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Aplicação de licenças no Ctree Server 
Revisão: 24/05/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Aplicação de Licenças no Ctree Server 

   A aplicação de uma chave de liberação de licenças de uso no Ctree Server deve ser feita 
com o serviço / aplicação CtreeServer parado. Não é possível atualizar as licenças com o 
Ctree Server em execução 

   Para a aplicação das licenças , utilizamos a aplicação fcactvat, disponível no path onde 
encontra-se o executável do Ctree Server. Ao executar o programa, é solicitado ao usuário a 
chave de liberação da Faircom (r) , e os 6 últimos dígitos do número de série 
disponibilizado na licença 

Importante 

   Quando utilizado um ctreeserver para mais de 128 usuários, é necessário inserir no 
arquivo de configuração do ctreeserver ( ctsrvr.cfg )  a configuração USERS , informando o 
número de licenças que será utilizado. Pois mesmo com a licença instalada, informando 
mais de 128 conexões, o CtreeServer mantêm o default máximo de conexões simultâneas 
limitado em 128.  

   Por exemplo, ao instalar uma licença para 150 usuários, insira no arquivo ctsrvr.cfg a 
linha abaixo :  

USERS 150  
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Backup on-line ( dump dinâmico ) com 
Ctree Server 

Revisão: 22/02/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Quando utilizamos o Ctree Server como Base de Dados, e/ou para gerenciamento das 
tabelas ISAM ( SXS ), existe a possibilidade de configurarmos uma rotina de backup 
automática, agendada no próprio servidor do Ctree, onde é gerado um arquivo denominado 
'Dynamic Dump', contendo o espelho das tabelas especificadas no momento da execução 
do mesmo; sem ter a necessidade de parar o Ctree Server.  

Criação do Arquivo de dump dinâmico 
  
O arquivo que contém o script para a geração do dump dinâmico consiste em um arquivo 
ASCII / texto. Veja abaixo um exemplo de um script de dump dinâmico completo, para um 
ambiente ERP Microsiga, em ambiente Linux, onde o Ctree Server é utilizado para 
gerenciamento dos SXS  
  
!TIME 01:00:00 
!Dump /microsiga/ctreebkp/msdump.bak 
!Delay 60  
!FREQ 24  
!PROTECT 
!FILES   
/microsiga/ap_data/sigaadv/sigamat.emp 
/microsiga/ap_data/sigaadv/siga*.hl? 
/microsiga/ap_data/sigaadv/sigapss.spf 
/microsiga/ap_data/sigaadv/six*.dtc 
/microsiga/ap_data/sigaadv/sx*.dtc 
/microsiga/ap_data/profile/profile.usr 
!END 
  
Com estas configurações, o dump dinâmico está programado para execução à 01:00 ,  em 
intervalos de 24 horas( !FREQ 24  ) , aguardando 60 segundos para encerramento de 
transações pendentes ( !Delay 60 ) ,e arquivando os arquivos ISAM ( Dicionários SXS ) do 
Erp, o cadastro de empresas, os arquivos  
SuperFile de Help e senhas, o profile dos usuários do ERP, no arquivo 
/microsiga/ctreebkp/msdump.bak . 
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Habilitação do Dump Dinâmico no Ctree Server 
  
a) Para habilitar a execução agendada do dump dinâmico, primeiro crie o arquivo contendo 
o script de dump dinâmico, e salve-o na pasta onde está o Servidor 'Ctree Server'. Por 
exemplo, salve-o com o nome de  dynamic.dmp  
  
b) Edite o arquivo ctsrvr.cfg ( Arquivo de Configuração do Ctree), e acrescente no mesmo a 
linha abaixo, onde especificamos ao Ctree Server que as configurãções para Dump 
dinâmico estão no arquivo dynamic.dmp, na pasta atual. 
  
DUMP dynamic.dmp 
  
c) Se as alterações destas configurações forem realizadas com o CtreeServer em operação, 
esta configuração apenas será copnsiderada ápóa o Ctree Server ser finalizado e reiniciado.  
Para todos os efeitos, recomendamos a realização de alterações na configuração do 
CtreeServer sem que ele esteja em execução.  
  
Observações - Considerando o exemplo acima 
  
Caso o arquivo /microsiga/ctreebkp/msdump.bak já exista no momento da geração do 
'dump', ele será apagado, e um novo arquivo será criado com este nome.  
  
Devemos arquivar, junto do dump, o script de dump utilizado para a montagem do mesmo 
(no exemplo, dynamic.dmp), pois ele será utilizado também na operação de restauração dos 
dados.  
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CTreeServer license limited to ISAM /SXS 
files... 

Revisão: 26/08/2005 

Abrangência 

Versão 7.10 Versão 8.11 
 

    A licença de uso do CtreeServer, já aplicada no CTreeeServer disponibilizado no FTP da 
Microsiga, é liberada para uso exclusivo de acesso aos dicionários do ERP (SXS) . Quando 
o CTreeServer é utilizado também como Banco de Dados principal da aplicação ( 
RpoDb=Ctree ), é necessário obter uma licença específica para este uso (cliente precisa 
comprar).  

     Caso um CTreeServer, liberado apenas para uso nos dicionários, venha a ser utilizado 
como Banco de Dados principal da aplicação, a aplicação ERP é abortada, com a 
ocorrência de erro fatal 'CTreeServer license limited to ISAM / SXS files only. Serial 
Number [nnnnnnnn]' . 
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Características particulares 
Revisão: 07/04/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

� A função IndexKey() para chaves formadas por apenas um campo do tipo data retorna o 
nome do campo com DTOS. O mesmo acontece para índices de um campo tipo data que 
foram criados sem o DTOS.  

          Ex: DTOS(E5_DATA) 

          No Ctree, não há informação se o índice foi criado com DTOS ou não. Optou-se por retornar 
sempre com DTOS pois este é o padrão de criação deste tipo de índice. 

          Isso é válido para Build 7.00.050331A e superiores. 
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Configurações do CtreeServer V8 - 
Performance 

Revisão: 14/03/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Na versão 8.xx do CtreeServer, há chaves de configuração adicionais que habilitam a 
gravação dos logs de transação internos do CtreeServer diretamente para o disco. Para 
habilitar esta configuração, deve-se acrescentar os parâmetros abaixo no arquivo ctsrvr.cfg 
(Arquivo de configuração do CtreeServer), de acordo com o ambiente utilizado   

Ambiente Chaves a acrescentar do arquivo ctsrvr.cfg 

Windows 
 
COMPATIBILITY          LOG_WRITETHRU 
SUPPRESS_LOG_SYNC      YES 
  

Linux 
 
COMPATIBILITY          SYNC_LOG 
SUPPRESS_LOG_SYNC      YES 
  

Em testes realizados no ambiente Windows, o CtreeServer Versão 8.xx é aproximadamente 
35% mais rápido que o CtreeServer Versão 7.xx em operações de leitura/consulta a dados. 
Quando acrescentadas as configurações acima no CtreeServer V8, as operações de Insert e 
Update de dados são executadas em média 12x ( doze vezes ) mais rápido.  

No ambiente Linux, o CtreeServer Versão 8.xx é aproximandamente 10% mais rápido que 
o Ctreeserver Versão 7.xx em operações de leitura/consulta a dados. Quando utilizadas as 
configurações acima no CtreeServer V8, as operações de Insert e Update de dados são 
executadas aproximadamente  6x ( seis vezes ) mais rápido.  

Devido a esta melhora considerável de performance, aconselhamos a atualização do 
CtreeServer para V.8, acrescentando as chaves acima no arquivo de configuração. Esta 
alteração deve ser realizada em todos os ambientes que utilizam CtreeServer, tanto para 
gerenciamento de dicionários como para Banco de Dados principal. 
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Ctree Server para os dicionários 
Revisão: 26/08/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Ctree Server para os dicionários incorporado no Protheus 

Em 11/01/2005, todos os nossos clientes com contrato de manutenção e prospects passaram 
a ter direito a utilização do cTree Server Standard para manipulação dos dicionários de 
dados, arquivos de help, arquivo de senhas, profile de usuário e arquivos de trabalho. 

Essa versão distribuída em nosso produto não pode ser utilizada para manipulação do banco 
de dados principal. Nesse caso, a versão deve ser adquirida como anteriormente. Para 
instalações com mais de 150 usuários, embora seja possível a utilização do cTree Server 
Standard, recomendamos que seja ofertado o cTree Server Enterprise que possui 
performance superior. 

O Servidor Ctree está disponível em ftp://ftp.microsiga.com.br/CtreeServer/ . Essa versão já 
está liberada para 64 usuários. Para um número maior, a licença será fornecida mediante 
solicitação, para que possamos fazer um controle. A documentação sobre instalação, 
configuração e manipulação básica do CtreeServer encontra-se em 
ftp://ftp.microsiga.com.br/CtreeServer/Instalação do Ctree Server.doc  . Note que será 
necessário incluir procedimentos de início e finalização do servidor Ctree na utilização do 
Protheus. 
A liberação de Chave do Ctree Server Standard Edition para casos com mais de 64 
usuários  

Deve ser aberto chamado no ACR (Help-Desk) na área de Tecnologia Protheus com as 
seguintes informações: 

� Qual a base de dados a ser utilizada com o CtreeServer? Dicionário de dados ou 
Base de dados principal.  

� Razão Social;  
� CNPJ;  
� Sistema Operacional onde será instalado o dicionário de dados da Microsiga;  
� Quantidade de conexões/ usuários;  
� Informar se é um cliente Corporativo;  
� Informar dados obrigatórios do chamado.Ex: versão do Protheus, etc. 
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CtreeRootPath 
Revisão: 09/05/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Quando utilizado um Ctree Server em um ambiente com mais de um servidor protheus, por 
exemplo, um ambiente com “Load Balance”, devemos adicionar a chave CtreeRootPath, na 
configuração do(s) ambientes(s) que utilizam o CtreeServer.  Através desta configuração, 
devemos especificar qual é o caminho físico correspondente ao compartilhamento acessado 
pelos servidores de aplicação Protheus (RootPath) dos ambientes que utilizam Ctree Server.  

� Importante  : Esta configuração somente será considerada quando especificamos na 
configuração do Protheus Server que está sendo utilizado um CtreeServer ( seção 
[general], chave ctreemode=server ). Caso seja especificada a configuração 
CtreeRootPath em um servidor que esteja, por exemplo, utilizando Ctree 'local', a 
aplicação Advpl em uso será abortada, com a ocorrência de erro 'Environment 
Config Error - CTREEROOTPATH requires CTREE SERVER environment' . 

No exemplo abaixo, parte-se de um ambiente com 3 servidores de aplicação Protheus : 
SERVER_A , SERVER_B e SERVER_C , onde o Server_A é o servidor “master”, e nele 
estão os dicionários SXS , o Ctree Server; e o RootPath ( diretório raiz ) deste ambiente 
utiliza a pasta D:\AP_Data . Esta pasta está compartilhada, e todos os servidores de 
aplicação Protheus possuem o RootPath de seus ambientes apontando para o 
compartilhamento \\SERVER_A\Ap_data\ . Logo, através da configuração CtreeRootPath, 
deve ser informada no environment qual é o caminho físico da pasta informada no 
RootPath no servidor SERVER_A ( no caso, D:\Ap_Data\  ) 

[Environment] 
RootPath=\\SERVER_A\Ap_data\ 
CTREERootPath=D:\Ap_data\ 

Utilizada desta maneira, esta configuração faz com que o Protheus Server faça as 
requisições de abertura, leitura e gravação de dados ao CtreeServer, sempre informando ao 
CtreeServer um caminho de acesso “Local” da tabela no servidor onde o CtreeServer está 
instalado, e não um caminho de rede. Em consequência, há um menor tráfego de rede e 
melhora na performance, contribuindo para uma maior estabilidade do sistema. 

Esta configuração está implementada a partir do Protheus Server - Build 
7.00.041103A 
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Códigos de erros do Ctree / CtreeServer 
Revisão: 15/03/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

A maioria dos códigos de erro abaixo são usados apenas internamente pelo departamento 
de tecnologia e portanto, não terão significado para outros departamentos. Nestes casos, 
entre em contato com o departamento de Tecnologia. De qualquer maneira, todos os 
códigos estão listados abaixo. Além disso, muitos desses 'códigos de erro' não são 
realmente erros e sim, indicadores de uma operação sem sucesso. 

Valor   Descrição 
0      Successful operation. 
2     Key value already exists in index. 
3     Could not delete target key value since recbyt does not match associated data record 
position in index. 
4     Could not find target key value in index. No deletion performed. May indicate 
improper use of buffers during ReWriteRecord or ReWriteVRecord. 
5     Cannot call DeleteKeyBlind with an index that supports duplicate keys. 
6     ctree() function jump table error. 
7     Terminate user. 
-8    sysiocod value when FNOP_ERR caused by conflicting open requests (Server). 
-9    sysiocod value when FNOP_ERR, DCRAT_ERR, or KCRAT_ERR caused by device 
access error 
10    InitCTree parameters require too much space. 
11    Bad InitCTree parameter(s): either bufs < 3, idxs <0, sect <1, or dats < 0. 
12    Could not open file. Either file does not exist, filnam points to incorrect file name, or 
file is locked by another process. Check sysiocod for the system-level error.For the 
client/server model only, if a file open returns FNOP_ERR, check sysiocod. If sysiocod = 
FCNF_COD, (-8), the file exists but there is file mode conflict preventing the file from 
being opened. For example, requesting an EXCLUSIVE open when the file is already open 
SHARED. 
13    OpenIFile cannot determine type of file. Version 3.3 files must be rebuilt before using 
OpenIFile. 
14    'File appears corrupt at open. This occurs if a file is updated; and the disk protocol is 
set at NOTFORCE; and CloseIFile is not executed. Rebuild file.' 
15    Data file has been compacted, but not rebuilt. Rebuild data file, but do not force 
rebuild. 
16    Could not create index file. Either no space is available on disk or filnam points to 
improper name. 
17    Could not create data file. Either no space is available on disk or filnam points to 
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improper name. 
18    Tried to create existing index file. 
19    Tried to create existing data file. 
20    Key length too large for node size. There must be room for at least 3 key values per 
node.  The node size is given by sect * 128 where sect is 3rd InitCTree parameter. 
21    Cannot create data file with record length smaller than 5. 
22    filno out of range: 0 <= filno < fils, where fils is 2nd InitCTree parameter. This error 
may occur if c-tree Plus has not been initialized (via InitISAM, OpenISAM, CreateISAM, 
or InitCTree). 
23    Illegal index member number.    
24    Could not close file.  Usually indicates that memory is clobbered. 
25    Bad link in deleted node list. Rebuild file. 
26    File number (datno, keyno, or filno) is not in use. 
27    Data record position before 1st actual data record 
28    AddKey called with recbyt = 0. 
29    Data file routine called with recbyt = 0. 
30    recbyt exceeds logical end of file.  If recbyt is correct, then data file header record may 
be incorrect. If so, rebuild data file. 
31    'Next record in delete chain of a fixed-length data file does not have 1st byte set to 
0xff. Data file header record may be corrupt; if so, rebuild data file.  Or C255 constant is 
incorrect: see ctcmpl.h.' 
32    Attempt to delete data record twice in a row. 
33    recptr is NULL. 
34    Could not find correct predecessor node. Should not show up in a single user system. 
Indicates that an index insertion was interrupted before completion. Rebuild index. 
35    lseek failed in function ctio (ctclib.c). Possible causes are: out of disk space, corrupted 
record position in file, or corrupted file descriptor. 
36    Read failed in function ctio (ctclib.c). Possible cause: corrupted data record position in 
file. 
37    Write failed in function ctio. See 35 above. 
38    Could not convert a virtually opened file to an actually opened file. This might occur if 
your application uses up some file descriptors after a virtual file has been automatically 
closed. You can protect against this by lowering the MAXVFIL parameter in ctoptn.h. 
39    The four-byte data record position (or node position) address space has been 
exhausted. 
40    sect * 128 (where sect is 3rd InitCTree parameter) was larger when index was created. 
Buffers are too small for nodes. 
41    Could not unlock data record. If dummy lock file is in use, be sure it has a file mode of 
3. 
42    Could not obtain data record lock. In a DOS system, be sure that the network is up or 
share is loaded. 
43    Current configuration parameters are inconsistent with the configuration parameters at 
the time of file creation.   
44    Data file serial number overflow. 
45    Index key length exceeds MAXLEN parameter. Change MAXLEN in ctoptn.h and 
recompile c-tree Plus. 
46    File number is already in use 
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47    c-tree Plus has not been initialized 
48    A function has been called for the wrong type of file: e.g., a variable-length function is 
called for a fixed-length data file. 
49    Could not write file directory updates to disk during file extension. 
50    Could not lock index file node. 
51    Could not unlock index file node. If a dummy lock file is in use, be sure it has a file 
mode of 3. 
52    Variable-length and/or floating point keys disabled in ctoptn.h. 
53    The file's file mode is inconsistent with the compile time options selected in ctoptn.h. 
54    Attempt to write a read only file. 
55    File deletion failed. 
56    File must be opened exclusive for delete. 
57    Proper lock is not held (CHECKLOCK/READ). 
58    LoadKey called with incorrect key number.  You cannot continue. 
59    LoadKey called with key out of order.  You may skip this key and continue. 
60    Percent out of range. 
61    NULL fcb detected during I/O. 
62    File must be opened exclusively. 
63    Start file/log file serial number error. 
64    Checkpoint past end of log file. 
65    Not enough memory during transaction processing. 
66    Log file entry failed to find checkpoint. 
67    Could not rename file. 
68    Could not allocate memory for control list. 
69    Node does not belong to index. 
70    Transaction already pending. 
71    No active transaction. 
72    No space for shadow buffer. 
73    LOGFIL encountered during shadow only. 
74    Recovery: two active transactions for user. 
75    Recovery:  bad transaction owner. 
76    Recovery:  bad transaction type. 
77    Recovery:  file name too long. 
78    Transaction abandoned: too many log extents or dynamic dump wait exhausted. 
79    Could not log file opn/cre/cls/del. 
80    NULL target or bad keyno. 
81    Transaction allocation error. 
82    User allocation error. 
83    ISAM allocation error. 
84    Maximum users exceeded. 
85    Attempt to reduce write lock to read lock after update. 
86    Dead lock detected. 
87    System not quiet: files in use. 
88    Linked list memory allocation error. 
89    Memory allocation during tran processing. 
90    Could not create queue.         
91    Queue write error.         
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92    Queue memory error during write.         
93    Queue read error.         
94    Pending error: cannot save or commit tran.         
95    Could not start task.         
96    Start-file/log open error.         
97    Bad user handle.         
98    Bad transaction mode.         
99    transaction type / mode conflict.         
100   No current ISAM record for data file isam_fil.         
101   Could not satisfy ISAM search request for index isam_fil. The following 4 items are 
the most probable causes of the INOT_ERR.1)     Passing GetRecord a duplicate allowed 
index number (keyno). GetRecord does not support duplicate allowed indices.2)     
'Improper target padding.  Review the section ''Key Segment Modes'' in the ''ISAM 
functions'' chapter.3)'     Not calling TransformKey on target. See TransformKey function 
description for an example.4)     'Improper segment mode. Review the section ''Key 
Segment Modes'' in the ''ISAM functions'' chapter.' 
102   ISAM parameter file does not exist. Be sure that filnam parameter points to correct 
name. isam_fil value is undefined.         
103   Could not read ISAM parameter file Initialization record. isam_fil is undefined. Be 
sure that parameter file is not empty, and that the correct short integer input conversion 
character has been specified in ctoptn.h.         
104   Number of files opened exceeds fils parameter at initialization. Increase fils. 
Optionally change ctMAXFIL in ctoptn.h. isam_fil is undefined.         
105   Could not undo a rejected ISAM update.  Data file must be rebuilt.  (During the 
rebuild, look for records with rejected duplicate key values.)         
106   Could not read ISAM parameter file Data File Description record for isam_fil. Be 
sure parameter file is consistent with RTREE setting in ctoptn.h. 
107   Too many indices for data file number isam_fil in ISAM parameter file. Change 
MAX_DAT_KEY in ctoptn.h. 
108   keyno for index file member out of sequence. keyno must equal host index file keyno 
plus member number.  
109   Too many key segments defined in ISAM parameter file for index number isam_fil. 
Change MAX_KEY_SEG in ctoptn.h. Be sure that parameter file is consistent with 
RTREE setting in ctoptn.h. 
110   Could not read ISAM parameter file Key Segment Description record for index 
number isam_fil. 
111   Could not read ISAM parameter file Index File Description record. isam_fil indicates 
the relative index number for an unspecified data file. 
112   LockISAM(ENABLE) found pending locks. To help enforce two-phase lock protocol. 
113   No space left in c-tree Plus's internal lock list 
114   1st byte of fixed-length data record found by ISAM routine equals delete flag. 
115   Sum of key segment lengths does not match key length for index number isam_fil. 
116   Bad mode parameter. 
117   Could not read ISAM parameter file Index Member record. 
118   NextInSet or PreviousInSet called with a keyno that does not match keyno in last call 
to FirstInSet or LastInSet. 
119   FirstInSet called for numeric key type. 
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120   Not enough dynamic memory for record buffer in ctrbld.c. 
121   Tried to update data with ctISAMKBUFhdr on. 
122   Attempt to change between fixed and variable-length records during rebuild. Once a 
data file is created, its record length characteristic cannot be changed. 
123   A variable-length data record is not preceded by a valid record mark. The file is 
apparently corrupted. 
124   Number of indices in index file does not match IFIL structure in call to OpenIFile or 
the parameter file specified by OpenISAM. 
125   c-tree Plus is already initialized via a previous call to InitISAM, OpenISAM, 
CreateISAM, or InitCTree. 
126   Bad directory path get. 
127   Could not send request. 
128   Could not receive answer. 
129   c-tree Plus not initialized. 
130   NULL file name pointer in OpenIFile. 
131   File name length exceeds message size. 
132   No room for application message buffer. 
133   Could not identify Server. 
134   Could not get Servers message id. 
135   Could not allocate application id. 
136   Could not get application message status. 
137   Could not set application message size. 
138   Could not get rid of application message. 
139   Badly formed file name. 
140   Variable record length exceeds 65,529 bytes. 
141   Required message size exceeds maximum. 
142   Application MAXLEN > Server's MAXLEN ctoptn.h. 
143   Communications handler not installed. 
144   Application could not id output queue. 
145   No message space. Was login ok? 
146   Could not update available space information in variable-length data file. 
147   Record pointed to by available space information is not marked deleted in variable-
length data file. 
148   Attempt to write a variable-length record into a file position which is too small for the 
record. 
149   Variable-length passed to AddVRecord is less than minimum record length 
established at file creation. 
150   Server is shutting down. 
151   'Could not shut down; transactions pending.' 
152   Could not extend logfile. 
153   Buffer in call to ReReadVRecord is too small for the variable-length record. 
154   Attempt to read (ReReadVRecord) a zero length record from a variable-length data 
file.    
155   Native system failure. 
156   Timeout error. 
158   ReReadVRecord record not marked active. 
159   Zero data record position in variable-length function. 



Akron Projetos e Sistemas 14

160   Multi-user interference: key value changed between index search and subsequent data 
record read. 
161   User appears inactive. 
162   Server has gone away. 
163   No more room in Server lock table - free up memory. 
164   File number out of range. 
165   No c-tree file control block. 
166   No more c-tree file control blocks in Server. 
167   Could not read request. 
168   Could not send answer. 
169   Create file already opened (in recovery). 
170   Bad function number at Server. 
171   Application message size exceeds Server size. 
172   Could not allocate Server message buffer. 
173   Could not identify Server. 
174   Could not get Server message id 
175   Server could not allocate user message area 
176   Could not get Server message status 
177   Could not set message Server message size 
178   Unexpected file number assigned to [si] in recovery. 
179   Server is at full user capacity 
180   Could not read r-tree symbolic index name. 
181   Could not get dynamic memory for r-tree symbolic index name. 
182   Cannot accommodate temporary r-tree files. Increase ctMAXFIL. 
183   Could not read r-tree data field symbolic names. 
184   Multiple set buffer space already allocated. 
185   Not enough dynamic memory for multiple sets. 
186   Set number out of range in ChangeSet. 
187   Null buffer pointer in r-tree. 
188   Null target buffer pointer in r-tree. 
189   JOINS_TO skip condition in r-tree. 
190   JOINS_TO error condition in r-tree. 
191   JOINS_TO null fill condition in r-tree. 
192   IS_DETAIL_FOR skip condition in r-tree. 
193   IS_DETAIL_FOR error condition in r-tree. 
194   IS_DETAIL_FOR null fill condition in r-tree. 
195   Could not get dynamic memory for r-tree data field symbolic names. 
196   Exceeded RETRY_LIMIT on error 160 in r-tree. 
197   Could not get memory for IFIL block. 
198   Improper IFIL block. 
199   Key segment refers to schema but no schema is defined. 
The error codes in the 2xx range should not occur during proper operation of the c-tree Plus 
routines. Their main function is to help find programming bugs, especially if you modify 
the c-tree Plus code. Our experience show that almost all occurrences of an internal error 
are caused by memory overwrites from the application code.     
200   Neither LOW_HIGH nor HIGH_LOW defined in ctoptn.h. 
201   Both LOW_HIGH and HIGH_LOW defined in ctoptn.h. 
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202   NOTFORCE, FPUTONLY, nor FPUTFGET defined in ctoptn.h. 
203   More than one of NOTFORCE, FPUTONLY, and FPUTFGET defined in ctoptn.h. 
206   Update flag inconsistency between index file header and buffer status information. 
207   Corrupt node found in nodser function. 
208   Updated (but not written) node found in FPUTFGET disk I/O mode. 
209   nodpnt routine called for a duplicate leaf node. 
210   Undefined key type found in compar. 
211   Negative number of key values indicated in node. 
212   No leaf node found during FirstKey operation. 
213   No leaf node found during LastKey operation. 
214   Corrupt tree found in fndkey. 
215   No leaf node found in fndkey. 
216   Attempt to save node with negative number of key values. 
217   Attempt to transfer key values between buffers for different index files. 
218   Corrupt tree found in AddKey. 
219   No leaf node found in AddKey. 
220   Corrupt tree found in DeleteKey. 
221   No leaf node found in DeleteKey. 
222   Undefined file access flag found: filacs member of file control structure must be set 'y' 
(active), 'v' (active, temporarily closed), or 'n' (inactive). 
225   VARLDATA not defined in ctoptn.h. Add VARLDATA option and recompile 
ctaddk.c. 
226   Undefined key segment translation mode. 
227   While extending the size of a fixed-length data file, delete flags could not be written 
into new (but unused) records at the end of the file. 
228   Expected deleted record mark not found while collapsing consecutive deleted areas. 
230   B-Tree node has conflicting member number value during write operation. 
231   B-tree node has conflicting member number value during read operation. 
232   Attempt to expand non-existent compressed key value. 
233   Illegal value for key compression bytes. 
235   Illegal comparison value during node insert. 
236   Illegal key value shift detected with compressed keys. 
237   Attempt to get an index node at byte offset zero. 
238   Illegal key value shift detected with compressed keys. 
239   Variable key expansion request with NO_VARLK. 
240   Exceeded maximum b-tree levels. Increase number or size of node sectors, or increase 
MAXLEV. 
400   Resource already enabled. 
401   Resources not enabled 
402   File must be exclusive to enable res. 
403   Empty resource id. 
404   Output buffer to small. 
405   Resource id already added. 
406   Bad resource search mode. 
407   Attempt to get non-resource info. 
408   Resource not found. 
410   User not active. 
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411   Not a superfile. 
412   Attempt to create open superfile member. 
413   Superfile host not opened. 
414   Cannot nest superfiles. 
415   Illegal AddKey to superfile. 
416   Illegal DeleteKeyBlind to superfile. 
417   Superfile created with different index node size. 
418   Superfile created with maximum name length exceeding current maximum. 
419   Host superfile does not support recovery. 
420   Key update with pending transaction. 
421   Filter not supported. Probably an invalid value in mode parameter of DoBatch. 
422   Function not supported. Probably an invalid value in mode parameter of DoBatch . 
423   Incomplete batch. You specified BAT_COMPLETE in a DoBatch call. 
424   Add list error. Internal processing problem. May be a memory overwrite. 
425   Batch already in progress. You made a call to DoBatch to open a new batch before 
you have completed the prior one. Make a call with a mode of BAT_CAN first. 
426   No batch active. You are calling DoBatch with a mode of BAT_CAN or BAT_NXT. 
427   Status info already returned. You are making two consecutive DoBatch calls looking 
just for status information. 
428   No more info. 
429   bufsiz is too small for a single record. You need a larger buffer for this file. 
430   request is a NULL pointer.  
431   Aggregate/serialization lock denied. 
432   Fixed-length string requires len in DODA. 
433   Segment definition inconsistent with schema. 
434   Very long def block not supported. 
435   File def memory error. 
436   Bad def number. 
437   defptr NULL during GETDEFBLK. 
438   Resource found with zero (0) length.  
439   File definition conversion missing: call FairCom. 
440   Dynamic dump already in progress. 
441   No memory for dynamic dump file buffer. 
442   One or more files not available for dump. 
443   File length discrepancy. 
444   Could not create file during dump recovery. 
445   Not enough data to assemble key. 
446   Invalid key mode. 
447   You must be the owner of this file. 
448   File definition permission denied. 
449   ADMIN has opened file.  Cannot delete file. 
450   Invalid user id when logging on Server. 
451   Invalid password when logging on Server. 
452   Server could not process user/acct info. 
453   Invalid Server name. 
454   Service not supported. Using an option unavailable to this library. 
455   User does not belong to group. 



Akron Projetos e Sistemas 17

456   Group access denied. 
457   File password invalid. 
458   Write permission not granted. 
459   Delete permission denied 
460   Resource not enabled. 
461   Bad permission flag. 
462   No superfile directory found during CTSBLD processing. 
463   File does not have unique Server/File number. 
464   ISAM level logon not performed. 
465   Incremental Index: dnumidx < 1. 
466   Incremental Index: dfilno not an ISAM file. 
467   Incremental Index: aidxnam NULL for 1st. 
468   Incremental Index: active tran not allowed. 
469   Negative I/O request. 
470   Guest logons disabled. 
471 - 496 are errors produced by the internal sort routine used during index file rebuild. 
They correspond to errors 101-126 listed in the CTSORT.C module.     
471   Error deleting sortwork file 
472   Error deleting sortwork file. 
473   Error opening first dummy file. 
474   Too few handles available (minimum of 3 required). 
475   Error closing dummy file. 
476   Error unlinking dummy file. 
477   Error getting first data area. 
478   Sinit phase not previously performed - srelease. 
479   Sreturn phase already started. 
480   No records in data buffers. 
481   Sint phase not previously performed - sreturn. 
482   Not enough memory. 
483   No valid record pointers in merge buffers. 
484   Error opening sortwork file.  Increase the fils argument (second parameter to 
InitISAM or the second number in the parameter file initialization record). 
485   Error creating sortwork.00x file. 
486   No records fit in output buffer. 
487   Error reading sortwork file. 
488   Bytes in buf <> merge buf size. 
489   Error adjusting file pointer. 
490   Error closing sortwork.00x file. 
491   Error closing sortwork file. 
492   Error deleting sortwork file. 
493   Error renaming sortwork.00x file. 
494   Error closing output file. 
495   Error creating output file. 
496   Insufficient disk space. 
497   Reserved for future use. 
498   Old log file found during log create. 
499   Mismatch between recovery log and file id. 
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500 - 505   Reserved for future use. 
506   Could not open save/restore file. 
507   Could not process save/restore file. 
508   Save/restore inconsistency. 
509   Duplicate Server. 
510   Active chkpnt at start of roll-forward. 
511   Index nodes form illegal loop: rebuild. 
512   Data file loop detected. 
513   FPUTFGET does not support SuperfilePrepassXtd. 
514   Queue has been closed. 
515   Cannot convert old IFIL structure. 
516   ctNOGLOBALS not allocated.     
517   regid is not registered.     
518   'regid' is already registered.     
519   Index logical EOF error. The index end of file error gives warning when a B-tree 
index node appears to be past the logical end of the index file. Such an error indicates that 
the index is corrupted.  Note the following points:1)     Should not occur on indices under 
transaction processing control or in Standalone Multi-User mode.2)     On non-transaction 
processed indices, something has corrupted the index. The index must be rebuilt or 
recovered as follows.Recover by copying the key values to a new index.  The corrupted 
index file can be opened with the file modes: OPENCRPT | READFIL, permitting the 
index to be searched, and the IEOF_ERR suppressed. 
520   Attempt to update index with inconsistent transaction number. If encountered, 
compact and rebuild the file to resolve the error.     
521   Could not allocate memory for the Streettalk login message buffer.     
522   Userid in InitISAM does not match current login id.     
527   Index must be rebuilt. See CTSTATUS.FCS.     
528   Key segment length error.     
529   System checkpoints terminated.     
530   Client does not match server.     
531   Index reorg entry error.     
532   SetSavePoint called with AUTOSAVE on     
533   File header high-water-mark overflow.     
534   Transaction number overflow.     
535   c-tree Plus instance not registered. Call RegisterCTree.     
536   Only automatic RegisterCTree allowed. 
538   Client-side bad function array type. 
-539  sysiocod when file does not appear to contain any valid information. 
540   NULL parameter 
541   Transaction log cannot be written. 
542   Could not create mirror file. 
543   Could not open mirror file. 
544   Could not close mirror file. 
545   Could not delete mirror file. 
546   Could not write mirror file. 
547   Could not save mirror file. 
548   Could not read mirror file. 
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549   Mismatch between mirror headers. 
550   Attempt to open primary w/o mirror: 'OR'ing in a file mode of MIRROR_SKP 
permits a primary file to be opened w/o error. 
551   File already opened without mirror. 
555   Could not read primary, switching. 
556   Could not write primary, switching. 
557   Could not write mirror, suspend mirroring. 
558   Could not save primary, switching. 
559   Could not save mirror, suspend mirroring. 
560   Only one of each monitor at a time. 
561   SYSMON:  dynamic dump begins. 
562   SYSMON:  dynamic dump ends. 
563   SYSMON:  dynamic dump ends (errors). 
570   Incomplete compression. 
571   Index rebuild required. 
572   Incomplete compression and index rebuild required. 
573   Primary/mirror out-of-sync.  Copy good file over bad. 
574   Incomplete compression and primary/mirror out-of-sync. 
575   Index rebuild required and primary mirror out-of-sync. 
576   Incomplete compression and index rebuild required and primary/mirror out-of-sync. 
-587  Close/delete deferred: pending transaction. 
588   Attempt to close or delete file with pending transaction. 
589   Member of ADMIN group required. 
590   Could not find ISAM context ID. 
591   Old context ID. Call CloseISAMContext. 
592   Context ID exists. 
595   varlen too small in UpdateConditionalIndex  
596   Missing information. 
597   Could not initialize expression. 
598   Could not evaluate conditional expression. 
599   Dynamic Dump extent error. 
600   No more client threads. 
601   ctVERIFY detected problems with index. 
602   No memory for system lock table. 
603   Could not allocate FCB. 
604   Could not increase user files. 
605   Records with bad (all FF) serial numbers. 
606   Could not handle file encoding. 
607   Recovery could not enable encoding. 
608   IIDX attributes do not match file. 
609   Temporary password failure. 
610   NULL target not permitted for this request. 
611   Could not access/find transaction log. 
612   Must make a first search call (ctHISTfirst). 
613   Can only return data OR index entries. 
614   Could not find ISAM map from specified index file to a data file. 
615   Cannot return index entries from a specified data file. 
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616   TransactionHistory cannot be called during an application's own active transaction. 
617   Did not find target. 
618   No more transaction log entries. 
619   Zero recbyt not permitted on this request. 
620   Bufsiz too small. 
621   Transaction type found in log not expected. 
622   Must reset TransactionHistory through a terminate call or preliminary log call. 
623   Not enough memory for TransactionHistory. 
624   Net change only applies to specific match of key or record position. 
625   Must specify exactly one matching criteria: ctHISTpos or ctHISTkey or one or both 
of ctHISTuser and ctHISTnode. 
626   Encountered an UNDTRAN (undo committed transaction) going forward. Must 
completely restart this set of history calls (i.e. repeat the first search call and subsequent 
search calls: the undone transaction will be ignored). 
627   Unknown type of request. 
628   Must specify filno. 
629   Could not initialize internal file ID: preserve files and contact FairCom. 
630   Unexpected length in log entry. 
633   NULL plen (pointer to size). 
634   Negative length specified. 
635   Could not create thread sync object. 
636   Thread sync object 'get' failed. 
637   Thread sync object 'rel' failed. 
638   Queue message truncated to fit. 
639   Semaphore must be init with count > 0. 
640   Semaphore already initialized. 
641   Thread sync object 'cls' failed. 
650   Duplicate keys purged and logged. 
651   Could not process duplicate key log. 
652   Duplicate keys rejected and listed. 
653   Attempt to exceed mapped lock limit. 
654   Record length too long for log size. 
655   Could not reopen using freopen. 
656   Transaction log header is bad. 
657   Could not create copy file. 
658   Could not write copy file. 
659   Could not read entire original file. 
660   Rebuild complete, but failed mirror copy. 
661   Failed process duplicate log and copy mirror. 
662   Duplicate purged, but could not copy mirror. 
663   Duplicate rejected, but could not copy mirror. 
664   Primary log (or start) file failed. 
665   Mirrored log (or start) file failed. 
692   Bad request CRC (to Server) 
693   Bad response CRC (from Server) 
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Os códigos de erro no intervalo 900-999 não deveriam ocorrer em operação normal do C-
tree. Sua função principal é auxiliar na descoberta de erros de programação (Protheus). 

968   Multiple unlock request error. 
969   Combined operation error. 
970   Error establishing block: existing block. 
974   Unblocking unknown block type. 
975   Error establishing unknown block type. 
976   Error unblocking file extension operation. 
977   Error unblocking write operation. 
978   Error unblocking read operation. 
979   Error checking for blocking condition. 
980   Server lock list error. 
981   Server lock list error. 
982   Server lock list error. 
983   Server lock list error. 
984   Could not add lock to server lock list. 
992   Illegal chnacs in CreateIndexFile at server. 
993   Illegal chnacs in CreateDataFile at server. 
994   Illegal chnacs in OpenCtFile at server for index members. 
996   Illegal chnacs in OpenCtFile at server. 
997   getctf function cannot find available FCB. 
998   getctm function cannot find a set of FCB's to link. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akron Projetos e Sistemas 22

Falha de carga no callback ( Windows / 
Linux ) 

Revisão: 12/08/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

   O banco de dados CtreeServer, disponibilizado pela Microsiga, possui uma 
funcionalidade especial, chamada de 'CallBack', utilizada para a resolução de expressões de 
filtro que não são possíveis de serem resolvidas pelo banco. Este recurso é instanciado 
dinamicamente pelo CtreeServer, no momento em que o mesmo é iniciado. No ambiente 
Windows (r), o arquivo chama-se ctreecb.dll , e em Linux chama-se ctreecb.so.  

   Quando iniciamos a aplicação Protheus, o primeiro programa Advpl que estabelecer uma 
conexão com o CtreeServer irá verificar se a carga foi realizada com sucesso. Se houve 
alguma falha na carga do recurso, é mosrtada a seguinte mensagem no console do servidor 
Protheus :  

Loading Ctree Client [/home/siga0984/space/ap7/bin_050331a/server_1/libmtclient.so] 
****************************************************************** 
CtreeServer Could not Load ctreecb.so 
Make sure that ctreecb.so is on Unix default library path 
****************************************************************** 

   A mensagem acima é exibida quando utilizamos um Protheus Server em ambiente Linux. 
Caso esta ocorrência seja reproduzida em ambiente Windows, a mensagem abaixo é 
exibida :  

Loading Ctree Client [mtclient.dll] 
****************************************************************** 
CtreeServer Could not Load ctreecb.dll 
Make sure that ctreecb.dll is on Ctree Server's path 
****************************************************************** 

   No console do CtreeServer, também são exibidas mensagens de falha na carga. Na versão 
Windows, é exibida a mensagem abaixo :  

LoadProtheus Error - Could not open ctreecb.dll - ERROR: 126 
It was not possible to load ctreecb.dll 

   Na versão linux, é exibida a seguinte mensagem :  



Akron Projetos e Sistemas 23

PROTHEUS: It was not possible to load libctreecb.so - libctreecb.so: cannot open 
shared object file: No such file or directory 

     A falha na carga na dll / so do CallBack repercute em um efeito colateral : Expressões 
de filtro que utilizam expressões e funções Advpl, que não são resolvidas pelo banco de 
dados, não conseguem ser resolvidas. Logo, resultam em erro fatal no Advpl, quando da 
tentativa de navegação na tabela filtrada. O erro gerado corresponde ào erro 598 : Could not 
evaluate conditional expression. Segue exemplo do mesmo abaixo: 

************************ (AUTOMAN,julio) ************************ 
First - Ctree Error 598 - IO Error: 0 - Could not evaluate conditional expression. File: 
d:\ap7\ap_test\advpltests_top_ctree\sigaadv\sx2010.dtc 

   As ocorrências de erro mais comuns de falha na carga do callback em geral `são 
reproduzidas no ambiente Linux, quando o ctreeserver foi carregado, sem que antes tenha 
sido setada a variável  de ambiente do linux LD_LIBRARY_PATH, apontando para o Path 
onde está sendo executado o CtreeServer. Veja a instalação / configuração do CtreeServer 
em ambiente Linux para maiores detalhes.  

Particularidades do ambiente Linux 

   Em ambiente Linux, esta ocorrência de falha de resolução de expressão de Filtro pode ter 
outra causa, também relacionada à falha na carga do CallBack. Mesmo setando a variável 
de ambiente LD_LIBRARY_PATH, deve-se tomar o cuidado de não instalar o CtreeServer 
em um Path no Linux, que contenha qualquer letra maiúscula no path de acesso ào 
CtreeServer. O Protheus possui esta característica operacional, e o CallBack também possui 
esta característica.  

   Caso o Ctreeserver seja instalado em um path que contenha alguma letra maiúscula no 
caminho, o callback pe carregado com sucesso, porém no momento de sua utilização no 
CtreeServer, ocorre um erro de inicialização do CallBack. No console do CtreeServer, é 
exibida uma mensagem similar à abaixo exemplificada :  

jA não encontrado 

DU6 W6 8UA\¾l¾D¾³':A 

Ctree CallBack Error - Session [envctree710] not found in ap.ini. Verify the 'Environment in the Server' in 
file ./lib/config.cpp at line 58 

   Caso o Ctreeserver seja instalado em um path que contenha alguma letra maiúscula no 
caminho, o callback pe carregado com sucesso, porém no momento de sua utilização no 
CtreeServer, ocorre um erro de inicialização do CallBack. No console do CtreeServer, é 
exibida uma men 
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Informações Básicas 
Revisão: 04/10/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

� O Servidor CTree pode ser utilizado para manipulação do banco de dados principal 
e/ou arquivos locais. 

� Para manipulação de tabelas CTree o driver utilizado é 'CTREECDX'; 
� Para programar algo específico para o ambiente de Banco de Dados CTREE ( 

RpoDb=CTREE ) , utiliza-se o teste '#ifdef CTREE'; 
� A extensão padrão das tabelas de dados CTree é '.dtc'. Quando o LocalFile estiver 

utilizando o banco CTree os SXs continuam tendo como padrão a extensão '.dbf', 
mas as tabelas criadas (SX1990.DBF, SX2990.DBF, etc) são CTree. Portanto 
recomenda-se que se configure outra extensão padrão para arquivos locais do tipo 
CTree através da chave 'LocalDbExtension', que deve ser colocada junto das 
configurações do ambiente ( Environment ) no arquivo de configuração do 
servidor Protheus, com o conteúdo  '.dtc'; 

� As manipulações e visualizações de dados de tabelas CTree devem ser feitas através 
do 'APSdu', pois as antigas ferramentas são incompatíveis com tabelas neste 
formato. 

� O CTree Local não precisa ser instalado, pois sua biblioteca é gerada e carregada 
junto com o Protheus; 

� Os campos do tipo memo devem ser os últimos da tabela. Por isso na hora da sua 
criação o Protheus automaticamente desloca-os para o final e mostra uma 
mensagem de aviso; 

� As tabelas geradas pelo Ctree são totalmente compatíveis entre as plataformas 
Windows e Linux, pode-se inclusive copiar uma tabela gerada no Linux e abri-la no 
Windows e vice-e-versa. 
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Instalação CtreeServer - Windows / Linux 
Revisão: 12/08/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

VERSÃO WINDOWS 

Criar um diretório, por exemplo “CTREESERVER”, e descompactar o arquivo da pasta 
“Windows” no mesmo. 

Para iniciar o servidor Ctree, execute: 

\ctreeServers\ctreeISAMServer\ctsrvr.exe 

Para parar: 

\ctreeTools\ctreeAdmin\Client\ctstop -auto 

ou 

Na tela do Ctree Server, escolha “Control\Shutdown”. Entre com usuário e senha (ADMIN, 
ADMIN). 

Para aplicar uma nova licença execute: 

\ctreeServers\ctreeISAMServer\fcactvat.exe 

Para instalar o CtreeServer como um serviço do Windows 2000/XP, execute: 

\ctreeServers\ctreeISAMServer\ctntinst.exe -install 

O serviço chama-se 'ctreeserver', e será configurado com 'start' automático. 

VERSÃO LINUX 

Criar um diretório, por exemplo “ctreeserver”, e descompactar o arquivo da pasta “Linux” 
no mesmo. 

Ex:     tar -xvzf ctsrvr_linux_v8_040809b.tar.gz 
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Na seção de execução do Servidor Ctree, definir o diretório do ctreeserver para busca da 
libctreecb.so (biblioteca de “callback” utilizada para resolução de alguns índices e filtros). 

export LD_LIBRARY_PATH=/ctreeserver/server/ 

ATENÇÃO : Se não for configurada a variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH, o 
CtreeServer procurará a .so do CallBack na pasta /usr/lib . Não recomendamos que o 
arquivo libctreecb.so seja copiada para lá, e sim que seja utilizada a configuração do 
export, pois este arquivo pode ser atualizado, juntamente com o pacote de distribuição do 
CtreeServer. 

Também na seção do Servidor Ctree, antes de executá-lo, aumente o número de handles 
disponíveis para controle de arquivos, através do comando abaixo :  

ulimit -n 65535 

Para iniciar o servidor ctree, utilize: 

./server/ctsrvr 

Para parar: 

./client/ctstop -auto 

Para aplicar uma nova licença, pare o servidor, e execute: 

./server/fcactvat 

CONFIGURAÇÃO DO PROTHEUS 

Incluir no ap7srv.ini ou mp8srv.ini: 

[GENERAL] 
CtreeMode=Server 

[CtreeServer] 
CTUSERID=ADMIN 
CTUSERPASS=ADMIN 
CTSERVERNAME=FAIRCOMS@ip_do_servidor 

; ´ip_do_servidor´ é o número IP do servidor onde 
; o ctree Server está rodando. 
; Ex: 
;      CTSERVERNAME=FAIRCOMS@183.34.63.01 
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Atenção 

O serviço do Protheus deve ser parado para que estas alterações sejam realizadas no 
arquivo de configuração. 
Em um ambiente de Load Balance, devemos inserir estas configurações em todos os 
servidores Protheus envolvidos, inclusive no Protheus utilizado como Balance. 

Em ambientes Load Balance, e/ou ambientes onde o RootPath do ambiente será 
compartilhado por mais de um servidor, através da rede, devemos utilizar a configuração 
'ctreeRootPath', explicada em detalhes em tópico específico. 
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Manutenção da pasta ctreeint 
Revisão: 15/03/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

Foi implementada uma função de limpeza dos diretórios 'ctreeint' que estão abaixo do 
diretório das tabelas do tipo Ctree, pois os mesmos estavam apresentando um grande 
crescimento no número de arquivos. Sempre que o primeiro usuário se conectar será 
disparado um 'job' que irá percorrer todos os diretórios abaixo do 'root' e apagar os arquivos 
desnecessários. Esta operação pode levar alguns segundos dependendo da quantidade de 
arquivos e/ou diretórios, especialmente na primeira execução, pois a partir de então, esses 
diretórios não apresentarão o mesmo crescimento. 
 
Dica: Para que esses arquivos sejam apagados junto com a tabela do tipo Ctree que os 
utiliza, deve-se utilizar a função ' MSErase' para apagá-la. 
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Índices Ctree - Características especiais 
Revisão: 20/10/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

     Uma tabela criada através do Rdd CTREE, possui características especiais quanto a sua 
localização ( path ) e quanto a manutenção de seus índices. Devemos estar atentos a estas 
características ao configurar ambientes e realizar manutenção em tabelas CTREE. As 
principais características estão enumeradas abaixo : 

� Mesmo que uma tabela Ctree seja criada sem nenhum índice permanente ( .CDX ), 
toda tabela Ctree possui um índice interno, criado para ordenar a tanela por número 
de registro físico (ordem do recno). Este índice é criado em outro arquivo, com 
extensão '.int'. Uma pasta ('ctreeint') é criada  logo abaixo da pasta onde está a 
tabela. Nesta pasta serão armazenados todos os índices internos dos arquivos Ctree 
daquele diretório. Este índice interno, e a pasta ctreeint, são criados 
automaticamente pelo Protheus Server, no momento de criação da tabela, e caso não 
existam, são re-criados automaticamente pelo Protheus no momento da abertura da 
tabela.  

� Os arquivos de índices permanentes são criados fora do arquivo da tabela com 
extensão padrão como nos outros RDDs ('.CDX'), mas suas informações são 
armazenadas no arquivo da tabela ('.dtc'). Portanto, para se criar ou excluir índices 
permanentes a tabela deve estar aberta em modo exclusivo. Na hora da abertura da 
tabela, todos os arquivos de índices permanentes relacionados em sua estrutura são 
abertos também, por isso não se pode deletar o arquivo de índice permanente com a 
respectiva tabela aberta. Caso não exista um ou mais arquivos de índices da tabela 
na hora de sua abertura, o Protheus irá recriá-los automaticamente de forma 
semelhante ao índice interno. O diretório do arquivo de índice também é 
armazenado na estrutura da tabela, mas quando a tabela é aberta e é constatado que 
a tabela está em outro diretório o Protheus automaticamente atualiza esta 
informação. Para se deletar os índices de uma tabela Ctree pode-se utilizar a função 
CTREEDELIDXS ou utilizar a opção 'Index/erase all' no APSdu. Portanto 
aconselha-se utilizar o índice do tipo permanente somente se o mesmo for utilizado 
posteriormente (outras aberturas da tabela) caso contrário, deve-se utilizar os 
índices temporários; 

� O índice temporário é criado dentro de um subdiretório com o nome do arquivo 
especificado na hora de sua criação, por exemplo 'ind1.idx'. Este tipo de índice não 
possui definição armazenada no arquivo da tabela, por ser temporário. 

Importante :  
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   A manutenção de índices permanentes de tabelas ctree sofreu uma alteração significativa, 
a partir do Protheus Server , Build 7.00.050721P. Antes deste Build, o rebuild automático 
de índices permanentes Ctree (.CDX ), a partir das informações de índices registradas no 
header do arquivo Ctree, caso o respectivo arquivo de índices não fosse localizado no disco, 
ou no caso de cópia da tabela, ou até mesmo no caso do índice interno de recno ( o índice 
criado na pasta ctreeint ).  

   A partir do Build 7.00.050721P, este rebuild de índices permanentes somente é realizado 
caso o índice  permanente e/ou o índice interno não existam no disco, E a tabela não tenha 
sido copiada ou movida do seu diretório original de criação. Caso a tabela seja copiada para 
outro diretório, ou renomeada, as informações sobre os índices permanentes criados para 
esta tabela são removidas automaticamente da tabela, no momento de sua abertura, sendo 
recriado automaticamente apenas o índice interno ( recno ), na pasta ctreeint. 
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Índices Ctree - Mensagem RebuildIndexes 
Revisão: 20/10/2005 

Abrangência 

Versão 6.09 Versão 7.10 Versão 8.11 
 

O que significa a mensagem RebuildIndexes 

     Dadas as características especiais de uma tabela Ctree, quanto ao controle de criação e 
localização física, e arquitetura de índices, o Protheus Server está preparado para lidar com 
a tabela e seus índices permanentes, aliada a uma rotina interna de tratamento automática 
de erros de abertura da tabela, o que inclui também uma funcionalidade de  'Rebuild' do 
arquivo de dados e índices associados à tabela. As características especiais dos índices de 
tabelas Ctree está explicada com detalhes no tópico 'Índices Ctree - Características 
especiais '  

     Quanto, da abertura de uma tabela Ctree, existe a necessidade de recriação do índice 
interno, ou do índice permanente, ou foi determinado o corrompimento da tabela ( por 
exemplo, em virtude de um término anormal do sistema, como uma queda de energia ou o 
processo do CtreeServer caiu, ou foi derrubado. ), o Protheus Server exibe as mensagens 
abaixo, no momento da abertura da tabela, onde o nome da tabela e path completo de 
acesso são mostrados em <file> :  

--------- RebuildIndexes- <file> -------------- 

 RebuildIndexes: Rebuild succeeded. File: <file> 

Ocorrências repetidas da mensagem RebuildIndexes 

     Deve-se tomar cuidado na configuração de servidores, quando mais de um servidor de 
aplicação fará o acesso àos mesmos dicionários e/ou tabelas Ctree. Como o arquivo Ctree 
possui registrada a informação de sua localização física, se o arquivo for acessado por 
exemplo a partir de um compartilhamento de rede ou um mapeamento de unidade, uma vez 
detectada pela rotina de abertura que o path utilizado para o acesso é diferente do utilizado 
para criar a tabela, a rotina de abertura assume que a tabela foi copiada de diretório e/ou 
renomeada, de modo que os índices permanentes da tabela são apagados do header da 
mesma, e um rebuiod do índice interno é novamente realziado.  

     Isto causa transtornos de acesso à tabela, pois caso a tabela esteja atualmente em uso por 
outro servidor, não é possível realizar o rebuild da mesma. Para este tipo de situação, foi 
criada a configuração CTREEROOTPATH, explicada em tópico específico na 
documentação do DEM.  
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     Quando se trata de um ambiente em Linux, onde dois servidores de aplicação distintos 
fazem acesso às tabelas do sistema, são imprescindíveis dois fatores:  

1. Amos os servidores devem possuir uma configuração de LOCKSERVER, para 
controlar os acessos exclusivos às tabelas e demais arquivos da aplicação. Caso 
ambos os servidores estejam configurados para acesso através de um Protheus 
Server configurado em modo "Load Balance", esta configuração de LockServer é 
automatica, ficando o servidor de balanceamento responsável por este controle. 
Caso contrário, não havendo um Balance, um dos servidores Protheus deve ser 
configurado manualmente como LOCKSERVER, e todos os demais servidores 
Protheus que fizerem acesso ào mesmo ambiente físico devem tambem conter a 
configuração de LOCKSERVER apontando para o Protheus Server configurado 
para tal tarefa.  

2. O Path de trabalho do ambiente (RootPath) deve ser compartilhado entre os demais 
servidores de aplicação, de modo que todos os servidores de aplicação possuam 
exatamente o mesmo rootpath de ambiente configurados em todos os ambientes. Por 
exemplo, no servidor A, onde estão os arquivos fisicamente, o rootpath do ambiente 
é /home/protheus8/ap_data/, e no servidor B, este mesmo caminho deve existir, 
sendo ele um mapeamento da pasta /home/protheus8/ap_data/ do servidor A.  

 


