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2008 foi um ano dramático. Como flutuações financeiras e econômicas deixam
suas marcas - desafiando a todos a considerarem os impactos, conseqüências e
oportunidade futuros - as empresas estão procurando manter um equilíbrio entre
nutrir projetos de longo prazo e responder às novas situações com mudanças
radicais. Em tempos como estes, tendemos a redescobrir muito rapidamente o
que possui valor real e o que não, e lembramos da importância da confiança, dos
relacionamentos e do bom senso. Esses fatores foram considerados para o programa ClearPath em 2008.

Solicitando a participação de clientes ClearPath

O tempo ficou do nosso lado este ano. A fim de garantir que estávamos ouvindo com atenção os nossos
clientes ClearPath, encarregamos uma divisão de realizar uma pesquisa independente com o cliente. Os
resultados nos lembraram que nossa força provém de nossa confiabilidade dos sistemas, escalabilidade e
qualidade; a excelência e a dedicação da nossa equipe de suporte técnico em todos os níveis; o conhecimento
de nossos especialistas; o valor de relacionamentos de longo prazo; o valor comercial derivado dos nossos
sistemas e ferramentas de desenvolvimento; e, especialmente, do metering. Aprendemos também que
precisamos ser mais visíveis como uma empresa, e que era importante demonstrarmos nosso compromisso de
tecnologia de longo prazo, unir novos jovens talentos a nossos fiéis e antigos especialistas, comunicar nossos
êxitos - e simplesmente fornecer sucesso financeiro e estabilidade para o futuro.

O momento dessa participação foi afortunado, e no meio de todos os movimentos do mercado, recebemos a
mensagem clara e inequívoca de nossos clientes. Para preencher o cenário, decidimos recorrer à participação
de todos as partes da comunidade interna ClearPath e as respostas se assemelharam às de nossos clientes.
Como dissemos, essa participação combinada está modelando nossos planos de investimento e ações em
tempo real, e esperamos sermos avaliados rapidamente sobre nossas ações e produtos.

Continuando uma tradição de excelência tecnológica

2008 também foi um ano de entrega de projetos estratégicos de longo prazo, incluindo:
• Novas plataformas CMOS de alto nível, com o Dorado 780 e 790
• Novo processador Dorado e Libra 4000 Intel® com base em plataformas ClearPath
• Novos níveis de SO com o MCP 12.0 e o SO 2200 11R3

Esses principais produtos demonstram a excelência da nossa tecnologia como um todo, além de nossa
capacidade de fornecer continuamente desempenho e confiabilidade de classe mundial e alto nível aos mais
exigentes negócios orientados a transações.

E não paramos por aí. Com novas versões do Business Information Server (BIS) e do Agile Business Suite,
continuamos a explorar nossas principais competências em tecnologias avançadas de desenvolvimento que
permitem aos clientes criarem e implantarem aplicativos de missão crítica com maior rapidez e eficiência. Com
tecnologias incorporadas, padrão do setor, o novo pessoal com habilidades contemporâneas pode ser treinado
de forma rápida e fácil para usar essas ferramentas, ajudando a diminuir a lacuna de habilidades. >>

2008 – Um ano dramático!
Por Bob Tillotson, Vice-presidente e Gerente Geral, Global ClearPath Sales
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Encontrando meios de fornecer mais valor

Apesar da turbulência do mercado, tomamos algumas decisões radicais. Estamos trabalhando para aumentar
nosso programa de metering para fornecer aos clientes maior flexibilidade na resposta aos desafios econômicos
de curto prazo. Para nossos clientes maiores de todo o mundo, estamos atendendo à solicitação de pessoal
dedicado no local para garantir a disponibilidade de consultoria especializada e imediata. Estamos atacando os
custos de ponta a ponta para garantir que os clientes se mantenham competitivos e possam reduzir suas
despesas estrategicamente. Estamos analisando implantar mais plataformas totalmente preenchidas para
auxiliar os clientes com a fusão de atividade e crescimento rápido, e então facilitar seu dimensionamento para
um aumento maciço de potência. Estamos investigando novas capacidades de suporte que utilizem nossa infra-
estrutura atual de suporte remoto, online e interno. Nosso suporte ininterrupto 7 dias na semana, 24 horas por
dia foi utilizado por anos, mas continuamos com uma questão: como podemos estender para um maior número
de sistemas de centro de dados cliente para diminuir ainda mais custos e riscos?

Investindo no futuro

Para atender a longo prazo, também empreendemos a nova tecnologia R&D que fornecerá desempenho de alto
nível aos clientes que estão percebendo que centros de dados dimensionados não são tão ágeis e rentáveis
como modernos sistemas abertos de mainframe. Os roadmaps atuais da tecnologia ClearPath se estendem no
meio da próxima década, e estamos continuamente incorporando tecnologias emergentes para lidar com as
métricas de crescimento e confiabilidade de nossos clientes maiores nos setores comercial, aviação,
telecomunicações, serviços financeiros e governo.

Estamos tomando decisões que fornecem valor não apenas para agora, mas durante muitos anos.

Assim, aderindo ao curso de projetos de longo prazo, respondendo a desafios de curto prazo do mercado e
tomando algumas decisões radicais sobre o futuro, temos de assegurar também a disponibilidade de pessoal
dedicado, motivado e treinado. Estamos criando novas iniciativas para localizar profissionais com as melhores
graduações, treiná-los em várias especialidades empresariais e de tecnologia emergentes, e depois introduzi-los
em um mundo exigente de serviços de qualidade. Planejamos que esses novos contratados sejam consultores
confiáveis no futuro, continuando a construção de relacionamentos de longo prazo com nossos valiosos
clientes.

2008 foi um ano memorável. Contra todas as probabilidade do mercado, a "empresa ClearPath" ultrapassou e
venceu todas as metas que estabelecemos para nós mesmos. Fomos recompensados com contratos de longo
prazo dos principais clientes de todo o mundo - muitos estendendo a 2015 e além. Entendemos que o trabalho
neste ambiente desafiador de alto nível consiste em comprometimento, confiança e julgamento, e é com esses
princípios em mente que agradecemos a nossos leais clientes por depositarem sua confiança na ClearPath
agora - e na nova geração.
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Verdadeiro ou falso?
• Eclipse é mais do que um Java IDE
• Eclipse tem relevância em um universo de desenvolvimento

de mainframe
• Eclipse está pronto para conquistar o mundo

A resposta a essas três declarações é enfaticamente
VERDADEIRO. E agora é particularmente assim para equipes
de desenvolvimento que criam e mantêm aplicativos em
execução nos ambientes operacionais ClearPath OS 2200 e
MCP. Se estiver realizando codificação em COBOL, ALGOL,
PLUS ou Java - o inovador pacote Eclipse IDE All-in-One da
Unisys mantém você coberto!

Eclipse: O IDE para desenvolvedores Unisys ClearPath

Por design, o Eclipse em si é uma base propositalmente
enxuta com mínima funcionalidade. É construída para ser
estendida por meio do conceito de plug-ins, que são pacotes
de códigos carregados e utilizados de acordo com uma
configuração específica. A estrutura básica do Eclipse define
pontos de extensão, que permitem novos módulos (plug-ins)
para ampliar os menus e oferecer mais serviços.

Os desenvolvedores que trabalham com o Eclipse IDE podem
escolher cuidadosamente os recursos que querem utilizar a
partir de várias opções de plug-ins mundiais de código aberto. As opções são praticamente ilimitadas. Acesse
http://www.eclipseplugincentral.com/ para obter um extenso menu de plug-ins disponíveis em uma ampla gama
de categorias, incluindo gerenciamento de aplicativos, criação e implantação, gráficos, perfis e testes.

A Unisys está tornando o Eclipse um importante ponto focal para desenvolvimento de aplicativos ClearPath. Na
verdade, planejamos eventualmente substituir soluções atuais proprietárias, como o Programmer’s Workbench,
por este ambiente aberto, padrão do setor. >>
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O que é o Eclipse?

Muitas pessoas têm a impressão de que o
Eclipse é apenas para Java. Embora ele
ofereça um ambiente de desenvolvimento
Java superior, o Eclipse é, de fato:

• Um ambiente de desenvolvimento integrado
(IDE) independente de linguagem para a
criação, a implantação e o gerenciamento
de software em todo o ciclo de vida do
software

• Um framework IDE que é facilmente
estendido por meio do conceito de plug-ins

• Suportado por uma comunidade de código
aberto concentrada na criação de mais
funcionalidade para o IDE

• Um conjunto de mais de 60 projetos de
código aberto

Para saber mais sobre a história e o status
atual do Eclipse, acesse eclipse.org.

Por que o Eclipse é tão popular?

• Preço: a Eclipse Public License permite a utilização, modificação e distribuição do software sem custos e
sem a necessidade de atualizações para o criador

• Arquitetura: a arquitetura do Eclipse IDE foi criada desde o princípio para ser facilmente expansível

• Recurso/Funcionalidade: o Eclipse oferece um conjunto muito robusto de recursos de desenvolvimento,
ampliando de todas as maneiras os recursos de início e depuração do programa integrado

• Disponibilidade: o Eclipse é disponibilizado como qualquer produto de software comercial, incluindo um
conjunto de programação de lançamento controlado pela Eclipse Foundation

• Opção: o Eclipse IDE é executado em uma ampla faixa de plataformas de sistemas operacionais, incluindo
Microsoft® Windows®, Linux® e MAC OSX

Eclipse IDE: Mais do que desenvolvimento de Java

http://www.eclipse.org
http://www.eclipseplugincentral.com
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Temos vários objetivos para nossa oferta do Eclipse. O primeiro é fornecer assistência IDE padrão do setor para
desenvolvimento de aplicativos Java que usam ativos do ClearPath. Para isso, a Unisys fornece Resource
Adapters (RAs) padrão do setor para o banco de dados e acesso de transações do ClearPath e o Eclipse IDE
oferece recursos que auxiliam no desenvolvimento desses aplicativos. Para ambas as plataformas ClearPath, há
um RA que fornece suporte a DTP RA (Distributed Transaction Processing Services - serviços de processamento
de transações distribuídas). Para ambientes ClearPath OS 2200, fornecemos suporte para acesso a bancos de
dados BIS (Business Information Server), DMS e RDMS, e também transações TIP/HVTIP. Para o ClearPath MCP,
há RAs para Enterprise Database Server (DMS II) e COMS.

Nosso segundo principal objetivo com o Eclipse é fornecer a capacidade de desenvolver outros aplicativos 3GL
para ambientes ClearPath usando o mesmo framework que pode ser usado para Java e outros aplicativos não
hospedados no ClearPath. Para ambientes ClearPath OS 2200, permitimos o desenvolvimento de aplicativos
COBOL, Java e PLUS, além da utilização de TelNet e CMplus. Para MCP, fornecemos suporte a COBOL 74/85 e
ALGOL, além da utilização de WFL e SURE. E ao mover as atividades de desenvolvimento do ClearPath para o
Eclipse, as equipes de programação obterão os benefícios adicionais de criação e processo de teste
simplificados com uma IDE comum para todos os projetos, independente da linguagem.

Pacotes Unisys Eclipse All-in-One

A equipe de engenharia da Unisys se encontra totalmente envolvida na contribuição ao movimento de código
aberto de maneiras que beneficiem nossos clientes ClearPath. Estamos direcionando nossos recursos para a
criação de plug-ins específicos do ClearPath que criam naturalmente na base do Eclipse IDE e fornecem
capacidades que fazem sentido para desenvolvedores de sistemas ClearPath. Para concluir, a Unisys criou e
lançou plug-ins Eclipse que permitem
o desenvolvimento de ambientes
operacionais ClearPath OS 2200 e
MCP com o Eclipse IDE, além da
integração de ativos do ClearPath em
um ambiente orientado a serviços.

Portanto, o que a Unisys está
fornecendo exatamente para o
Eclipse? Um pacote único (All-in-One)
que consiste nos seguintes itens:
• O básico e recém-lançado Eclipse

IDE
• Uma seleção de plug-ins de código

aberto que achamos
particularmente valiosos em um
ambiente de desenvolvimento
ClearPath, como o Eclipse Data
Tools Project e o Web Tools Project

• Plug-ins Unisys (alguns dos quais
são versões modificadas de plug-
ins de código aberto e outros tipos criados pela Unisys), que permitem o desenvolvimento de aplicativos
especialmente para o ClearPath e acesso a ativos do ClearPath (bancos de dados e transações)

• Um Guia de Desenvolvimento de Aplicativos para ajudar a iniciar a operação >>

ClearPath Connection Página 5Dezembro de 2008

ClearPathEclipse SDK (Download do Eclipse básico)

Arquitetura comum de ClearPath IDEs para Eclipse

Plataforma Eclipse

JDT – Ferramentas
de desenvolvimento

de Java

PDE – Ambiente de
desenvolvimento

de plug-in

Interface do usuário

Workbench

JFace

SWT

Core

RDMS
DMSII

Valor agregado
do ClearPath

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-ins de código
aberto

WTP

SQL Explorer

Workspace

Tempo de execução
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Igualmente importante, os componentes do pacote Unisys Eclipse All-in-One são:
• Integrados e testados pela engenharia da Unisys
• Oferecidos em pacote e lançados como parte do OS 2200 e de MCP IOEs
• Suportados1 por meio do Suporte Unisys sem custo adicional

Observação: se sua organização já estiver usando o Eclipse, você não precisa do pacote All-in-One e pode
simplesmente usar os plug-ins modificados e desenvolvidos pela Unisys em seu ambiente existente.

Para obter informações mais detalhadas sobre o ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse, veja nosso artigo Espaço
técnico nesta edição do Conexão ClearPath. (Examine também um artigo similarmente minucioso sobre o
ClearPath MCP IDE for Eclipse na próxima edição desse boletim.)

Fácil, integrado e inovador

Com os pacotes Unisys All-in-One, nunca foi tão fácil iniciar a operação usando o Eclipse IDE. Se você for um
experimente programador ClearPath ou um recém-formado apenas começando, está na hora de iniciar a
exploração das vantagens e negócios comerciais deste poderoso conjunto de ferramentas. Aproveite os vários
plug-ins disponíveis na comunidade de código aberto e os plug-ins próprios da Unisys projetados para ajudá-lo a
obter valor máximo do seu investimento ClearPath atual.

Para saber como fazer o download e instalar o pacote All-in-One do OS 2200 ou do MCP, acesse o eCommunity:
• ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse
• ClearPath MCP IDE for Eclipse

Estamos procurando desenvolvedores para se unirem a nosso programa recém-adotado. Entre em contato com:
• OS 2200: Melanie Wolbeck (Melanie.wolbeck@unisys.com)
• MCP: Pamela Becker (Pamela.Becker@unisys.com)
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1 Declaração de suporte: a Unisys realizará esforços razoáveis para trabalhar com a comunidade Open Source para resolver problemas. A Unisys desenvolveu conteúdo que
se inclui em políticas de suporte normais.

mailto:Pamela.Becker@unisys.com
mailto:Melanie.wolbeck@unisys.com
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=70849
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=62406
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VTL, ou biblioteca virtual de fitas, representa um
novo ponto de vista sobre backups, complementando
e até mesmo substituindo as soluções atuais de
backup de fitas com a tecnologia de disco de
baixo custo que “parece e atua” como um
dispositivo de fita tradicional.

Com uma VTL, os dados sofrem backup em
unidades de disco exatamente como em fitas,
mas de maneira muito mais rápida, aumentando
assim o desempenho dos processos de backup
e recuperação. Diferente dos backups de fia, a
VTL torna possível para as organizações
manterem mais dados quase lineares para
acesso rápido e oferece diversos pontos de
recuperação para restaurações mais rápidas. As
soluções VTL também podem ser usadas para
fornecer capacidade adicional, diminuir o espaço de armazenamento em geral e reduzir os custos da biblioteca
de unidades de fita e cartuchos.

Para obter mais informações sobre como um cliente Unisys ClearPath pode alavancar a VTL, examine um
recente estudo de caso sobre a cidade de Detroit. A cidade desenvolveu uma solução de VTL DSI (Dynamic
Solutions International) multi-camadas - a DSI9982 Virtual Tape Library - para fornecer suporte a sua infra-
estrutura heterogênea de TI composta dos ambientes operacionais Unisys ClearPath MCP, Microsoft Windows,
HP-UX e Novell. A solução ofereceu à cidade de Detroit muitos benefícios, incluindo:
• Redução significativa do espaço do centro de dados
• Novos níveis de automação exigindo muito menos vigilância de TI
• Restaurações de dados mais rápidas e mais confiáveis
• DR robusto off-site para rápida recuperação
• Um mecanismo melhor para vencer as diferenças entre tecnologias de fita novas e antigas

A Unisys oferece uma ampla faixa de opções de armazenamento do DSI, Sun Microsystems e outros parceiros.
Para obter mais informações sobre como sua organização pode se beneficiar de uma solução de biblioteca
virtual de fitas, entre em contato com o representante de vendas da Unisys ou acesse os websites Unisys ou
eCommunity.

A cidade de Detroit adota uma nova maneira de pensar sobre VTL

ClearPath Connection Página 7Dezembro de 2008

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Virtual_Tape
http://unisys.com/products/storage/virtual____tape.htm
http://dynamicsolutions.com/sites/default/files/DSI_CaseStudy_CityOfDetroit_0.pdf


Imaginou. Feito.ClearPath Connection

Qualquer inspeção da função de TI, conduzida por um auditor
interno ou externo, aplica uma sobrecarga não desejada aos
membros da equipe de TI. A preparação de relatórios, a
resposta a problemas, a identificação e implantação de
estratégias de reparo - tudo se junta ao tempo longe de
outras prioridades.

Porém, a verdade absoluta é que as auditorias não estão
deixando de existir. Na realidade, se tornaram mais rigorosas
no caminho das regulamentações, tais como Payment Card
Industry (PCI) Data Security Standard, Gramm-Leach-Bliley Act
(GLBA), Sarbanes-Oxley Act (SOX), Health Insurance Portability
and Accountability Act (HIPAA), Combined Code on Corporate
Governance do RU e Foreign Corrupt Practices Act.

O tamanho da sua organização e a natureza dos seus negócios tampouco o tornam imune. Por exemplo, o Fair
and Accurate Credit Transactions Act (FACTA) de dezembro de 2003 se aplica a organizações que possuem ou
mantêm informações de consumidor para fins comerciais: essencialmente, todas as organizações. Empresas de
pequeno, médio e grande porte estão sujeitas à inspeção, assim como todas as entidades privadas, públicas e
governamentais.

Uma maneira de obter uma ajuda com auditorias é ser proativo, não reativo. Isso significa encontrar formas de
integrar as tarefas que avaliam riscos e identificar áreas problemáticas na rotina normal – de modo que você
está constantemente “preparando” para a próxima inspeção.

Provavelmente, você está pensando: “Eu tenho bastante itens em minha lista de coisas a fazer, onde vou
encontrar o tempo para ser proativo sobre auditorias de TI?” A resposta? Deixe o software fazer o trabalho
pesado - com as soluções SafeSurvey e SecureAudit, que estão disponíveis na Unisys e foram desenvolvidas
em conjunto pela Unisys e a Locum Software Services Limited.

Aumente sua inteligência de segurança: SafeSurvey
O ambiente operacional ClearPath MCP foi reconhecido por sua arquitetura de segurança muito robusta. Dito
isso, você ainda deve ter o cuidado de configurar e gerenciar o ambiente de forma a evitar acesso não
autorizado e a utilização abusiva - e o SafeSurvey ajuda a fazer exatamente isso.

O SafeSurvey é uma ferramenta de avaliação de segurança especificamente projetada para avaliar os sistemas
baseados em Unisys ClearPath MCP. Ele fornece um abrangente conjunto de recursos para ajudar sua
organização, e também a empresa e auditores externos, a usarem dados gerados pelo sistema para identificar,
avaliar e gerenciar riscos. O SafeSurvey pode até mesmo ajudar a medir a conformidade com suas políticas de
segurança definidas. Executada regularmente, a ferramenta mantém você e seu gerenciamento informados do
status atual do ambiente de segurança de seus sistemas baseados em ClearPath MCP. >>

Até que ponto foi divertida foi sua última auditoria de TI?
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MCP

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/
http://www.frc.org.uk/CORPORATE/COMBINEDCODE.CFM
http://www.frc.org.uk/CORPORATE/COMBINEDCODE.CFM
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/glbact.html
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ159.108
http://www.locumsoftware.co.uk/index.htm
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ159.108
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Por exemplo, o SafeSurvey pode avaliar a força das senhas de
usuários, destacar códigos de usuário privilegiados e avaliar
configurações do sistema, como o número de portas e os
serviços que as acessam. O SafeSurvey mantém instantâneos
da segurança que podem ser usados para comparação
demonstrativa dos aprimoramentos ao longo do tempo.
Ele extrai e fornece relatórios nas áreas:
• Análise do Userdatafile
• Testes de penetração de senha
• Análise do COMS Cfile
• Análise da configuração da segurança
• Análise do arquivo de disco
• Análise do Guardfile
• Conexões TCP/IP
• Conformidade com a política de segurança do sistema

O relatório System Policy do SafeSurvey destaca quanto o sistema ClearPath MCP está em conformidade com
as políticas de configuração determinadas, o que é particularmente útil para locais com vários sistemas e que
querem impor um conjunto consistente de padrões entre eles.

Projetado com base nas necessidades e nível de habilidade dos auditores de TI, o SafeSurvey é fácil de usar e
fornece os tipos de relatórios que os auditores exigem - sem nenhum esforço manual por parte da equipe de TI.
Melhor de tudo, os membros da equipe de auditoria não precisam ser conhecedores do MCP para usar as
informações fornecidas pelo SafeSurvey.

Resumindo: o SafeSurvey fornece inteligência de segurança. Com o uso regular, ele proporciona a tranqüilidade
oriunda da consciência de que seus sistemas ClearPath MCP estão em conformidade com a política de
segurança da sua organização. Para obter uma visão geral detalhada sobre o produto, veja a apresentação
técnica no eCommunity.

Garanta a conformidade da segurança: NOVO Locum SecureAudit
O SecureAudit é uma importante ferramenta para administradores, auditores e reguladores de segurança, que
são responsáveis por rastrear e relatar os eventos e as violações de segurança. Ela trabalha com dados
capturados no arquivo SUMLOG, que é usado pelo MCP para registrar todas as formas de atividades do
sistema.

Como no SafeSurvey, os relatórios do SecureAudit são projetados para pessoas que não possuem um
conhecimento profundo dos funcionamentos internos do MCP. Por exemplo, o uso do jargão técnico foi
eliminado. Tem mais, cada relatório é muito relevante - enfocando uma segurança específica e apresentando
informações em um formato conciso, altamente legível. Além disso, a geração de relatório foi otimizada para
execução rápida de modo que a informação é processada de forma mais rápida e eficiente. Com essas
capacidades, o SecureAudit fornece um poderoso suporte a auditorias internas e externa, além de análise
judicial. >>
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O SecureAudit oferece relatórios padrão sobre uma ampla gama de atividades, eventos e condições, incluindo:
• Violações de segurança
• Violações de logon
• Ações privilegiadas
• Mudanças do status de arquivos
• Mudanças do usercode do tempo de execução
• E muito mais

O SecureAudit oferece um tipo de informações detalhadas sobre seu sistema ClearPath MCP que são usadas
para exigir as habilidades de um guru do MCP para desenvolvimento. Para obter mais informações sobre o
SecureAudit, veja a apresentação técnica no eCommunity.

Experimente o SafeSurvey e o SecureAudit hoje
É fácil realizar um rápido test-drive com essas poderosas ferramentas. Versões de teste do software SafeSurvey
e SecureAudit, fornecendo relatórios no nível de resumo, são incluídos na mídia da versão MCP 11.1 e 12.0.
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Se você é como a maioria dos desenvolvedores do OS
2200, é verdadeiramente hábil em sua linguagem
escolhida, seja COBOL, C, PLUS ou até mesmo Java. E,
sem dúvida, você é perito nos detalhes de
desenvolvimento, criação, teste e implantação de
aplicativos no ambiente operacional ClearPath OS 2200.

Portanto, por que razão você deveria se preocupar com um
ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), como o Eclipse?

Porque o Eclipse está sendo modelado em um IDE que faz
sentido para o desenvolvimento do OS 2200. Estamos
construindo sobre a forte base do produto básico Eclipse
de código aberto (e plug-ins mundiais) acrescentamento
a funcionalidade que integra e suporta as ferramentas do
OS 2200 das quais os desenvolvedores dependem e os
fluxos de trabalho comuns que eles seguem. Nossa
meta para o ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse é
aprimorar sua experiência de desenvolvimento por meio
da utilização de ferramenta padrões do setor - sem
obrigá-lo a fazer mudanças que diminuam a produtividade
ou o desvie de seus processos comprovados.

Este Espaço técnico é destinado a dar uma idéia de a
que o Eclipse se assemelha no universo do OS 2200. Portanto, reserve alguns minutos para
aprender mais sobre o ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse. E tome sua própria decisão sobre
se faz ou não sentido para sua organização.

Obtenha uma nova perspectiva
Vamos começar com uma discussão das perspectivas. No mundo do Eclipse, uma perspectiva é a visão do
desenvolvedor sobre os muitos itens em sua lista de “coisas a fazer”. Se você é um adepto de múltiplas
tarefas, vai amar as perspectivas!

A perspectiva é composta de várias janelas em que diversas atividades são executadas, como edição de
código, verificação de erro, depuração, pesquisa, entre outros. Mais importante, essas janelas são vinculadas
em conjunto para que uma ação em uma possa ter efeito na outra.

Veja a imagem da tela na próxima página, que mostra uma perspectiva típica do OS 2200 Project Plug-in para
um desenvolvedor de COBOL.
• No lado esquerdo se encontra o OS 2200 Explorer, que fornece uma visão estruturada de seu projeto e dos

objetos nele. O que é um projeto? Bem, é simplesmente como o Eclipse representa uma coleção de arquivos
fonte do aplicativo, um mecanismo para editá-los e um arquivo de trabalho que lida com as partes em que se
está trabalhando. Ele contém todo ou apenas uma parte do código fonte de seu aplicativo, por exemplo. Com
apenas um clique na janela OS 2200 Explorer, você pode navegar para qualquer objeto no projeto que queira
visualizar. >>

Espaço técnico: Examine seriamente o Eclipse IDE
Por Dan Nissen, Gerente de Engenharia, Unisys Roseville
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Eclipse 101

Não esqueça de o artigo relacionado, Eclipse:
Mais do que desenvolvimento de Java, nesta
edição do ClearPath Connection. Ele oferece
uma visão geral do Eclipse IDE e analisa os
esforços da engenharia Unisys para criar um
pacote Eclipse All-in-One fácil de instalar.
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• No centro da tela se encontra a visualização Editor, que contém a seção do código em que se está
trabalhando. Observe a guia na parte superior. Você pode ter várias guias ao mesmo tempo, cada qual com
sua própria seção do código sendo editado.

• No lado direito se encontra a visualização Outline do arquivo sendo editado atualmente. Nesse caso, estamos
editando um programa em COBOL, portanto a visualização Outline mostra as principais seções do código e
permite uma navegação rápida por áreas específicas.

• Na parte inferior da perspectiva se encontra uma janela genérica com muitas guias mostrando tudo, de
tarefas e problemas a bookmarks e erros. Quando um desenvolvedor clicar em uma guia de log de erro e
clicar em um erro, a janela Editor abrirá direto a linha com o problema.

Coisas bem poderosas, não acha?

Ativando o desenvolvimento do OS 2200 no Eclipse IDE
A Unisys fornece vários plug-ins específicos do OS 2200 para o Eclipse, projetados para integrarem atividades de
desenvolvimento típicas do OS 2200 nesse IDE. Atualmente, a lista de plug-ins específicos do OS 2200 inclui:
• OS 2200 Project Plug-in (que foi visto na seção anterior)
• OS 2200 Java Application Integrator
• COBOL Editor
• C Editor
• PLUS Editor
• OS 2200 Debugging
• Telnet
• CMplus
• Logging >>

ClearPath Connection Página 12Dezembro de 2008

OS 2200
Explorer

Problemas, tarefas, propriedades, servidores, console etc.

Editor
Outline



Imaginou. Feito.ClearPath Connection

Como você provavelmente adivinhou pelos seus nomes, esses plug-ins são o que confere o sabor OS 2200 ao
Eclipse.

O plug-in OS 2200 Project “sabe” como o desenvolvimento do OS 2200 funciona: como os desenvolvedores
editam, a aparência dos arquivos de programa, o fator que cria a necessidade de executar fluxos de dados,
qual Telnet é usado para acesso e qual PADS é o depurador, entre outros. O plug-in OS 2200 Project é um
“guarda de trânsito”, que emite os comandos do ambiente Eclipse para o ambiente operacional OS 2200,
compreende como examinar as respostas e sabe o que os desenvolvedores precisam ver.

O OS 2200 Project fornece o mecanismo para a edição de todas as partes do seu aplicativo, com vários
suplementos, editores de COBOL e PLUS sensíveis à linguagem, além de Java e C/C++. Com o pressionar de um
botão no Eclipse IDE, os desenvolvedores podem iniciar o processo de criação e analisar os resultados. Isso
inclui a capacidade de analisar erros de compilação com integração de editor para fazer correções muito diretas.

Realmente, palavras não podem fazer justiça ao poder do ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse, mas os instantâneos
na próxima página fornecem vários exemplos que esperamos inspirá-lo a dar uma chance ao Eclipse.

Auto-completação do COBOL
COBOL é conhecida como uma linguagem de programação particularmente detalhada com muitas construções a
serem lembradas. O ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse com o COBOL Editor fornece um recurso de auto-
completação que ajuda os desenvolvedores a construírem direto rapidamente. Basta digitar o início de um
comando, pressionar as teclas Ctrl-espaço, e o COBOL Editor lista as opções de sintaxe disponíveis. Esse
conceito é comum para IDEs, portanto será familiar para novos contratados e ajudará a todos os programadores
a trabalharem de forma mais rápida e mais precisa. >>
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Excluindo erros de criação
O ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse integra atividades de desenvolvimento no PC com criações em execução no
ambiente operacional OS 2200. Como ilustrado no instantâneo a seguir, os erros de compilação são mostrados
na guia Problem na parte inferior da tela e a visualização Editor é posicionada na linha onde o erro ocorreu. À
esquerda, no Package Explorer, há um círculo vermelho com um X que indica todos os itens do pacote que
contêm erros a serem revisados ou corrigidos. Conforme o desenvolvedor clica nos vários itens do pacote, as
visualizações Editor e Problems mudam de acordo.

Depuração integrada
Desenvolvedores do OS 2200 estão familiarizados com PADS, Programmers’ Advanced Debugging System, que
executa por meio de uma interface de terminal sob demanda. O ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse oferece toda
a funcionalidade do PADS com uma interface de usuário muito aprimorada . Por meio da visualização Editor, os
desenvolvedores podem observar as etapas que estão sendo executadas. Podem também observar janelas que
mostram variáveis e valores, Stack Frames e a janela de execução (sessão Telnet). E, diferente de uma interface
de terminal básica, com o Eclipse os desenvolvedores podem reverter para examine uma resposta que saiu da
tela. É possível depurar seus aplicativos TIP, além de execuções sob demanda ou lote. O ClearPath OS 2200 IDE
for Eclipse cuida de todos os fundamentos necessários para permitir a depuração da comunicação entre o
mainframe IDE e ClearPath. >>
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Java Application Integrator
Para organizações de desenvolvimento que querem alavancar ativos OS 2200 existentes em aplicativos
compostos e/ou em uma arquitetura orientada a serviços (SOA), o plug-in Java Application Integrator é uma
ferramenta crítica. Esse módulo geral “classes de embalador” para uso com RAs (Resource Adapters) - os
conectores a bancos de dados do OS 2200 DMS e do BIS e transações TIP/HVTIP. Ele permite gerar
rapidamente as seqüências de código padrão necessárias para os RAs e permite que você crie facilmente o
método de invocações. Veja nosso informe, ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse - Modern Development for the
Mainstream Mainframe no eCommunity para obter mais informações sobre esse tópico. Para obter mais
informações sobre como uma organização está utilizando suas transações OS 2200 em um SOA, veja o recente
estudo de caso Georgia Technology Authority. O projeto GTA usou o Eclipse IDE para o desenvolvimento de
Serviços Web bidirecionais a partir de transações COBOL existentes no OS 2200.

Dê uma chance ao Eclipse
Iniciar a operação do ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse é muito simples - faça o download do software do
eCommunity. Se sua organização já estiver usando o Eclipse, os plug-ins do OS 2200 podem ser adicionados
em seu ambiente existente. Caso contrário, nosso pacote Eclipse All-in-One é perfeito para iniciar. Ele contém o
produto básico em código aberto, plug-ins de código aberto selecionados e módulos modificados e
desenvolvidos pela Unisys conforme informado anteriormente neste artigo. O pacote All-in-One foi integrado e
testado pela engenharia da Unisys, fornecido em pacote e lançado como parte do OS 2200 IOE, e possui
suporte2 por meio do Suporte Unisys sem custo adicional.
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Operations Sentinel Level 11.0
O Operations Sentinel (anteriormente chamado de SPO) versão 11.0 completa
a modernização de interfaces de usuário para fornecer aplicativos realmente
compatíveis com Microsoft Windows. Os recursos antes fornecidos pelo Single
Point Operations Status são agora parte integral do Operations Sentinel.

Um recurso importante no Operations Sentinel versão 11.0 são os
novos agentes para plataformas Microsoft Windows, UNIX® e Linux.
Esses agentes Resource Monitor são administrados de forma central e
representam a principal oportunidade para os clientes ClearPath. Com
um custo muito baixo, se houver, agora é possível monitorar de forma
abrangente os sistemas Windows, Linux e UNIX a partir do Operations
Sentinel. Isso apresenta a oportunidade de eliminar licenças para
outro sistema de monitoramento de produtos de software. Exceções
detectadas pela automação são representadas como alertas visuais -
e também podem ser enviadas como e-mail, mensagens de texto e
alertas audíveis - encaminhando a informação certa aos especialistas
certos. Para obter mais informações sobre o Operations Sentinel level
11.0, acesse o eCommunity ou entre em contato com Jim.Malnati@unisys.com.

Bibliotecas virtuais DSI qualificadas para servidores
ClearPath
A versão 2 (v.2) dos sistemas de backup baseados em disco DSI9000 série Evolution da VTL (Virtual Tape
Library) foi qualificada para uso em plataformas ClearPath MCP e OS 2200. O DSI9000 fornece proteção de
dados baseada em disco de alto desempenho e nível corporativo, complementada por diversas opções que
habilitam um alto grau de personalização de aplicativos individuais. Ao permitir que as empresas mantenham o
backup de dados em disco, o DSI9000 VTL aumenta significativamente a velocidade e a fidelidade da
recuperação. Saiba como a cidade de Detroit está usando a tecnologia VTL ou acesse o eCommunity para obter
mais informações sobre as soluções VTL.

Dispositivos de armazenamento intermediários EMC CLARiiON CX4 Series qualificados para
servidores ClearPath
Estamos felizes com o anúncio de que os sistemas de armazenamento intermediário CLARiiON® CX4 Series da
EMC são qualificados para os servidores ClearPath. Esses sistemas oferecem inovações tecnológicas
avançadas, como unidades Flash, tecnologia UltraFlex(tm) e o CLARiiON Virtual Provisioning, que diminui o
consumo e os custos de energia. Para obter mais informações sobre como o CX4 Series pode beneficiar sua
organização, entre em contato com um representante de vendas da Unisys.

Principal anúncio do ClearPath: Comunicado da imprensa e gravações do seminário virtual
Se você perdeu o anúncio ou eventos de webcast, reserve alguns minutos para saber mais sobre as novas
plataformas ClearPath e as versões de software que apresentamos no quarto trimestre de 2008.

Comunicado da imprensa:
• New Unisys ClearPath Systems and Development Software Expand CIOs’ Options for a Real-Time Infrastructure

(Novos sistemas Unisys ClearPath e software de desenvolvimento expandem as opções dos CIO de uma infra-
estrutura em tempo real)

Apresentações e gravações do seminário virtual para download:
• Achieving the Real-Time Enterprise with Unisys ClearPath® Servers and Advanced Development Technology (Atingindo

a empresa em tempo real com servidores Unisys ClearPath® e a tecnologia de desenvolvimento avançado)
• Anúncio do novo ClearPath Libra 4000
• Novos servidores ClearPath Dorado 700 e 4000

Novidades sobre o produto ClearPath
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Calendário

Existem muitas oportunidades de aprendizagem disponíveis para você. Há muitas novidades para 2008. Não se
esqueça de verificar o eCommunity para obter informações mais recentes.

O que

Webcasts de lançamento do ClearPath
sobre diversos tópicos, incluindo:
• Achieving the Real-Time Enterprise with

Unisys ClearPath
• NEW Dorado 780 and 790 and NEW

Dorado 4080 and 4090 Servers
• NEW Libra 4080 and 4090 Servers
• NEW BIS Release 46R1 Overview
• NEW AB Suite 2.0 Overview

UNITE Conferência de tecnologia anual

Onde

Online por meio do eCommunity

Mineápolis, Maine

Quando

Gravações de eventos ao
vivo estão disponíveis.

Acesse a área Webcasts
& Events no eCommunity
para obter detalhes.

11 de agosto de 2009

Quer saber mais sobre as ferramentas de desenvolvimento da Unisys? Assine a Developing

Agility, um boletim trimestral dedicado para ajudar as organizações a obterem o valor máximo do

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

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

