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No ano de 2008, o objetivo da Unisys é ficar em primeiro lugar, e é isso que estamos buscando com
o lançamento de diversas novas plataformas de hardware e recursos de software. Na verdade, são tantas
novidades que dedicamos esta edição do ClearPath Connection
para deixá-lo mais informado sobre tudo isso.

Temos o prazer de anunciar que estamos cumprindo nossa
estratégia para os sistemas ClearPath em grande estilo com:
• Uma nova série de servidores com Arquitetura de Servidor

de Próxima Geração ClearPath 4000
• Novos e modernos servidores Dorado baseados em CMOS
• Uma nova versão do BIS
• Uma nova versão do AB Suite

Além disso, todos esses lançamentos foram projetados para
ajudar sua organização a crescer de forma econômica, otimizar
operações, atender a novos requisitos comerciais e reduzir riscos.

Está interessado em elevar realmente o valor de seus investimentos atuais em tecnologia? Veja como
servidores e softwares ClearPath podem ajudá-lo a criar uma Empresa em Tempo Real (RTE) que oferece:
• Gerenciamento de sistemas automatizados, continuidade dos negócios, descoberta de carga de trabalho

e gerenciamento de carga de trabalho baseado em regras comerciais
• Fornecimento instantâneo de recursos de CPU por meio de medição e tecnologia Capacity on Demand
• Uma arquitetura que incorpora facilmente cargas de trabalho mistas e permite níveis de utilização muito altos

Confira os artigos sobre esses novos lançamentos nesta edição do ClearPath Connection:
• Servidores Dorado 780 e 790: os novos produtos Dorado baseados em CMOS; o que há de mais moderno
• Servidores Dorado 4080 e 4090: novos servidores de nível básico a intermediário baseados no OS 2200 com

Arquitetura de Servidor de Próxima Geração da Unisys e processadores Intel®
• Servidores Libra 4080 e 4090: nossas novas plataformas de nível básico a intermediário baseadas em

MCP com Arquitetura de Servidor de Próxima Geração da Unisys e processadores Intel®
• Versão do BIS 46R1: oferecendo novos recursos incríveis nas áreas de segurança, facilidade de

desenvolvimento, administração e SOA >>

Anúncio do ClearPath principal: Obtenção da Empresa em
Tempo Real com servidores e softwares Unisys ClearPath
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“Em 2006, a Unisys assumiu o compromisso de fornecer servidores ClearPath, novos

e inovadores, utilizando os processadores CMOS e Intel®. Nossos investimentos já

produziram quatro plataformas de Próxima Geração, incluindo as novas linhas de

servidores Libra 4000 e Dorado 4000. Também cumprimos nosso compromisso de

usar CMOS com a família Dorado 700 de alto nível. Com as novas versões de software,

nossos investimentos continuam mantendo o ClearPath moderno.”

William Maclean
Vice-presidente, ClearPath e Agile Business Suite
Unisys Systems & Technology
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ClearPath Connection

Além disso, não perca a nossa série de webcasts sobre lançamentos em geral, bem como as novas
plataformas e a nova versão do BIS. Inscreva-se na seção Webcasts e Eventos da eCommunity.

O AB Suite Release 2.0 também é uma parte importante dos anúncios do ClearPath. Na próxima edição do
boletim Developing Agility, você poderá conferir mais informações sobre essa versão. Veja uma pequena
demonstração do que o 2.0 oferece:
• Custo: recursos de gerenciamento e desenvolvimento de caso de teste automatizados que melhoram

a produtividade do desenvolvedor e a qualidade do aplicativo
• Agilidade nos negócios: mais suporte para dispositivos móveis de usuário final e suporte para as últimas

versões de ambientes operacionais em todas as plataformas suportadas
• Redução de riscos: mais oportunidades de troca de informações de modelo com outras ferramentas

e qualificação de Desenvolvedor do AB Suite com o Microsoft® Visual Studio® 2008 e o SQL Server® 2008.

Caso não tenha lido o boletim Developing Agility, visite a seção Notícias da eCommunity para inscrever-se.

Um Compromisso real com os clientes do ClearPath

A Unisys entende que os clientes do ClearPath atuam em ambientes com grande nível de exigência, e temos
o compromisso de ajudá-los a ser bem-sucedidos.

O ClearPath série 4000 emprega uma Arquitetura de Servidor de
Próxima Geração, permitindo que você estabeleça um padrão em
plataformas baseadas em processadores Intel® e ofereça as
vantagens comprovadas dos ambientes operacionais ClearPath
MCP e OS 2200, incluindo níveis inigualáveis de desempenho,
segurança e confiabilidade.

Além disso, os servidores Dorado 780 e 790, nossos novos mainframes baseados em CMOS, oferecem novos
níveis de potência com toda a segurança, confiabilidade e estabilidade que você espera da Unisys.

Esses últimos avisos trazem muitas das inovações da Unisys, como o mais novo subsistema de E/S Dorado,
o recurso de alta disponibilidade do ClearPath 4000, o rápido ambiente de desenvolvimento de aplicativos
AB Suite, um plug-in do Microsoft Visual Studio, e o Workbench de Desenvolvedor do BIS. A Unisys continua
fornecendo as ferramentas que os clientes do ClearPath precisam para inovar e agregar valor em suas
organizações.

A Unisys continua com o compromisso de fornecer uma ampla variedade de recursos potentes que permitem
a participação, em uma SOA, de aplicativos ClearPath baseados em mainframe. Além disso, oferece uma grande
variedade de tecnologias de middleware padrão do setor que permitem desenvolver aplicativos baseados em
ClearPath, para que eles atendam a necessidades futuras.

Para obter mais informações sobre todos os novos produtos da Unisys, visite a eCommunity e acesse
press release em Unisys.com.

Também recomendamos que você assista à série de webcasts sobre todos os lançamentos, novas plataformas
mainframe e versões do BIS e do AB Suite. Inscreva-se na seção Webcasts e Eventos da eCommunity.
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Curiosidade: Desde 2001, a Unisys já
lançou 54 linhas de Servidores ClearPath,
o que demonstra um compromisso real
com a computação de mainframe e com
as crescentes e variadas necessidades
dos clientes do ClearPath.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=absuite-20
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Conheça a mais potente série ClearPath Dorado de mainframes
já fabricada: linhas de servidores ClearPath Dorado 780 e 790.

A Unisys acaba de lançar esses modernos produtos baseados em
CMOS para suportar as cargas de trabalho mais exigentes e fornecer
a alta disponibilidade e a total integridade de dados e transações que
você espera de um mainframe Unisys. Além disso, esses novos
membros da família Dorado oferecem o máximo de flexibilidade com
uma variedade de modelos comerciais:
• Os servidores ClearPath Dorado 780 oferecem um modelo comercial

tradicional com opções Capacity on Demand
• Os servidores ClearPath Dorado 790 oferecem modelos comerciais

Pay-for-Use com tecnologia de medição.

As linhas de servidores Dorado 780 e 790 são opções de atualização
ideais para organizações com plataformas OS 2200 antigas.

Visão geral dos principais recursos
Suas plataformas ClearPath Dorado confiáveis e seguras ficaram ainda melhores com aprimoramentos em
processadores, E/S e memória. Processadores e E/S mais rápidos significam um tempo de resposta de
transação mais rápido, menos contenção de banco de dados e menos tempo de processamento em lotes.
Os servidores Dorado 780 e 790 também oferecem uma grande quantidade de memória, o que permite
o cache do banco de dados para um processamento ainda mais rápido.

Leia mais para obter uma visão geral dos recursos oferecidos pelos novos servidores ClearPath Dorado 780
e 790. >>

Dando continuidade a uma forte tradição de poder e flexibilidade:
Novos servidores ClearPath Dorado 780 e 790
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“Estamos orgulhosos de levar até você essa nova e moderna série de

sistemas ClearPath Dorado. Os servidores Dorado 780 e 790 são os mais

recentes lançamentos de uma impressionante linha de sistemas mainframe

que mostra como a Unisys entende as necessidades dos ambientes de

missão crítica. Os novos sistemas comprovam nosso compromisso

contínuo com a melhoria do desempenho e da capacidade de E/S das

linhas de produtos ClearPath Dorado.”

Ann Thureen
Vice-presidente
ClearPath OS 2200 e Soluções RTI
Unisys Systems & Technology
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Desempenho superior do processador
Os servidores ClearPath Dorado 780 e 790 fornecem uma melhoria de 16% no desempenho do encadeamento
único (525 MIPS), em comparação com os servidores ClearPath Dorado 380 e 390. Além disso, oferecem uma
faixa de desempenho de imagem única de 300 MIPS, no nível básico, e um desempenho máximo de imagem
única de aproximadamente 5.700 MIPS (sistema com 32 processadores).

Mais escalabilidade de memória
Um subsistema de memória expandida suporta recursos
de memórias maiores e oferece configurações de
memória que incluem a capacidade de expandir até 4 GW
por célula e até 32 GW para um sistema com no máximo
oito células.

Recursos de alta disponibilidade aprimorados
Projetada para os ambientes de missão crítica mais exigentes, cada célula de processador/memória nos
servidores Dorado 780 e 790 é um sistema de alta disponibilidade completo e também pode ser exibida como
uma partição rígida. Uma única plataforma pode incorporar até oito partições (partição no nível da célula)
e suportar até 32 processadores de instrução (IPs). Por fim, a resiliência está incorporada já que cada célula
contém sua própria refrigeração e potência redundantes.

E/S com mais rapidez e flexibilidade
Um novo e avançado subsistema de E/S aumenta o desempenho e a flexibilidade de configuração e fornece a alta
capacidade e a capacidade de resposta exigidas pelas intensas cargas de trabalho de E/S. Os destaques incluem:
• Melhor desempenho em comparação ao servidor Dorado 380, incluindo:

– Transferência em rede em dobro
– Transferência de armazenamento de bloco pequeno em dobro
– Aumento de mais de 1,5 vezes na transferência de armazenamento de bloco grande
– Aumento de mais de 2 vezes no número de E/Ss por segundo

• Configurações expandidas
– O Módulo de Expansão de E/S aumenta a conectividade com um Módulo de Expansão de E/S por

processador/célula de memória e a capacidade de cada Módulo de Expansão de E/S suportar até seis
Processadores de E/S

– Cada processador de E/S se conecta a um Módulo de Canal PCI dedicado, que conta com:
• Sete slots PCI-X para canais
• Quarenta e dois slots PCI-X por Módulo de Expansão de E/S por meio de seis processadores de E/S
• Trezentos e trinta e seis slots PCI-X por sistema

– A conectividade e a resiliência extensivas estão incorporadas com até 84 portas de fibra ou Ethernet por
célula, suporte contínuo para os canais SCSI e SBCON e um design de rack de canais empresariais que
inclui fontes de alimentação duplas

– As modernas opções de canal disponíveis incluem um canal de fibra de 4 Gb de alto desempenho
• Flexibilidade de configuração de E/S avançada:

– Com até seis processadores de E/S em cada célula, é fácil equilibrar a carga de trabalho de E/S em vários
canais e processadores de E/S

– O redirecionamento automático das cargas de trabalho em todos os processadores de E/S e canais
disponíveis ajuda a melhorar a resposta a situações de processamento de pico e reduzir o impacto de
falhas de canal ou processador de E/S no tempo de resposta ou na transferência do sistema

• A placa OS 2200 Cipher API opcional é uma placa PCI de criptografia certificada pelo governo dos EUA que
pode ser conectada diretamente no servidor ClearPath Dorado e fornece um desempenho melhor quando
grandes blocos de dados precisam ser criptografados >>

Nosso compromisso com os clientes ClearPath Dorado da Unisys
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Curiosidade: A Unisys está fortemente
comprometida com o fornecimento do
desempenho que nossos clientes exigem. Desde
o lançamento do servidor ClearPath IX4800, em
1996, a Unisys aumentou o desempenho de
IP único em cerca de 20% a cada ano.
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Agora, você já possui todas as informações e conhece todos os
recursos, alimentações e velocidades do maior servidor ClearPath
Dorado já desenvolvido. E, como sempre, não é preciso mudar de
aplicativo para migrar para as novas plataformas Dorado 780 e 790.

A Unisys continua comprometida com o seu sucesso com um foco
especial em suporte de missão crítica, alto desempenho, maior
capacidade e segurança robusta.

Além disso, fornecemos uma grande variedade de recursos de
integração, ferramentas padrão do setor e soluções de código
aberto que ajudam você a estender e desenvolver os produtos
ClearPath. Esses recursos potentes permitem, por exemplo, que os
aplicativos ClearPath OS 2200 existentes participem de uma SOA,
bem como criar e implantar com segurança novos serviços de
SOA em uma Infra-estrutura em Tempo Real. Visite a eCommunity
para ler os documentos e outros materiais de referência sobre
a SOA para o programa ClearPath.

Pronto para aprender mais sobre esses novos mainframes
ClearPath Dorado? Entre em contato com o executivo de vendas da Unisys ou visite a eCommunity para obter mais
informações sobre os servidores Dorado 780 e Dorado 790.
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Estudos de caso mostram a arquitetura orientada a serviços (SOA)

A Autoridade de Tecnologia da Geórgia criou serviços da Web a partir de transações de OS 2200
existentes para permitir que aplicativos baseados no servidor ClearPath participassem de uma
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA).

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-790
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-780
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=SOA_for_ClearPath
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72400
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-790
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-780
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=SOA_for_ClearPath
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Eles estão aqui! Os Servidores ClearPath Dorado 4000 da Unisys: Segunda entrega de
plataformas OS 2200 da Unisys com uso de nossa Arquitetura de Servidor de Próxima
Geração. Os novos servidores ClearPath 4000 suportam ambientes de nível básico
a intermediário e confirmam o compromisso da Unisys com a Arquitetura de Próxima
Geração do ClearPath e com os ambientes de computação de missão crítica e de
classe mainframe.

Os servidores ClearPath Dorado 4000 oferecem a melhor plataforma de mainframe
que combina:
• Processadores Intel®
• Ambiente operacional OS 2200 robusto
• Atributos de mainframe do ClearPath comprovados de desempenho, segurança,

confiabilidade, escalabilidade, gerenciabilidade e integração total com
middleware aberto

Primeiro, os fatos
Os novos servidores Dorado 4000 foram projetados para atender às necessidades específicas da sua
empresa com a flexibilidade que só a Unisys oferece. O servidor ClearPath Dorado 4080 oferece um modelo de
compra tradicional pay for peak (pagamento pela utilização máxima) e opções Capacity on Demand, enquanto
o servidor ClearPath Dorado 4090 conta com modelos comerciais pay-for-use inovadores da Unisys com
a tecnologia de medição. Portanto, esses novos servidores Dorado 4000 estão prontos para atender
a qualquer necessidade da sua organização.

Veja alguns destaques dos sistemas Dorado 4080 e 4090:
• O dobro do desempenho, em termos de encadeamento único e capacidade de sistema, em relação ao

Dorado 400
• Um sistema de E/S novo e moderno criado para ambientes modernos de missão crítica (o mesmo sistema

usado nos servidores Dorado 780 e 790)
• Maior confiabilidade e resiliência, incluindo uma opção de modo de reserva nova e alta disponibilidade que

fornece uma configuração de hardware e procedimentos documentados que permitem facilmente que um
segundo nó Dorado 4000 atue como backup do principal (em vez de haver dois sistemas separados)1 >>

Mainframes do ClearPath Dorado 4000: O futuro
da Arquitetura de Servidor de Próxima Geração
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1 Disponível no início de 2009

“Nossas primeiras plataformas de Arquitetura de Servidor de Próxima Geração

OS 2200, os modelos ClearPath Dorado 420 e 430, foram extremamente

bem recebidas. Esses primeiros servidores OS 2200 baseados nos

processadores Intel® excederam nossas melhores expectativas em termos

de desempenho e confiabilidade. Estamos orgulhosos de poder contar com

essa boa recepção no lançamento dos Servidores ClearPath Dorado 4080

e 4090 com Arquitetura de Servidor de Próxima Geração.”

Bill Maclean
Vice-presidente, ClearPath e AB Suite
Unisys Systems & Technology

http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4080
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4080
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
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Os servidores ClearPath Dorado 4000 suportam o OS 2200, versão 11.3, e o BIS 46R1 ou 45R1. Além disso,
esses servidores possuem recursos potentes que permitem, por exemplo, que os aplicativos ClearPath
OS 2200 e os dados existentes participem de uma SOA, além de permitir a criação e a implantação segura de
novos serviços de SOA em uma Infra-estrutura em Tempo Real, incluindo:
• Tecnologias de conector de middleware modernas para dados e transações, incluindo JDBC, ODBC, integração

.NET, Java, Open DTP e WebSphere MQ para ClearPath OS 2200
• Um conjunto completo de conectores Java que permitem que qualquer Java em qualquer plataforma acesse

aplicativos TIP, HVTIP e Open DTP e dados BIS, RDMS e DMS
• Aplicativos Java e Plataforma Java, Enterprise Edition (Java EE) de nível 5.0

Com um sistema de arquitetura escalonável pay-as-you-grow (expandidos de acordo com a demanda),
os servidores Dorado 4000 oferecem um excelente desempenho de:
• 195 MIPS (processador único)
• 600 MIPS (servidor Dorado 4080, imagem única) ou 800 MIPS (servidor Dorado 4090, imagem única)

Maior confiabilidade e resiliência
Os mainframes da Unisys são conhecidos por sua confiabilidade e resiliência, e os servidores Dorado 4000 não
são exceção.

Os servidores Dorado 4000 possuem excelente resiliência de memória, oferecendo o ECC (verificação
e correção de erros padrão do setor) e os FBDs (DIMMs de memória completamente em buffer), que ajudam
a aumentar a velocidade de processamento da memória. A tecnologia de espelhamento de memória no
Dorado 4000 é mais um recurso criado para reduzir o tempo de inatividade gerado por falhas na memória.

As plataformas do servidor ClearPath Dorado 4000 possuem alimentação e resfriamento hot-plug redundante,
o que permite que a alimentação seja feita por dois circuitos diferentes e reduz muito o risco de grandes
problemas causados por quedas de energia.

Os servidores Dorado 4000 também possuem um subsistema de armazenamento interno resiliente para
reinicialização, esvaziamentos, etc. Além disso, oferece um subsistema de reinicialização de armazenamento
externo que oferece maior redundância.

E/S potente de nível empresarial
O desempenho de E/S é fundamental para as cargas de trabalho de produção do ClearPath. Os servidores
Dorado 4000 usam um novo subsistema de E/S de nível empresarial, o mesmo usado nos servidores Dorado
780 e 790. O resultado? Um desempenho e uma conectividade muito melhores, em comparação com os
servidores Dorado 420 e 430. O subsistema de E/S dos servidores Dorado 4000 oferece canais de fibra de
4 Gb e banda larga de nível empresarial, além de uma maior conectividade com até 224 portas. Além disso,
os mainframes do Dorado 4000 são compatíveis com os periféricos de armazenamento usados nos servidores
Dorado 700 e com a maioria dos periféricos do Dorado 300. >>
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“Como uma agência do setor público, é fundamental que possamos gerenciar o dinheiro

dos contribuintes da forma mais econômica possível. Com a migração para o novo

sistema ClearPath Dorado 430, podemos aproveitar tecnologia de medição para alinhar

melhor nossos gastos com o processamento e o uso real do sistema. Essa foi uma

transição fácil que possibilitou ganhos significativos no desempenho e estabeleceu

uma infra-estrutura de TI mais flexível e aberta.”

Bill Fatica
Gerente de TI
Cidade de Akron, Ohio

http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__os__2200.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/mqseries__for__os__2200.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__os__2200.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/mqseries__for__os__2200.htm
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Funcionalidade de gerenciamento de sistema extensiva
O software de gerenciamento de sistemas dos servidores Dorado 4000 é consistente com os sistemas de
operações e gerenciamento Dorado dos servidores Dorado 100, 200, 300, 400 e 700. Essas ferramentas são
um dos principais fatores que contribuem para a confiabilidade de nível empresarial e os altos níveis de serviço
que fizeram a fama dos sistemas ClearPath Dorado.

Reserva de alta disponibilidade
A opção de reserva de alta disponibilidade nos servidores Dorado 4000 foi criada para ambientes de missão
crítica. Além dos procedimentos de backup em caso de desastre, agora você conta com essa opção de
implementação econômica de duas células na qual:
• O Ativador de Imagens exibe as células como duas partições em um único sistema
• Um perfil de sistema com duas partições pode ser usado de várias formas, incluindo:

– Uma partição usando a outra célula para backup de célula, sem precisar de uma chave de recuperação
de desastre

– Duas partições, cada uma com um IOE (produção e desenvolvimento) individual, no qual uma das células
pode fazer backup da outra com uma chave de recuperação de desastre opcional

– Duas partições com uma chave de MIPS particionável compartilhada

Benefícios que atendem a todos
Devido à Arquitetura de Servidor de Próxima Geração da Unisys, os servidores Dorado 4000 atendem a todos:
Grande valor comercial por meio da padronização da infra-estrutura de TI nos processadores Intel® combinada
aos comprovados atributos de mainframe de missão crítica ClearPath.

Os servidores ClearPath Dorado 4000 oferecem todos os recursos necessários para tornar a TI ágil de
verdade, incluindo:
• Suporte para diversas cargas de trabalho
• Flexibilidade nos modelos comerciais, como as opções Pay-for-Use e Capacity on Demand
• Padrões populares de software
• A capacidade de aproveitar ferramentas e aplicativos padrão do setor, bem como conjuntos de capacidades

amplamente disponíveis
• Operações e processos automatizados
• Conectividade comercial baseada em SOA

Além disso, como em todos os sistemas OS 2200, os servidores Dorado 4000 oferecem total compatibilidade de
códigos e dados. Não é preciso alterar aplicativos ou dados. Basta conectar um subsistema de armazenamento
compatível com os dados e os executáveis do programa existentes ao servidor Dorado 4000, reiniciar o sistema,
e você estará pronto para suportar sua empresa com os novos sistemas de última geração.

Para obter mais informações sobre os servidores ClearPath Dorado 4000, entre em contato com o executivo de
vendas da Unisys ou visite a eCommunity.
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Temos o prazer de anunciar a chegada das novas plataformas MCP: os servidores ClearPath
Libra 4000. Esses Servidores ClearPath 4000 de nível básico a intermediário confirmam
o nosso compromisso com a Arquitetura de Servidor de Próxima Geração do ClearPath
e com os ambientes de computação de classe mainframe de missão crítica. Esta é a
primeira vez que a inovadora tecnologia de medição da Unisys é disponibilizada em
servidores MCP baseados em processadores Intel®.

Com uma vasta gama de recursos mainframe, os servidores Libra 4000 oferecem uma
plataforma excelente que combina:
• Processadores Intel®
• Ambiente operacional MCP robusto
• Atributos de mainframe do ClearPath de desempenho, segurança, confiabilidade,

escalabilidade, gerenciabilidade e integração total com middleware aberto

Primeiro, os fatos
Estamos anunciando duas linhas de servidores Libra 4000 criadas para atender às necessidades específicas de
sua empresa:
• Servidor ClearPath Libra 4080, que oferece um modelo de compra baseado em desempenho tradicional com

opções Capacity on Demand
• Servidor ClearPath Libra 4090 com modelos comerciais Pay-for-Use e tecnologia de medição

Os servidores ClearPath Libra 4000 suportam os seguintes softwares:
• ClearPath MCP 12.0, que possui vários novos produtos e recursos, incluindo ClearPath ePortal Business,

Business Continuity Accelerator, Locum SecureAudit, aprimoramentos no gerenciamento de carga de trabalho
e na criptografia de fita, bem como o JBoss Application Server 4.2.0 para aplicativos Java de nível
empresarial.

• Recursos potentes para permitir que aplicativos ClearPath participem de uma SOA ou para a criação de novos
serviços de SOA e a respectiva implementação com segurança em uma Infra-estrutura em Tempo Real, incluindo:
– Plataforma Java, Standard Edition (Java SE) 6
– Agile Business Suite 1.2
– Enterprise Application Environment 3.3
– Tecnologias modernas de conector de middleware para dados e transições, incluindo os conectores JDBC,

OLE DB, ODBC, J2EE™ para Transações MCP, integração .NET e Open DTP, bem como WebSphere MQ para
ClearPath MCP >>

Gosta do seu Libra? Chegou o 4000!
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“A Unisys fornece o que há de mais moderno em flexibilidade permitindo que

os clientes escolham a melhor plataforma para um determinado aplicativo ou

solução. Os aplicativos ClearPath baseados em MCP existentes podem ser

movidos de forma transparente para os servidores ClearPath Libra 4000, sem

precisar refazer a arquitetura, recompilar ou modificar estruturas de dados.”

Jim Thompson
Vice-presidente e gerente geral
ClearPath MCP e Soluções Open Source
Unisys Systems & Technology

http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__mcp.htm
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Enterprise Application Environment
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Agile Business Suite
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Java/J2EE for MCP
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP Release 12.x
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4080
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm'
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm'
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__mcp.htm
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Enterprise Application Environment
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Agile Business Suite
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Java/J2EE for MCP
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP Release 12.x
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4080
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
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Com um sistema de arquitetura escalonável pay-as-you-grow, os servidores Dorado 4000 oferecem um excelente
desempenho para os clientes que precisam de potência intermediária. Os servidores Libra 4000 foram
projetados para ambientes de nível empresarial com recursos de redundância e resiliência extensivos.

Dependendo de sua carga de trabalho específica e planos futuros, esses novos servidores Libra 4000 são ideais
para atualizar plataformas ClearPath NX6800 e ClearPath Libra 180/185 antigas e outros sistemas.

Nova opção de configuração de alta disponibilidade
Novo recurso que permite fazer uma recuperação local e rápida caso ocorra uma falha. Os servidores Libra 4000
com a opção de alta disponibilidade possuem duas células MCP em seus gabinetes:
• Uma célula ativa, que executa a carga de trabalho de produção
• Uma célula de modo de reserva ou morna, que liga e executa somente o sistema operacional MCP

e o software do sistema MCP que monitora a célula ativa e inicia o processo de failover, caso necessário.

As duas células possuem configurações de hardware idênticas, incluindo processador, memória, adaptadores
de E/S e periféricos internos. Cada célula possui um disco interno para inicializar o firmware do Libra 4000 e um
disco de parada/carregamento em uma cadeia de disco externa.

Caso ocorra uma falha, as duas células trocam de papel, identidade e discos de parada/carregamento MCP.
A célula de modo de reserva assume o papel de célula de produção ativa e é redirecionada para reiniciar
o MCP usando o disco de parada/carregamento da célula que estava ativa.

A solução de alta disponibilidade Libra 4000 conta com a tecnologia MCP aprimorada e usa um processo de
failover automático com scripts e outros recursos para ouvir constantemente o ritmo de produção da plataforma.

Maior confiabilidade e resiliência
Os servidores ClearPath são conhecidos por sua confiabilidade e resiliência, e os servidores Libra 4000 não
são exceção.

Os servidores Libra 4000 possuem excelente resiliência de memória, oferecendo o ECC (verificação e correção
de erros padrão do setor) e os FBDs (DIMMs de memória completamente em buffer), que ajudam a aumentar
a velocidade de processamento da memória. A tecnologia de espelhamento de memória nos servidores
Libra 4000 é mais um recurso criado para reduzir o tempo de inatividade gerado por falhas na memória.
A tecnologia da memória também está preparada para falhas de chip ou erros em vários bits.

As plataformas ClearPath Libra 4000 possuem resfriamento e potência de hot-plug redundante, bem como
tomadas CA duplas, que permitem a alimentação elétrica por dois circuitos diferentes. Isso reduz muito
a possibilidade de grandes problemas causados por quedas de energia. >>
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Segurança esplendorosa
A segurança das cargas de trabalho do ClearPath é sempre muito importante. Os servidores Libra 4000
oferecem os mesmos mecanismos de segurança encontrados em outras plataformas baseadas em MCP. Além
disso, esses sistemas usam a criptografia e os recursos de proteção e armazenamento de chave criptográfica
do ClearPath.

Um firewall pré-carregado e configurado explora uma arquitetura de inspeção de pacote profunda para fornecer
segurança em camadas para manutenção interna da LAN, impedindo que ela seja usada como porta de saída
do sistema. A tecnologia do firewall integra antivírus de gateway, detecção e prevenção de invasões, filtragem de
conteúdo e segurança de partição. Essa abordagem ajuda a garantir um alto nível de segurança para todo
o ambiente operacional MCP do ClearPath.

Benefícios que atendem a todos
Devido à Arquitetura de Servidor de Próxima Geração da Unisys, os servidores Libra 4000 atendem a todos:
Grande valor comercial por meio da padronização da infra-estrutura de TI nos processadores Intel® combinada
aos comprovados atributos de mainframe de missão crítica ClearPath.

Os servidores ClearPath Libra 4000 oferecem todos os recursos necessários para tornar a TI ágil de verdade,
incluindo:
• Suporte para diversas cargas de trabalho
• Flexibilidade nos modelos comerciais; opções de compra Capacity on Demand e Pay-for-Use
• Padrões populares de software
• A capacidade de aproveitar ferramentas e aplicativos padrão do setor, bem como conjuntos de capacidades

amplamente disponíveis
• Operações e processos automatizados
• Conectividade comercial baseada em SOA

Para obter mais informações sobre os Servidores ClearPath Libra 4000, entre em contato com o executivo de
vendas da Unisys ou visite a eCommunity.
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Do UNIVAC e Datatron até o ClearPath - e tudo mais que você imaginar

Parabéns para os autores Ronald Q. Smith, da Unisys, e George T. Gray, da Autoridade de
Tecnologia da Geórgia, pelo novo livro Unisys Computers: An Introductory History. As primeiras
12 páginas do livro estão disponíveis on-line com uma lista de 80 fotos e ilustrações exibidas
ao longo do texto.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP%20ClearPath%20Plus%20Libra%20Servers
http://www.lulu.com/browse/preview.php?fCID=2735927
http://www.lulu.com/content/2735927
http://www.lulu.com/content/2735927
http://www.lulu.com/content/2735927
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP%20ClearPath%20Plus%20Libra%20Servers
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O BIS 46R1 é um grande lançamento com vários novos recursos significativos para os sistemas OS 2200.
O lançamento oferece novos recursos nas áreas de segurança, produtividade de desenvolvedor, administração
e SOA, além de várias melhorias na infra-estrutura geral do BIS. Os novos recursos incluem:
• Segurança

– Criptografia de dados
– Criptografia de rede
– Logon único
– SSL para BIS Java Resource Adapter (BIS-RA)

• Desenvolvimento de aplicativos
– Script BIS no Developer Workshop
– Fácil manuseio de dados

• Administração
– Contabilidade
– Gerenciamento de arquivos aprimorado

• SOA
– Melhor desempenho de JavaScripts
– Suporte a SSL do BIS-RA

Leia mais para conhecer alguns desses novos recursos fantásticos.

Fique mais forte
Criptografia de dados: Com o BIS 46R1 para OS 2200, as empresas que usam os servidores BIS e ClearPath
terão novos recursos para criptografar informações em seus bancos de dados BIS (MAPPER). Com o Cipher API
do ClearPath OS 2200, você pode criptografar dados confidenciais para impedir que esses dados sejam
acessados sem a chave de criptografia, caso caiam em mãos erradas. O Cipher API é um subsistema chamável
por programa que oferece vários algoritmos de criptografia padrão do setor, incluindo o AES (Padrão Avançado
de Criptografia) e o Triple DES (3DES). Para obter mais informações sobre os recursos do Cipher API, consulte
um artigo publicado anteriormente no ClearPath Connection.

Criptografia de rede: Esse novo lançamento do BIS oferece a capacidade de criptografar todo o tráfego de rede
entre os vários sistemas BIS, incluindo a capacidade de criptografar o tráfego entre os servidores BIS, as
estações de trabalho que usam a Interface Gráfica (MPC), os bancos de dados relacionados (MRI) e outros
servidores BIS. Quando uma das interfaces se comunica com um BIS que possui um nível mais baixo de
criptografia especificado, ela negocia automaticamente o nível de criptografia apropriado. A criptografia de rede
é especificada em um nível de sistema no MAPADMIN.

Logon único: Com o BIS 46R1 para OS 2200, estendemos o uso da personificação de credencial de usuário do
OS 2200 para que ela se aplique aos módulos SCHDLR e DTM.

SSL para adaptadores de recurso Java: O BIS Resource Adapter (BIS-RA) permite que qualquer aplicativo Java
em qualquer plataforma acesse um ambiente BIS baseado em ClearPath, incluindo dados e scripts. Embora
o 45R1 já disponibilizasse esse recurso, ele foi aprimorado com a segurança SSL, que fornece uma camada
de comunicação segura durante o acesso a suas informações do BIS em uma rede. >>

Um pouco sobre o novo BIS: Anúncio de lançamento do 46R1
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Desenvolvimento explosivo
Script do BIS no Developer Workshop: O Developer Workshop, popular editor de scripts do BIS e depurador, agora
está disponível para suportar scripts do BIS. Com essa moderna ferramenta “apontar e clicar”, é ainda mais fácil
criar e testar novas soluções BIS que contêm JavaScript e/ou scripts BIS, fornecendo esses recursos como
suporte a scripts do BIS por meio de sintaxe de instrução, ToolTips, ajuda sensível ao contexto, rastreamento
de pilhas de chamadas, informações de árvore de aplicativo visual no aplicativo BIS e muito mais.

Os testadores de campo do BIS 46R1 ficaram muito entusiasmados com esse recursos, principalmente no que
se refere à depuração. O Developer Workshop oferece um conjunto abrangente de recursos de depuração que
permitem estabelecer pontos de quebra de condicionais e linhas, rastrear e avaliar expressões durante
a execução, avaliar variáveis e examinar a execução do fluxo.

Fácil manuseio de dados: Você sabia que há mais de 30 formatos de datas em uso no mundo? Você já teve
dificuldade para comparar de forma precisa as datas armazenadas em diferentes formatos em produtos com
bancos de dados diferentes? Tem dificuldades com anos bissextos?

O cálculo de datas é sempre um pouco complicado, mas você não precisa mais se preocupar com isso.
O BIS 46R1 oferece uma nova rotina de biblioteca que calcula a diferença entre duas datas em qualquer
formato. O resultado é expresso em total de dias e como anos, meses e dias.

Agora, você não precisa mais fatorar anos bissextos ou pensar se o ano possui dois ou quatro dígitos. A sub-rotina
de Diferença de Datas faz tudo por você: muda AAAAMMDD para DDMMMAA, datas 08 para datas 19xx e tudo
nesse intervalo. Assim, se as datas forem fatoradas em seus aplicativos BIS, experimente a nova sub-rotina de
Diferença de Datas.

Administração mais fácil
Gerenciamento de arquivos aprimorado: Um novo recurso no 46R1 permite que o banco de dados do MAPER0
aumente e diminua de forma dinâmica. Antes desse recurso, se o MAPER0 fosse expandido devido a algumas
operações no BIS, ele só voltava ao tamanho original quando o sistema BIS era retirado. Com o novo parâmetro,
você tem a opção de permitir a redução automática com base em uma operação de fusão cíclica.

SOA Simplificada
Melhor desempenho de JavaScripts: As melhorias de JavaScript foram feitas para que você possa executar uma
rotina de JavaScript não registrada. Também implementamos um objeto de sessão JavaScript que permite a um
desenvolvedor que use JavaScript iniciar uma depuração ou acessar palavras reservadas do BIS.

Para obter mais informações sobre o BIS 46R1, inscreva-se no webcast ou visite a seção do BIS na eCommunity.
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Calendário

Há muitas oportunidades de aprendizagem disponíveis para você. Para saber das últimas novidades, acesse
a seção Webcasts e Eventos da eCommunity.

O que

Webcasts de lançamento do ClearPath
sobre diversos tópicos, incluindo:
• Obtenção da Empresa em Tempo Real com

servidores e softwares Unisys ClearPath
• NOVO Dorado 780 e 790 e NOVO

Servidores Dorado 4080 e 4090
• NOVO Servidores Libra 4080 e 4090
• NOVO Visão geral do lançamento do

BIS 46R1
• NOVO Visão geral do AB Suite 2.0

UNITE Conferência de tecnologia anual

Onde

Online por meio da eCommunity

Caribe Royale Orlando, Orlando,
Flórida

Quando

A partir de 8 de outubro
de 2008.

Acesse a área Webcasts
e Eventos da eCommunity
para obter mais detalhes.

De 19 a 23 de outubro
de 2008

Quer saber mais sobre as ferramentas de desenvolvimento da Unisys? Assine o Developing Agility,

um boletim trimestral criado para ajudar as organizações a tirar o máximo proveito do

Agile Business Suite (AB Suite) e do Enterprise Application Environment (EAE).

http://www.cariberoyale.com/
http://www.unite.org/
http://ecommunity.unisys.com/cgi-bin/ecommunity.dll/community.jsp
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://www.cariberoyale.com/
http://www.unite.org/
http://ecommunity.unisys.com/cgi-bin/ecommunity.dll/community.jsp



