último tivesse sido
alterado por um administrador desde a instalação da tarefa.
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v DSJ.PARAMLISTVALUES String - Lista separada por Tabulação de valores
permitidos para o parâmetro. Consulte também DSJ.PARAMDES.LISTVALUES.
v DSJ.PARAMDES.LISTVALUES String - Lista original separada por tabulação de
valores permitidos para o parâmetro - poderia ser diferente de
DSJ.PARAMLISTVALUES se este último tivesse sido alterado por um
administrador desde a instalação da tarefa.
v DSJ.PROMPT.AT.RUN String - 1 significa que o parâmetro deve ser solicitado
quando a tarefa for executada; qualquer outro valor significa que não é
necessário (DSJ.PARAMDEFAULT String a ser utilizada diretamente).
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
v DSJE.BADPARAM ParamName não é um nome de parâmetro na tarefa.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetParamInfo pode ser utilizado
antes ou depois que uma função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer
status retornado depois de uma chamada bem-sucedida para DSRunJob esteja
relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita o valor padrão do parâmetro quarter para a tarefa
qsales:
Qs_quarter = DSGetparamInfo(qsales_handle, "quarter",
→ DSJ.PARAMDEFAULT)

DSGetProjectInfo
Fornece um método para obter informações sobre o projeto atual.

Sintaxe
Result = DSGetProjectInfo (InfoType)

InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.JOBLIST
DSJ.PROJECTNAME
DSJ.HOSTNAME
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.JOBLIST String - lista separada por vírgula de nomes de todas as tarefas
conhecidas para o projeto (se as tarefas estiverem anexadas atualmente ou não).
v DSJ.PROJECTNAME String - nome do projeto atual
v DSJ.HOSTNAME String - o nome do host do mecanismo que contém o projeto
atual.
Result também poderia retornar uma condição de erro, como a seguir:
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
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DSGetStageInfo
Fornece um método para obter informações sobre um estágio, que também pode
ser normalmente utilizado para controle de tarefa. Ele pode fazer referência à
tarefa atual ou a uma tarefa controlada, dependendo do valor de JobHandle.

Sintaxe
Result = DSGetStageInfo (JobHandle, StageName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou
poderia ser DSJ.ME para referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME
para referir-se ao estágio atual, se necessário.
InfoType especifica as informações necessárias e poderia ser uma de:
DSJ.LINKLIST
DSJ.STAGELASTERR
DSJ.STAGENAME
DSJ.STAGETYPE
DSJ.STAGEINROWNUM
DSJ.VARLIST
DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP
DSJ.STAGEENDTIMESTAMP
DSJ.STAGEDESC
DSJ.STAGEINST
DSJ.STAGECPU
DSJ.LINKTYPES
DSJ.STAGEELAPSED
DSJ.STAGEPID
DSJ.STAGESTATUS
DSJ.STAGEEOTCOUNT
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
DSJ.CUSTINFOLIST
DSJ.STAGEEOTSTART
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Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.LINKLIST - lista separada por vírgula de nomes de link no estágio.
v DSJ.STAGELASTERR String - última mensagem de erro (se houver) relatada a
partir de qualquer link do estágio em questão.
v DSJ.STAGENAME String - mais útil quando utilizado com JobHandle = DSJ.ME e
StageName = DSJ.ME para descobrir seu próprio nome.
v DSJ.STAGETYPE String - o nome do tipo de estágio (por exemplo,
"Transformer", "BeforeJob").
v DSJ. STAGEINROWNUM Integer - o número da linha de entrada do link
primário.
v DSJ.VARLIST - lista separada por vírgula de nomes de variáveis de estágio.
v DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP - data/hora em que o estágio iniciou a execução,
no formato AAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEENDTIMESTAMP - data/hora em que o estágio concluiu a execução,
no formato AAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEDESC - descrição do estágio.
v DSJ.STAGEINST - lista separada por vírgula de IDs de instância (tarefas
paralelas).
v DSJ.STAGECPU - porcentagem inteira da CPU utilizada.
v DSJ.LINKTYPES - lista separada por vírgula de tipos de link.
v DSJ.STAGEELAPSED - tempo decorrido em segundos.
v DSJ.STAGEPID - lista separada por vírgula de IDs do processo.
v DSJ.STAGESTATUS - status do estágio.
v DSJ.STAGEEOTCOUNT - Contagem de blocos EndOfTransmission processados
por este estágio até o momento.
v DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP - Data/hora do último bloco EndOfTransmission
recebido por este estágio.
v DSJ.CUSTINFOLIST - informações customizadas geradas por estágios (tarefas
paralelas).
v DSJ.STAGEEOTSTART - contagem de linha no início do bloco
EndOfTransmission atual.
Result também poderia retornar condições de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não
está sendo executado em um estágio.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.

Observações
Ao fazer referência a uma tarefa controlada, DSGetStageInfo pode ser utilizado
antes ou depois que uma função DSRunJob for emitida. Garante-se que qualquer
status retornado depois de uma chamada bem-sucedida para DSRunJob esteja
relacionado a essa execução da tarefa.

Exemplo
O comando a seguir solicita a última mensagem de erro para o estágio de utilitário
de carga da tarefa qsales:
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stage_status = DSGetStageInfo(qsales_handle, "loader",
→ DSJ.STAGELASTERR)

DSGetStageLinks
Retorna lista delimitada por marca de campo que contém os nomes de todos os
links de entrada/saída do estágio especificado.

Sintaxe
Result = DSGetStageLinks(JobName, StageName, Key)
ou
Call DSGetStageLinks(Result, JobName, StageName, Key)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia
vazia.
StageName é o nome do estágio na tarefa especificada para o qual as informações
são necessárias. Se StageName não existir na tarefa especificada, a função retornará
uma cadeia vazia.
Key, dependendo do valor de Key, a lista retornada conterá todos os links de
estágios (Key=0), somente os links de entrada do estágio (Key=1) ou somente os
links de saída do estágio (Key=2).
Result retorna uma lista delimitada por marca de campo que contém os nomes dos
links.

Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os links de entrada no estágio
chamados "join1" na tarefa "testjob":
linkslist = DSGetStageLinks (testjob, join1, 1)

DSGetStagesOfType
Retorna lista delimitada por marca de campo que contém os nomes de todos os
estágios do tipo especificado em uma tarefa denominada.

Sintaxe
Result = DSGetStagesOfType (JobName, StageType)
ou
Call DSGetStagesOfType (Result, JobName, StageType)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, a função retornará uma cadeia
vazia.
StageType é o nome do tipo de estágio, conforme mostrado pelo formato de
propriedades do tipo de estágio do repositório, como CTransformerStage ou
ORAOCI8. Se StageType não existir no projeto atual ou não houver estágios desse
tipo na tarefa especificada, a função retornará uma cadeia vazia.
Result retorna uma lista delimitada por marca de campo que contém os nomes de
todos os estágios do tipo especificado em uma tarefa denominada.
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Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os estágios Aggregator na tarefa
paralela "testjob":
stagelist = DSGetStagesOfType (testjob, PxAggregator)

DSGetStagesTypes
Retorna uma cadeia delimitada por marca de campo de todos os tipos de estágio
ativos e passivos que existem em uma tarefa denominada.

Sintaxe
Result = DSGetStageTypes(JobName )
ou
Call DSGetStageTypes(Result, JobName )

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, Result será configurado para
uma cadeia vazia.
Result é uma cadeia classificada, delimitada por marca de campo, de tipos de
estágio em JobName.

Exemplo
O comando a seguir retorna uma lista de todos os tipos de estágios na tarefa
"testjob":
stagetypelist = DSGetStagesOfType (testjob)

DSGetVarInfo
Fornece um método de obter informações sobre as variáveis utilizadas em estágios
de transformadores.

Sintaxe
Result = DSGetVarInfo (JobHandle, StageName, VarName, InfoType)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob, ou
poderia ser DSJ.ME para referir-se à tarefa atual.
StageName é o nome do estágio a ser interrogado. Também poderia ser DSJ.ME
para referir-se ao estágio atual, se necessário.
VarName é o nome da variável a ser interrogada.
InfoType especifica as informações necessárias e pode ser um dos tipos a seguir:
DSJ.VARVALUE
DSJ.VARDESCRIPTION
Result depende do InfoType especificado, como a seguir:
v DSJ.VARVALUE String - o valor da variável especificada.
v DSJ.VARDESCRIPTION String - descrição da variável especificada.
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Result também poderia retornar uma condição de erro, como a seguir:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle não era válido.
v DSJE.BADTYPE InfoType não foi reconhecido.
v DSJE.NOTINSTAGE StageName era DSJ.ME e o responsável pela chamada não
está sendo executado em um estágio.
v DSJE.BADVAR VarName não foi reconhecido.
v DSJE.BADSTAGE StageName não se refere a um estágio conhecido na tarefa.

DSIPCPageProps
Retorna o tamanho (em KB) do buffer de Envio/Recebimento de um estágio IPC
(ou Serviço da Web).

Sintaxe
Result = DSGetIPCStageProps (JobName, StageName)
ou
Call DSGetIPCStageProps (Result, JobName, StageName)

JobName é o nome da tarefa no projeto atual para a qual informações são
necessárias. Se JobName não existir no projeto atual, Result será configurado para
uma cadeia vazia.
StageName é o nome de um estágio IPC na tarefa especificada para o qual as
informações são necessárias. Se StageName não existir ou não estiver em um estágio
IP em JobName, Result será configurado para uma cadeia vazia.
Result é uma matriz que contém os seguintes campos:
v o tamanho (em kilobytes) do buffer de Envio/Recebimento do StageName de
estágio IPC (ou Serviço da Web) dentro de JobName.
v o valor de tempo limite em segundos do StageName do estágio IPC (ou Serviço
da Web) dentro de JobName.

Exemplo
O comando a seguir retorna o tamanho e o tempo limite do estágio "IPC1" na
tarefa "testjob":
buffersize = DSGetIPCStageProps (testjob, IPC1)

DSLogEvent
Registra em log uma mensagem do evento para uma tarefa diferente da tarefa
atual. (Utilize DSLogInfo, DSLogFatal ou DSLogWarn para registrar um evento
para a tarefa atual.)

Sintaxe
ErrCode = DSLogEvent (JobHandle, EventType, EventMsg)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
EventType é o tipo de evento registrado sendo um dos seguintes tipos:
v DSJ.LOGINFO Mensagem informativa
v DSJ.LOGWARNING Mensagem de aviso
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EventMsg é uma cadeia que contém a mensagem do evento.
ErrCode será 0 senão houver erro. Caso contrário, ele conterá um dos seguintes
erros:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE EventType inválido (observe que não é possível especificamente
inserir uma mensagem fatal no log de outra tarefa).

Exemplo
O comando a seguir, quando incluído na tarefa msales, inclui a mensagem "venda
mensal concluída" no log para a tarefa qsales:
Logerror = DsLogEvent (qsales_handle, DSJ.LOGINFO,
→ "monthly sales complete")

DSLogFatal
Registra em log uma mensagem de erro fatal em um arquivo de log da tarefa e
termina a tarefa.

Sintaxe
Call DSLogFatal (Message, CallingProgName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que você deseja registrar. Message é
prefixada automaticamente com o nome do estágio atual e a sub-rotina
antes/depois da chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome de sub-rotina antes/depois que chama a
sub-rotina DSLogFatal.

Observações
DSLogFatal grava a mensagem de erro fatal no arquivo de log de tarefa e
interrompe a tarefa. DSLogFatal nunca retorna para a sub-rotina antes/depois de
chamada, portanto, deve ser utilizado com cautela. Se uma tarefa for interrompida
com um erro fatal, ela deverá ser reconfigurada utilizando o cliente Director para
que possa ser executada novamente.
Em uma sub-rotina anterior/posterior, é melhor registrar uma mensagem de aviso
(usando DSLogWarn) e sair com um código de erro diferente de zero, o que
permite que o InfoSphere DataStage pare a tarefa de forma limpa.
DSLogFatal não deve ser utilizada em uma transformação. Em vez disso, utilize
DSTransformError.

Exemplo
Call DSLogFatal("Cannot open file", "MyRoutine")

DSLogInfo
Registra uma mensagem informativa em um arquivo de log da tarefa.

Sintaxe
Call DSLogInfo (Message, CallingProgName)
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Message (entrada) é a mensagem informativa que deseja registrar. Message é
automaticamente prefixada com o nome do estágio atual e o programa de
chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome da transformação ou a sub-rotina antes/depois
que chama a sub-rotina DSLogInfo.

Observações
DSLogInfo grava o texto da mensagem no arquivo de log da tarefa como uma
mensagem informativa e retorna para a rotina ou transformação de chamada. Se
DSLogInfo for chamado durante a fase de teste para uma rotina recém criada no
repositório, os dois argumentos serão exibidos na janela de resultados.
As mensagens informativas ilimitadas podem ser gravadas no arquivo de log da
tarefa. No entanto, se forem geradas muitas mensagens, a execução da tarefa
poderá se tornar lenta e o cliente Director poderá demorar algum tempo para
exibir o arquivo de log da tarefa.

Exemplo
Call DSLogInfo("Transforming: ":Arg1, "MyTransform")

DSLogToController
Essa rotina poderia ser utilizada para colocar uma mensagem informativa no
arquivo de log da tarefa que controla esta tarefa, se houver. Se não houver, a
chamada será somente ignorada.

Sintaxe
Call DSLogToController(MsgString)

MsgString é o texto a ser registrado em log. O evento de log é do tipo Informação.

Observações
Se a tarefa atual não estiver sob controle, uma saída silenciosa será executada.

Exemplo
Call DSLogToController("This is logged to parent")

DSLogWarn
Registra em log uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa.

Sintaxe
Call DSLogWarn (Message, CallingProgName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que você deseja registrar. Message é
prefixada automaticamente com o nome do estágio atual e a sub-rotina
antes/depois da chamada.
CallingProgName (entrada) é o nome da sub-rotina antes/depois que chama a
sub-rotina DSLogWarn.
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Observações
DSLogWarn grava a mensagem no arquivo de log da tarefa como uma mensagem
de aviso e retorna para a sub-rotina antes/depois. Se a tarefa tiver um limite de
aviso definido para ela, quando o número de avisos atingir esse limite, a chamada
não retornará e a tarefa será interrompida.
DSLogWarn não deve ser utilizada em uma transformação. Em vez disso, utilize
DSTransformError.

Exemplo
If InputArg > 100 Then
Call DSLogWarn("Input must be =< 100; received
":InputArg,"MyRoutine")
End Else
* Carry on processing unless the job aborts
Final

DSMakeJobReport
Gera um relatório que descreve o status completo de uma tarefa anexada válida.

Sintaxe
ReportText = DSMakeJobReport(JobHandle, ReportLevel, LineSeparator)

JobHandle é a cadeia conforme retornada de DSAttachJob.
ReportLevel especifica o tipo de relatório sendo um dos seguintes tipos:
v 0 - relatório básico. A cadeia de texto que contém o horário de
início/encerramento, o tempo decorrido e o status da tarefa.
v 1 - detalhe do estágio/link. Como relatório básico, mas também contém
informações sobre estágios e links individuais dentro da tarefa.
v 2 - cadeia de texto que contém relatório XML completo.
Por padrão, o XML gerado não conterá uma instrução de processamento
<?xml-stylesheet?>. Se uma folha de estilo for necessária, especifique um
ReportLevel igual a 2 e anexe o nome da URL da folha de estilo necessária, ou
seja, 2;styleSheetURL. Isso insere uma instrução de processamento no XML gerada
no formato:
<?xml-stylesheet type=text/xsl" href="styleSheetURL"?>

LineSeparator é a cadeia utilizada para separar linhas do relatório. Os valores
especiais reconhecidos são:
v "CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
v "LF" => CHAR(10)
v "CR" => CHAR(13)
O padrão será CRLF se for em Windows, caso contrário será LF.

Observações
Se um identificador de tarefa inválido for fornecido ou qualquer outro erro for
encontrado, as informações serão incluídas em ReportText.
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Exemplo
h$ = DSAttachJob("MyJob", DSJ.ERRNONE)
rpt$ = DSMakeJobReport(h$,0,"CRLF")

DSMakeMsg
Insere argumentos em um modelo de mensagem. Opcionalmente, ele ainda
consultará um id do modelo no arquivo de mensagens do InfoSphere DataStage
padrão e usará qualquer modelo de mensagem retornado em vez daquele
fornecido à rotina.

Sintaxe
FullText = DSMakeMsg(Template, ArgList)

FullText é a mensagem com parâmetros substituídos.
Template é o modelo de mensagem, em que %1, %2, etc. devem ser substituídos por
valores da posição equivalente em ArgList. Se a cadeia de modelo iniciar com um
número seguido por "\", isso é assumido como sendo parte de um ID de
mensagem a ser consultado no arquivo de mensagens do InfoSphere DataStage.
Nota: Se um token de argumento for seguido por "[E]", o valor desse argumento
será assumido como um código de erro do controle de tarefa e uma explicação
deve será inserida no lugar de "[E]". (Consulte a função DSTranslateCode.)
ArgList é a matriz dinâmica, um campo por argumento a ser substituído.

Observações
Esta rotina é chamada de código de controle de tarefa criado pelo JobSequence
Generator.
Ela também executará a substituição do parâmetro da tarefa local na mensagem de
texto. Ou seja, se for chamada a partir de uma tarefa, ela procurará subcadeias,
como "#xyz#", e as substituirá pelo valor do parâmetro da tarefa chamado "xyz".

Exemplo
t$ = DSMakeMsg("Error calling DSAttachJob(%1)<L>%2",
→jb$:@FM:DSGetLastErrorMsg())

DSPrepareJob
Utilizada para garantir que uma tarefa compilada esteja no estado correto para ser
executada ou validada.

Sintaxe
JobHandle = DSPrepareJob(JobHandle)

JobHandle é o identificador, conforme retornado de DSAttachJob(), da tarefa a ser
preparada.
JobHandle é o identificador original ou um novo identificador. Se for retornado
como 0, ocorrerá um erro e uma mensagem será registrada em log.
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Exemplo
h$ = DSPrepareJob(h$)

DSRunJob
Inicia uma execução da tarefa. Observe que essa chamada é assíncrona; o pedido é
transmitido para o mecanismo no tempo de execução, mas você não é informado
de seu progresso.

Sintaxe
ErrCode = DSRunJob (JobHandle, RunMode)

JobHandle é o identificador para a tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
'RunMode é o nome do modo em que a tarefa deve ser executada e é um dos
seguintes:
v DSJ.RUNNORMAL (Padrão) Execução padrão da tarefa.
v DSJ.RUNRESET A tarefa deve ser reconfigurada.
v DSJ.RUNVALIDATE A tarefa deve ser somente validada.
v DSJ.RUNRESTART A sequência de tarefas reinicializável deve ser reiniciada com
os valores de parâmetro da tarefa original.
ErrCode será 0 se DSRunJob obtiver êxito, caso contrário, ele será um dos seguintes
números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado e sem
execução).
v DSJE.BADTYPE RunMode não é um modo conhecido.

Observações
Se a tarefa de controle estiver em execução no modo de validação, quaisquer
chamadas de DSRunJob funcionarão como se RunMode fosse DSJ.RUNVALIDATE,
independentemente da configuração real.
Uma tarefa em modo de validação executará sua rotina JobControl (se houver), em
vez de apenas verificar sua existência, como é o caso de rotinas antes/depois. Isso
permite examinar o log de quais tarefas ela inicializou em modo de validação.
Após uma chamada de DSRunJob, o identificador da tarefa controlada será
descarregado. Se você precisar executar a mesma tarefa novamente, será necessário
utilizar DSDetachJob e DSAttachJob para configurar um novo identificador.
Observe que você também precisará utilizar DSWaitForJob, uma vez que você não
pode conectar a uma tarefa enquanto ela está em execução.

Exemplo
O comando a seguir inicia a tarefa qsales no modo padrão:
RunErr = DSRunJob(qsales_handle, DSJ.RUNNORMAL)
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DSSendMail
Esta rotina é uma interface para um programa sendmail que assume-se existir em
algum lugar no caminho da procura do usuário atual (no host da camada de
mecanismo). Ela oculta diferentes interfaces de chamada para vários programas de
envio de e-mail e fornece uma interface simples para enviar texto. Por exemplo:

Sintaxe
Reply = DSSendMail(Parameters)

Parameters é um conjunto de parâmetros name:value, separado por um caractere de
marca ou "\n".
Os nomes reconhecidos atualmente (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas)
são:
v "From" Endereço de correio do remetente, por exemplo, Me@SomeWhere.com
Somente pode ser deixado em branco se o arquivo de modelo local não contiver
um token "%from%".
v "To" Endereço de correio do destinatário, por exemplo, You@ElseWhere.com
Somente pode ser deixado em branco se o arquivo de modelo local não contiver
um token "%to%".
v "Subject" Algo a ser inserido na linha de assunto da mensagem.
Refere-se ao token "%subject%". Se deixado como "", uma linha de assunto
padrão será criada, ao longo das linhas de "A partir da tarefa do InfoSphere
DataStage: nome da tarefa"
v "Server" Nome do host através do qual o correio deve ser enviado.
Poderá ser omitido em sistemas (como o Unix) em que o nome do host SMTP
possa estar e ser configurado externamente; nesse caso, o arquivo de modelo
local não conterá um token "%server%".
v "Body" Corpo da mensagem.
Pode ser omitido. Uma mensagem vazia será enviada. Se for utilizado, deverá
ser o último parâmetro, para permitir que várias linhas sejam utilizadas na
mensagem, utilizando "\n" para quebras de linha. Refere-se ao token "%body%".
Nota: O texto do corpo poderá conter os tokens "%report% ou %fullreport% em
qualquer lugar, o que fará com que um relatório no status da tarefa atual seja
inserido nesse ponto. Um relatório completo contém informações de estágio e
link, bem como o status da tarefa.
Reply. As possíveis respostas são:
v DSJE.NOERROR (0) OK
v DSJE.NOPARAM Nome do parâmetro ausente - o campo não é semelhante a
'name:value'
v DSJE.NOTEMPLATE Não é possível localizar o arquivo de modelo
v DSJE.BADTEMPLATE Erro no arquivo de modelo

Observações
A rotina procura um arquivo local, no diretório de projeto atual, com um nome
bem-conhecido. Isto é, um modelo para descrever exatamente como executar o
comando de envio de e-mail local.
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Exemplo
code = DSSendMail("From:me@here\nTo:You@there\nSubject:Hi ya\nBody:Line1\nLine2")

DSSetDisableJobHandler
Ative ou desative a manipulação de mensagem no nível de tarefa.

Sintaxe
ErrCode = DSSetDisableJobHandler (JobHandle, value)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
value é TRUE para desativar a manipulação de mensagem no nível de tarefa ou
FALSE para ativar a manipulação de mensagem no nível de tarefa.
ErrCode será 0 se DSSetDisableJobHandler for bem-sucedido, caso contrário será
um dos seguintes números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE value não é apropriado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
O seguinte comando desativa a manipulação de mensagem no nível de tarefa para
a tarefa qsales:
GenErr = DSSetDisableJobHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetDisableProjectHandler
Ative ou desative a manipulação de mensagem no nível de projeto.

Sintaxe
ErrCode = DSSetDisableProjectHandler (ProjectHandle, value)

ProjectHandle é o valor retornado de DSOpenProject.
value é TRUE para desativar a manipulação de mensagem no nível de projeto ou
FALSE para ativar a manipulação de mensagem no nível de projeto.
ErrCode será 0 se DSSetDisableProjectHandler for bem-sucedido, caso contrário será
um dos seguintes números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE ProjectHandle inválido.
v DSJE.BADVALUE value não é apropriado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
O seguinte comando desativa a manipulação de mensagem no nível de projeto
para o projeto qsales:
GenErr = DSSetDisableProjectHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetGenerateOpMetaData
Utilize isso para especificar se a tarefa gera metadados operacionais ou não. Isso
anula a configuração padrão do projeto.
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Sintaxe
ErrCode = DSSetGenerateOpMetaData (JobHandle, value)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
value é TRUE para gerar metadados operacional, FALSE para não gerar metadados
operacional.
ErrCode será 0 se DSRunJob obtiver êxito, caso contrário, ele será um dos seguintes
números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADTYPE value está incorreto.

Exemplo
O comando a seguir faz com que a tarefa qsales gere metadados operacional para
qualquer que seja o padrão de projeto especificado:
GenErr = DSSetGenerateOpMetaData(qsales_handle, TRUE)

DSSetJobLimit
Por padrão, uma tarefa controlada herda quaisquer limites de aviso ou de linha a
partir da tarefa de controle. No entanto, esses limites podem ser anulados
utilizando a função DSSetJobLimit.

Sintaxe
ErrCode = DSSetJobLimit (JobHandle, LimitType, LimitValue)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
LimitType é o nome do limite a ser aplicado para a tarefa em execução sendo um
dos seguintes tipos:
v DSJ.LIMITWARN Tarefa a ser parada após os eventos de aviso LimitValue.
v DSJ.LIMITROWS Estágios a serem limitados para linhas LimitValue.
LimitValue é um número inteiro que especifica o valor para o qual o limite é
configurado. Configure esse valor para 0 para especificar avisos ilimitados.
ErrCode será 0 se DSSetJobLimit obtiver êxito, caso contrário, será um dos
seguintes números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado e sem
execução).
v DSJE.BADTYPE LimitType não é uma condição de limite conhecida.
v DSJE.BADVALUE LimitValue não é adequado para o tipo de condição de limite.

Exemplo
O comando a seguir configura um limite de 10 avisos na tarefa qsales antes de ela
ser parada:
LimitErr = DSSetJobLimit(qsales_handle,
→ DSJ.LIMITWARN, 10)
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DSSetParam
Especifica valores de parâmetro da tarefa antes de executar uma tarefa. Qualquer
parâmetro não configurado será assumido como padrão.

Sintaxe
ErrCode = DSSetParam (JobHandle, ParamName, ParamValue)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ParamName é uma cadeia que fornece o nome do parâmetro.
ParamValue é uma cadeia que fornece o valor para o parâmetro.
ErrCode será 0 se DSSetParam for bem-sucedido, caso contrário, ele será um dos
seguintes números inteiros negativos:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.BADSTATE A tarefa não está no estado correto (compilado e sem
execução).
v DSJE.BADPARAM ParamName não é um parâmetro conhecido da tarefa.
v DSJE.BADVALUE ParamValue não é adequado para esse tipo de parâmetro.

Exemplo
Os comandos a seguir configuraram o parâmetro quarter para 1 e o parâmetro
startdate para 1/1/97 para a tarefa qsales:
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "quarter", "1")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "startdate",
→ "1997-01-01")

DSSetUserStatus
Aplicadada somente para a tarefa atual e não tem um parâmetro JobHandle. Ela
pode ser utilizada por qualquer tarefa em uma rotina JobControl ou After para
configurar um código de terminação para interrogação por outra tarefa. De fato, o
código poderia ser configurado em qualquer ponto da tarefa e a última
configuração seria aquela que será assimilada a qualquer momento. Portanto, para
ter certeza de obter o código de terminação real para uma tarefa, o responsável
pela chamada deverá utilizar DSWaitForJob e DSGetJobInfo em primeiro lugar e
verificar se há um status de conclusão com êxito.
Essa rotina é definida como uma sub-rotina, não como uma função, pois não há
erros possíveis.

Sintaxe
Call DSSetUserStatus (UserStatus)

UserStatus String é qualquer mensagem de terminação definida pelo usuário. A
cadeia será registrada em log como parte de um evento "Control" adequado no log
da tarefa de chamada, e armazenada para recuperação por DSGetJobInfo,
sobrescrevendo qualquer cadeia armazenada anteriormente.
Essa cadeia não deve ser um número inteiro negativo, caso contrário, ela poderia
não ser reconhecida em um erro interno em chamadas DSGetJobInfo.
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Exemplo
O comando a seguir configura um código de terminação "tarefa de vendas
concluída":
Call DSSetUserStatus("sales job done")

DSStopJob
Essa rotina deve ser utilizada somente depois que uma função DSRunJob for
emitida. Ela envia imediatamente um pedido de parada para o mecanismo de
tempo de execução. A chamada é assíncrona. Se você precisar saber se a tarefa foi
realmente interrompida, chame DSWaitForJob ou utilize a instrução Sleep para
fazer sondagem de DSGetJobStatus. Observe se o pedido de parada foi enviado,
independentemente do status atual da tarefa.

Sintaxe
ErrCode = DSStopJob (JobHandle)

JobHandle é o identificador da tarefa, conforme derivado de DSAttachJob.
ErrCode será 0 se DSStopJob obtiver êxito, caso contrário poderá ser o seguinte:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.

Exemplo
O comando a seguir solicita a interrupção da tarefa qsales:
stoperr = DSStopJob(qsales_handle)

DSTransformError
Registra em log uma mensagem de aviso em um arquivo de log da tarefa. Essa
função é chamada somente a partir de transformações.

Sintaxe
Call DSTransformError (Message, TransformName)

Message (entrada) é a mensagem de aviso que você deseja registrar. Message é
automaticamente prefixada com o nome do estágio atual e a transformação de
chamada.
TransformName (entrada) é o nome da transformação que chama a sub-rotina
DSTransformError.

Observações
DSTransformError grava a mensagem (e outras informações) no arquivo de log da
tarefa como um aviso e retorna para a transformação. Se a tarefa tiver um limite de
aviso definido para ela, quando o número de avisos atingir esse limite, a chamada
não retornará e a tarefa será interrompida.
Além da mensagem de aviso, DSTransformError registra em log os valores de
todas as colunas nas linhas atuais para todos os links de entrada e de saída
conectados ao estágio atual.
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Exemplo
Function MySqrt(Arg1)
If Arg1 < 0 Then
Call DSTransformError("Negative value:"Arg1, "MySqrt")
Return("0")
;*transform produces 0 in this case
Fim
Result = Sqrt(Arg1) ;* else return the square root
Return(Result)

DSTranslateCode
Converte um status ou código de erro de controle de tarefa em uma mensagem de
texto explicativa.

Sintaxe
Ans = DSTranslateCode(Code)

Code é:
v Se Code > 0, será assumido que ele seja um status de tarefa.
v Se Code < 0, será assumido que ele seja um código de erro.
v

(0 nunca deve ser transmitido e retornará "nenhum erro")

Ans é a mensagem associada ao código.

Observações
Se Code não for reconhecido, Ans o relatará.

Exemplo
code$ = DSGetLastErrorMsg()
ans$ = DSTranslateCode(code$)

DSWaitForFile
Suspender uma tarefa até que um arquivo nomeado exista ou não exista.

Sintaxe
Reply = DSWaitForFile(Parameters)

Parameters é o caminho completo de arquivo a ser acompanhado. Nenhuma
verificação é feita com relação a esse caminho se é lógico ou não (por exemplo, se
todos os diretórios no caminho existem). Um nome de caminho que começa com
"-" indica um sinalizador para verificar a não existência do caminho. Ele não faz
parte do nome do caminho.
Os parâmetros também poderiam terminar no formato "timeout:NNNN" (ou
"timeout=NNNN"). Isso indica um tempo não padrão a ser aguardado antes de
desistir. Existem vários formatos possíveis, sem distinção entre maiúsculas e
minúsculas:
v nnn número de segundos para aguardar (a partir de agora)
v nnnS idem
v nnnM número de minutos para aguardar (a partir de agora)
v nnnH número de horas para aguardar (a partir de agora)
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v nn:nn:nn aguardar até esta hora em 24HH:NN:SS. Se esse horário ou o horário
nn:nn for ultrapassado, aguardará até o dia seguinte.
O tempo limite padrão é o mesmo que "12H".
O formato poderia terminar, opcionalmente, em "/nn", indicando um tempo de
atraso de sondagem em segundos. Se omitido, um tempo de sondagem padrão é
utilizado.
Reply poderia ser:
v DSJE.NOERROR (0) OK - o arquivo existe no momento ou não existe,
dependendo do sinalizador.
v DSJE.BADTIME Formato de Tempo Limite Não reconhecido
v DSJE.NOFILEPATH Caminho de arquivo ausente
v DSJE.TIMEOUT Tempo de espera muito longo

Exemplos
Reply = DSWaitForFile("C:\ftp\incoming.txt timeout:2H")

(aguardar 7200 segundos para que o arquivo em C: exista antes de desistir)
Reply = DSWaitForFile("-incoming.txt timeout=15:00")

(aguardar até 15:00 para que o arquivo no diretório local NÃO exista.)
Reply = DSWaitForFile("incoming.txt timeout:3600/60")

(aguardar 1 hora para que um arquivo local exista, verificando uma vez por
minuto.)

DSWaitForJob
Essa função será válida somente se a tarefa atual tiver emitido DSRunJob no(s)
JobHandle(s) fornecido(s). Se uma das tarefas, cujos identificadores estão na lista,
tiver sido concluída, a função DSWaitForJob será retornada imediatamente. Se
nenhuma das tarefas tiver sido concluída, a função DSWaitForJob será retornada
assim que uma das tarefas tiver sido concluída.

Sintaxe
ErrCode = DSWaitForJob (JobHandle)

JobHandle é a cadeia retornada de DSAttachJob. Se houver vírgulas, JobHandle será
um conjunto de identificadores de tarefas delimitado por vírgula, representando
uma lista de tarefas que devem ser aguardadas.
ErrCode será 0 se não houver erro, senão os valores de erros possíveis (<0) serão:
v DSJE.BADHANDLE JobHandle inválido.
v DSJE.WRONGJOB A tarefa desse JobHandle não foi executada a partir dessa
tarefa.
ErrCode é >0 => identificador da tarefa que foi concluída a partir da espera de
várias tarefas.
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Observações
DSWaitForJob aguarda uma única tarefa ou diversas tarefas.

Exemplo
Para aguardar o retorno da tarefa qsales:
WaitErr = DSWaitForJob(qsales_handle)

Macros de Status da Tarefa
Uma grande quantidade de macros é fornecida no arquivo JOBCONTROL.H para
facilitar a obtenção de informações sobre a tarefa atual, bem como sobre os links e
estágios pertencentes à tarefa atual. Estas macros fornecem a funcionalidade para
usar as funções do InfoSphere DataStage BASIC DSGetProjectInfo, DSGetJobInfo,
DSGetStageInfo e DSGetLinkInfo com o token DSJ.ME como o JobHandle e
podem ser usadas em todos os estágios ativos e antes/depois de sub-rotinas. As
macros fornecem a funcionalidade para todos os argumentos InfoType possíveis
para as funções DSGet...Info.
As macros disponíveis são:
v DSHostName
v
v
v
v
v
v

DSProjectName
DSJobStatus
DSJobName
DSJobController
DSJobStartDate
DSJobStartTime

v DSJobWaveNo
v DSJobInvocations
v DSJobInvocationID
v DSStageName
v DSStageLastErr
v DSStageType
v
v
v
v

DSStageInRowNum
DSStageVarList
DSLinkRowCount
DSLinkLastErr

v DSLinkName
Por exemplo, para obter o nome da tarefa atual:
MyName = DSJobName

Para obter o nome completo do estágio atual:
MyName = DSJobName : "." : DSStageName

Além disso, as seguintes macros são fornecidas para manipular variáveis do
estágio Transformer:
v DSGetVar(VarName) retorna o valor atual da variável de estágio nomeada. Se o
estágio atual não tiver uma variável de estágio chamada VarName, "" será
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retornado e uma mensagem de erro será registrada. Se a variável de estágio
nomeada for definida, mas não for inicializada, "" será retornado e uma
mensagem de erro será registrada.
v DSSetVar(VarName, VarValue) configura o valor da variável de estágio nomeada.
Se o estágio atual não tiver uma variável de estágio chamada VarName, uma
mensagem de erro será registrada.
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Capítulo 3. Gerando um Relatório XML
É possível gerar um relatório XML que forneça informações sobre uma tarefa,
utilizando-se os seguintes métodos:
v Função de API DSMakeJobReport (consulte “DSMakeJobReport” na página 63)
v Função de BASIC DSMakeJobReport (consulte “DSMakeJobReport” na página
118)
v Comando dsjob (consulte “Gerando um Relatório” na página 13)
O InfoSphere DataStage fornece os seguintes arquivos para ajudar na manipulação
dos relatórios XML gerados:
v DSReportSchema.xsd. Um documento de esquema XML que descreve
completamente a estrutura dos documentos de relatório da tarefa XML.
v DSReport-Monitor.xsl. Um exemplo de folha de estilo XSLT que cria uma
página da Web em HTML semelhante à visualização do Monitor Director a
partir do relatório XML.
v DSReport-Waterfall.xsl. Um exemplo de folha de estilo XSLT que cria uma
página da Web em HTML mostrando um relatório em cascata que descreve
como os dados fluíram entre todos os processos na tarefa a partir do relatório
XML.
Os arquivos estão todos localizados no diretório do cliente InfoSphere DataStage
(\IBM\InformationServer\Clients\Classic).
É possível integrar uma referência a uma folha de estilo ao criar um relatório que
utiliza qualquer um dos comandos listados anteriormente. Depois que o relatório
for gerado, você poderá visualizá-lo em um navegador da Internet.
Como alternativa, é possível utilizar um processador xslt, como saxon ou msxsl,
para converter um relatório já gerado. Por exemplo:
java - jar saxon.jar jobreport.xml DSReport-Monitor.xsl > jobmonitor.htm

gerará um arquivo HTML chamado jobmonitor.htm a partir do relatório
jobreport.xml, enquanto:
maxsl jobreport.xml DSReport-Waterfall.xsl > jobwaterfall.htm

gerará um arquivo HTML chamado jobwaterfall.htm a partir do relatório
jobreport.xml.
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Acessibilidade do Produto
É possível obter informações sobre o status de acessibilidade dos produtos IBM.
Os módulos do produto e as interfaces com o usuário do IBM InfoSphere
Information Server não são totalmente acessíveis. O programa de instalação instala
os seguintes módulos e componentes do produto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

Para obter informações sobre o status de acessibilidade de produtos IBM, consulte
as informações de acessibilidade de produtos IBM, em http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html.

Documentação Acessível
A documentação acessível para produtos InfoSphere Information Server é fornecida
em um centro de informações. O Centro de Informações apresenta a documentação
no formato XHTML 1.0, o qual é visível na maioria dos navegadores da Web. O
XHTML permite que as preferências de exibição no navegador sejam configuradas.
Ele também permite que leitores de tela e outras tecnologias assistidas sejam
utilizadas para acessar a documentação.

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter informações
adicionais sobre o compromisso que a IBM possui com relação à acessibilidade.
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Acessando a Documentação do Produto
A documentação é fornecida em uma variedade de locais e formatos, incluindo a
ajuda que é aberta diretamente das interfaces do cliente do produto, em um centro
de informações que abrange o conjunto e nos manuais de arquivo PDF.
O centro de informações é instalado como um serviço comum com o IBM
InfoSphere Information Server. O centro de informações contém ajuda para a
maioria das interfaces do produto, bem como a documentação completa para todos
os módulos do produto no conjunto. É possível abrir o centro de informações a
partir do produto instalado ou de um navegador da Web.

Acessando o centro de informações
Você pode usar os seguintes métodos para abrir o centro de informações instalado.
v Clique no link Ajuda na parte superior direita da interface do cliente.
Nota: No IBM InfoSphere FastTrack e no IBM InfoSphere Information Server
Manager, o item de Ajuda principal abre um sistema de ajuda local. Escolha
Ajuda > Abrir Info Center para abrir o centro de informações de conjunto
completo.
v Pressione a tecla F1. A tecla F1 geralmente é aberta no tópico que descreve o
contexto atual da interface do cliente.
Nota: A tecla F1 não funciona em clientes da Web.
v Use um navegador da Web para acessar o centro de informações instalado,
mesmo quando não estiver conectado ao produto. Insira o seguinte endereço em
um navegador da Web: http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html. O
host_name é o nome do computador da camada de serviços no qual o centro de
informações está instalado e port_number é o número da porta para o
InfoSphere Information Server. O número de porta padrão é 9080. Por exemplo,
em um computador Microsoft® Windows® Server denominado iisdocs2, o
endereço da Web está no seguinte formato: http://iisdocs2:9080/infocenter/
topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/
iisinfsrv_home.html.
Um subconjunto do centro de informações, atualizado periodicamente, está
disponível no Web site da IBM no endereço http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/index.jsp.

Obtendo a Documentação em PDF e em Cópia Impressa
v Um subconjunto dos manuais em formato PDF está disponível através do
instalador do software e mídia de distribuição do InfoSphere Information Server.
Os outros manuais em formato PDF estão disponíveis on-line e podem ser
acessados a partir do seguinte documento de suporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Você também pode solicitar publicações do IBM no formato de cópia impressa
on-line ou por meio do representante IBM local. Para solicitar publicações
on-line, acesse o Centro de Publicações da IBM em http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Fornecendo feedback sobre a documentação
É possível enviar seus comentários sobre a documentação das seguintes maneiras:
v Formulário de comentários do leitor on-line: www.ibm.com/software/data/rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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Links para Web Sites Não IBM
Este centro de informações pode fornecer links ou referências a recursos e Web
sites não IBM.
A IBM não faz representações, não oferece garantias ou outros comprometimentos
quanto a quaisquer Web sites não IBM ou recursos de terceiros (incluindo qualquer
Web site da Lenovo) que possam ser referidos, acessados ou vinculados a qualquer
site da IBM. Um link para um Web site não IBM não significa que a IBM endossa o
conteúdo ou o uso de tal Web site ou de seu proprietário. Além disso, a IBM não
faz parte de, e nem é responsável por, quaisquer transações entre o cliente e
terceiros, mesmo que ele tome conhecimento dessas partes (ou utilize um link para
tais partes) de um site IBM. Portanto, você reconhece e concorda que a IBM não é
responsável pela disponibilidade desses sites ou recursos externos, e não é
responsável por qualquer conteúdo, serviços, produtos ou outros materiais
disponíveis nesses sites ou recursos.
Quando o cliente acessa um Web site não IBM, mesmo um que possa conter o
logotipo IBM, entenda que ele é independente da IBM e que a IBM não controla o
conteúdo nesse Web site. É responsabilidade do cliente tomar precauções para se
proteger contra vírus, worms, Cavalos de Troia e outros programas potencialmente
destrutíveis, e proteger suas informações da maneira que julgar apropriada.
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Avisos
Essas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos
Estados Unidos da América.
A IBM pode não oferecer, em outros países, os produtos, serviços ou recursos
discutidos nesta publicação. Consulte seu representante IBM local para obter
informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não tem o propósito
de declarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser
utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que
não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser
utilizado no lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar
a operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM.
A IBM pode possuir patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a
assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento deste documento não concede
ao Cliente qualquer licença a essas patentes. Consultas sobre licenças podem ser
enviadas, por escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Botafogo
CEP: 22290-240
Para consultas sobre licença relacionadas a informações de byte duplo (DBCS),
entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu
país ou envie consultas, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não
estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não
permitem a renúncia de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em
determinadas transações, portanto, esta declaração pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações poderão incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; essas
alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a
qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos
nesta publicação, sem aviso prévio.
Referências nestas informações a Web sites que não sejam da IBM são fornecidas
apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes
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Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais
desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da forma que
julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de um imposto.
O programa licenciado descrito neste documento e todos os materiais licenciados
disponíveis para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o
Cliente IBM, Contrato de Licença Internacional de Programas IBM ou qualquer
contrato equivalente entre a IBM e o Cliente.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em
sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas
serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não-IBM foram obtidas dos fornecedores dos
respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não-IBM. Perguntas sobre a capacidade de produtos
não-IBM devem ser endereçadas aos fornecedores dos respectivos produtos.
Todas as declarações em relação à estratégia ou intenção futuras da IBM estão
sujeitas a alteração ou suspensão sem aviso prévio e representam somente metas e
objetivos.
Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações
diárias de negócios. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os
exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos
esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços
utilizados por uma empresa real é mera coincidência.
LICENÇA DE COPYRIGHT:
Essas informações contêm programas de aplicativos de amostra no idioma de
origem, o que ilustra as técnicas de programação em diversas plataformas
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operacionais. O Cliente poderá copiar, modificar e distribuir esses programas de
amostra em qualquer forma sem pagamento a IBM, por propósitos de
desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição dos programas de
aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativos para a
plataforma operacional para a qual os programas de amostra são escritos. Esses
exemplos não foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto,
não garante ou expressa confiabilidade, capacidade de manutenção ou
funcionamento desses programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não
deve ser responsabilizada por danos provenientes do uso dos programas de
amostra.
Cada cópia ou qualquer parte desses programas de amostra, ou qualquer trabalho
derivativo, deve incluir um aviso de copyright como este: © (nome da sua
empresa) (ano). Partes deste código são derivados do IBM Corp. Sample Programs.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2010. Todos os Direitos Reservados.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e
ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
Os termos a seguir são marcas registradas da International Business Machines
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países: http://www.ibm.com/
legal/copytrade.shtml
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas
registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas ou marcas
registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros
países.
UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em
outros países.
O Oracle Outside In Technology incluído aqui está sujeito a uma licença de uso
restrito e só pode ser usado em conjunto com este aplicativo.
Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas registradas ou
marcas de serviço de terceiros.

Avisos
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Entrando em Contato com a IBM
É possível entrar em contato com a IBM para obter suporte ao cliente, serviços de
suporte a software, informações de produtos e informações gerais. Também é
possível fornecer feedback à IBM sobre os produtos e a documentação.
A tabela a seguir lista os recursos para suporte ao cliente, serviços de software,
treinamento e informações sobre produtos e soluções.
Tabela 6. Recursos IBM
Recurso

Descrição e local

Portal de Suporte IBM

Você pode customizar as informações de
suporte escolhendo os produtos e os tópicos
que interessam a você em
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Serviços de Software

É possível localizar as informações sobre o
software, TI e serviços de consultoria de
negócios, no site de soluções em
www.ibm.com/businesssolutions/

Minha IBM

Você pode gerenciar links para Web sites
IBM e informações que atendam às suas
necessidades específicas de suporte técnico
criando uma conta no site Minha IBM em
www.ibm.com/account/

Treinamento e Certificação

É possível aprender sobre os serviços de
educação e treinamento técnico projetados
para pessoas, empresas e organizações
públicas para adquirir, manter e otimizar
suas habilidades de TI em
http://www.ibm.com/software/swtraining/

Representantes IBM

É possível entrar em contato com um
representante IBM para aprender sobre as
soluções em www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

Fornecendo feedback
A tabela a seguir descreve como fornecer feedback para a IBM sobre produtos e
documentação de produtos.
Tabela 7. Fornecendo Feedback à IBM
Tipo de Feedback

Ação

Feedback do Produto

É possível fornecer feedback geral do
produto através da Pesquisa de
Consumabilidade em www.ibm.com/
software/data/info/consumability-survey

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Tabela 7. Fornecendo Feedback à IBM (continuação)
Tipo de Feedback

Ação

Feedback da Documentação

Para comentar sobre o centro de
informações, clique no link Feedback na
parte superior direita de qualquer tópico no
centro de informações. Também é possível
enviar comentários sobre os manuais de
arquivo PDF, o centro de informações ou
qualquer outra documentação das seguintes
maneiras:
v Formulário de comentários do leitor
on-line: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v E-mail: comments@us.ibm.com
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