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Um universo em nossas mãos
A Universe Conference inaugural foi um fórum 
valioso para a Unisys e nossos parceiros e clientes 
se conhecerem e discutirem o futuro dos serviços, 
hardware e software da Unisys.

Um grande avanço
A nova plataforma de computação empresarial 
Forward! da Unisys™ é uma arquitetura inovadora que 
oferece novos níveis de segurança, disponibilidade, 
escalabilidade e desempenho para suas cargas de 
trabalho mais exigentes.

Business Information Server 48R1 
aumenta o desempenho e melhora 
a produtividade 
O BIS 48R1 contém diversos aprimoramentos que 
proporcionam uma experiência de desenvolvedor 
mais rica, mais produtiva e com melhor desempenho.

Unisys Stealth Solutions para  
segurança de rede: proteção  
adicional para ambientes ClearPath 
OS 2200
Em um teste recente, a equipe de engenharia da 
Unisys confirmou que a solução Unisys Stealth™ pode 
ocultar com eficiência dados em movimento enquanto 
eles atravessam a rede.

Canto da engenharia: login de acesso 
ao banco de dados e sistemas 
ClearPath MCP
O novo recurso de login de acesso aos dados do 
DMSII para ClearPath MCP permite mostrar aos 
auditores quem acessou quais dados, o que eles 
fizeram e quando fizeram.

ClearPath: segurança inigualável
Nossos últimos documentos destacam as qualidades 
que fazem das plataformas ClearPath OS 2200 e MCP 
alguns dos sistemas mais seguros do mercado.

Recursos 
Oferecemos uma grande variedade de materiais 
para ajudar você a ficar por dentro de tudo que está 
acontecendo no mundo ClearPath.

Não é um assinante do ClearPath Connection? Não perca a próxima edição – assine hoje.

Um universo em nossas mãos
Por Jim Thompson, CTO da Unidade de Sistemas e Tecnologia da Unisys

A primeira Unisys Universe Conference terminou 
no início de setembro de 2013. Esse evento 
inédito voltado para o cliente foi desenvolvido 
com o claro objetivo de fornecer informações 
estratégicas, táticas e técnicas a organizações 
como a sua que precisam ter sucesso no 
ambiente de negócios atual.

Para isso, a Universe consolidou em uma única conferência 
de três dias diversos eventos que costumavam acontecer 
separadamente ao longo do ano, como a conferência de 
usuários UNITE, o Simpósio Enterprise Application Environment 
(EAE) and Agile Business Suite (AB Suite) e o Client Exchange 
Forum. Desse modo, houve um fórum para a Unisys e nossos 
clientes e parceiros discutirem e fornecerem mensagens 
importantes sobre a futura direção dos principais serviços, 
hardware e software.

Aproximadamente 400 profissionais de TI – de executivos do 
nível C a analistas iniciantes – reuniram-se para saber dessas 
atualizações, discutir as principais tendências que afetam 
o setor de TI no mundo todo e participar em mais de 50 
sessões de acompanhamento técnico. Como muitos grupos 
foram reunidos na Universe, a conferência criou oportunidades 
incomparáveis de colaboração e networking para pessoas que 
normalmente não tinham contato umas com as outras.

Além do grande volume de participantes, ficamos incrivelmente 
impressionados com a energia presente no salão de 
convenções durante a conferência.

Você podia senti-la nas salas cheias de clientes e parceiros 
estratégicos da Unisys e ouvi-la nos corredores, nos estandes 
e no Client Exchange Forum.  >> 
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Canal do ClearPath 
Mais de 50 vídeos online!

OS
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MCP

http://www.app3.unisys.com/offerings/preferences/default.asp
http://www.linkedin.com/company/unisys
http://www.facebook.com/UnisysCorp
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://blogs.unisys.com/clearpath
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Você também podia vê-la no modo como as 
postagens relacionadas à Universe apareceram nas 
mídias sociais. Foi uma evidência clara de que os 
participantes acharam o novo evento muito valioso.

Não compareceu à Universe?  
Veja o que você perdeu
Houve diversos destaques importantes nos três dias 
da Universe Conference, incluindo:

•  O futuro da computação da Unisys: A Universe 
2013 viu o lançamento formal da nova plataforma 
de computação de malha Forward! da Unisys™. 
Essa inovadora arquitetura segura foi desenvolvida 
para satisfazer os requisitos mais exigentes de 
cargas de trabalho de nuvem e big data, além de 
fornecer às organizações um meio econômico de 
migrar cargas de trabalho de aplicativo UNIX® de 
plataformas herdadas e em um ambiente com 
processador Intel®.

•  A evolução da segurança cibernética: Dave 
Frymier, diretor de segurança da informação da 
Unisys, relembrou a longa evolução da segurança 
cibernética e falou sobre como sua importância 
permanece sempre em alta conforme a tecnologia 
evolui. Dave também reservou algum tempo para 
dar sua opinião sobre os fascinantes caminhos 
futuros da segurança cibernética.

•  O ponto principal: Tivemos a honra de contar 
com a presença do visionário em tecnologia e 
cofundador da Apple® Steve Wozniak na palestra 
principal da conferência. Falando desde o que é 
preciso para fundar uma das principais empresas 
do mundo até descrever os méritos de um 
profissional bem-sucedido de alta tecnologia e 
comentar sobre sua aparição em “Dancing with 
the Stars”, Steve compartilhou sua sabedoria 
sobre o que é preciso para ser um inovador - e 
inclusive mencionou que a Unisys é o tipo de 
empresa para a qual ele trabalharia. 

Se desejar saber mais sobre a Universe 2013, 
confira a lista de reprodução em nosso canal do 
YouTube para obter a gravação de algumas palestras 
e sessões. 

O ClearPath é o centro das atenções
A Universe também apresentou um conteúdo 
totalmente voltado para o ClearPath. Conhecidas 
como ClearPath Technical Exchanges, essas sessões 
permitiram que os tomadores de decisão de nível 
executivo se reunissem e discutissem planos e ideias 
para sistemas e aplicativos ClearPath, colaborassem 
em problemas técnicos, revisassem os desafios de 
implementação e compartilhassem ideias para futuras 
tecnologias. Além disso, as ClearPath Technical 
Exchanges incluíram sessões personalizadas sobre 
a estratégia e visão mais abrangentes do ClearPath, 
dados como serviço, inovações de automação, 
gerenciamento de informações e banco de dados 
DMSII, fraude e conformidade, e muito mais.

As ClearPath Technical Exchanges foram 
extremamente bem aceitas e captaram muitas 
informações de clientes e parceiros que serão 
fundamentais para elaborar as principais estratégias 
do ClearPath nos próximos anos.

Além dessas sessões, também usamos a Universe 
para apresentar à comunidade do ClearPath o novo e 
moderno sistema ClearPath Libra 8290 e falar sobre 
todos os excelentes recursos do maior, melhor e 
mais avançado membro da família ClearPath Libra.

Um ótimo início para um novo universo
Ficamos muito satisfeitos com o número de clientes 
e parceiros comerciais da Unisys que visitaram 
a Universe. Foi maravilhoso ver toda a grande 
comunidade da Unisys se reunir e transformar a 
ocasião em um evento notável, que foi a base 
para muitas outras coisas maiores e melhores nos 
próximos anos. 

Temos o compromisso de fazer com que a Universe 
2.0 seja ainda melhor que a conferência inaugural. 
Se você participou da primeira Universe Conference e 
deseja dar sugestões sobre como melhorá-la, ou se 
deseja nos contar por que optou por não participar, 
envie seus comentários. Apreciamos seu feedback.

Não se esqueça da data: a Universe 2.0 

está programada para acontecer de 13 a 15 de 

outubro de 2014 em Dallas, Texas. Marque no 

seu calendário hoje!

http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710277
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2jZcHC2i7ApqlnvoiNmPY8lO0rut_dbO
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2jZcHC2i7ApqlnvoiNmPY8lO0rut_dbO
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
mailto:Christopher.Paul@unisys.com
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Um grande avanço 
Temos a satisfação de anunciar oficialmente a chegada de nossa última 
inovação: a nova plataforma de computação empresarial Forward! da Unisys 
– uma inovadora solução com base em malha que oferece níveis sem 
precedentes de segurança de missão crítica, disponibilidade, escalabilidade 
e desempenho previsível para cargas de trabalho com base em Linux® e 
Microsoft® Windows® executando em ambientes Intel®.

A nova plataforma Forward! combina nossa avançada 
tecnologia de particionamento seguro (s-Par®), 
a família de processadores Intel® Xeon® e as 
principais técnicas de virtualização para criar uma 
arquitetura poderosa, segura, extremamente flexível 
e padrão do setor capaz de manipular suas cargas 
de trabalho mais complexas.

Funcionamento
Pense em cada partição segura dentro de uma 
plataforma de malha Forward! como um servidor 
"com contêiner", com seu próprio processamento, 
memória e canais de E/S, desenvolvido para 
executar uma carga de trabalho específica. 
Dedicar recursos a cada partição dessa maneira 
elimina a contenção e a latência que podem 
prejudicar os sistemas que usam apenas a 
virtualização, permitindo que você atinja um 
desempenho previsível. 

A comunicação entre as partições ocorre na 
velocidade da memória, fornecendo os altos níveis 
de desempenho que você espera de um ambiente 
Unisys. Além disso, essas partições ajudam a 
suportar a resiliência e a disponibilidade de suas 
cargas de trabalho mais importantes, não permitindo 
que uma falha em uma partição afete as outras.

Disponível para entrega no final de 2013, a malha 
Forward! tem muitas aplicações, incluindo:

•  Migração de UNIX para Linux: proporciona a 
conhecida experiência UNIX em uma plataforma 
Intel® Xeon®, oferecendo níveis mais elevados 
de segurança, desempenho e escalabilidade, 
além de mais economia. Saiba mais.

•  Migração SAP: aprimora o desempenho das 
cargas de trabalho SAP HANA, ajudando você 
a controlar big data e ganhar dinheiro com as 
informações e o valor comercial agregados.  
Saiba mais.

•  Consolidação do data center: combina a 
flexibilidade de um ambiente virtualizado com 
a segurança de uma infraestrutura física para 
ajudar a aumentar o desempenho e a utilização, 
reduzindo a complexidade. Saiba mais.

Preparado para progredir?
Para ajudar você a aproveitar o pleno valor da 
plataforma Forward!, também estamos oferecendo 
serviços de consultoria abrangentes – que 
incluem componentes de planejamento, design e 
implementação – e serviços desenvolvidos com base 
em casos de uso específicos do Forward!.

Para saber mais sobre como a malha Forward! 
pode ajudar sua organização, visite a página inicial 
do Forward! para assistir a vídeos informativos, 
baixar documentos e folhetos e ler sobre soluções e 
ofertas de serviço específicas. Para obter ainda mais 
informações, confira nosso novo blog, “A Giant Step 
Forward!”, para ver as últimas notícias e detalhes 
do Forward!.

http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610205
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010171
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010159
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610202
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610202
http://blogs.unisys.com/forward/
http://blogs.unisys.com/forward/
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Aprimoramentos de desempenho e 
produtividade
As atualizações a seguir ajudarão você a melhorar 
o desempenho e aumentar a produtividade de suas 
iniciativas de desenvolvimento:

•  A função de cálculo foi otimizada no BIS 48R1 
para melhorar o desempenho, principalmente 
durante cálculos complexos e o processamento 
de grandes conjuntos de dados.

•  O número máximo de relatórios em uma gaveta 
dobrou de 5.000 para 10.000.

•  A função de data agora inclui uma maior precisão 
de dígitos.

•  As novas opções na função de adição permitem 
inserir cabeçalhos e linhas em branco 
no resultado.

•  As funções de correspondência e pesquisa 
possuem novas opções que permitem especificar 
quais tipos de linha devem ser incluídos em 
um relatório.

Aprimoramentos de script do BIS e 
JavaScript
O BIS 48R1 oferece novas funções que permitem 
ao script nativo do BIS e JavaScript suportar uma 
variedade maior de desenvolvedores e usos do BIS:

•  A nova função JavaScript foi adicionada de 
acordo com ECMAScript Language Specification 
Edition 5.1 – a especificação padrão em que o 
JavaScript se baseia. 

•  O processamento de data inclui novos formatos de 
data e o método de cálculo agora permite calcular 
datas de fim de mês.

Aprimoramentos do Developer 
Workshop
A nova função do Developer Workshop permite que 
especialistas em BIS e desenvolvedores iniciantes 
criem com facilidade aplicativos flexíveis de 
missão crítica:

•  O recurso Code Assistance (Assistência de código) 
para JavaScript e script do BIS agora pode ser 
ativado no teclado usando teclas de atalho.

•  Os relógios agora podem ser adicionados 
diretamente à janela Watches (Relógios).

•  A nova função Write Access (Acesso de 
gravação) permite aos desenvolvedores alternar 
com facilidade entre os modos de edição 
e visualização.

Aprimoramentos de segurança
As atualizações do BIS 48R1 ajudam a criar uma 
experiência de usuário mais segura:

•  Com o BIS 48R1, você pode usar tabelas de 
correlação para mapear o nome de um usuário 
externo para um ID de usuário do BIS.

Como essas atualizações mostram, o BIS é um 
produto estratégico para a Unisys. Temos o 
compromisso de atualizá-lo de maneiras inovadoras 
que satisfazem as necessidades do mercado e 
do cliente, ajudando clientes do mundo todo a se 
beneficiar de todas as vantagens excelentes que 
ele tem a oferecer.

Para saber mais sobre o que o BIS pode fazer pela 
sua empresa, visite a página inicial do BIS.

Business Information Server 48R1 aumenta 
o desempenho e melhora a produtividade
O Business Information Server (BIS) ajuda as organizações a criar, organizar 
e gerenciar a lógica comercial, as informações e os ativos da Web para que 
possam desenvolver com eficiência aplicativos de missão crítica em seus 
ambientes ClearPath. Com lançamento planejado para o início de 2014, 
o BIS 48R1 fornecerá melhor desempenho e produtividade, aprimoramentos 
para o script nativo do BIS e JavaScript, nova funcionalidade para Developer 
Workshop e maior segurança. 

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000


Dezembro de 2013 – Página 5ClearPath Connection

Unisys Stealth Solutions para  
segurança de rede: proteção adicional para 
ambientes ClearPath OS 2200 
Por Glen Newton, engenheiro de software consultor – Segurança do ClearPath OS 2200, Unisys TCIS

Não se pode negar os altos níveis de segurança dentro de uma plataforma 
ClearPath OS 2200. Mas não se pode dizer o mesmo sobre os sistemas 
espalhados pelo mundo. 

Como nossa plataforma OS 2200 muito 
provavelmente se comunica com sistemas em 
outros ambientes, a proteção dos dados em 
movimento sempre será uma questão importante. As 
soluções Unisys Stealth™ para segurança de rede se 
enquadram nesse tipo de situação. O Unisys Stealth 
adiciona uma camada extra de segurança externa 
aos dados em movimento sendo desenvolvido para:

•  Processar terminais de dados não detectáveis 
e protegê-los em redes públicas ou privadas 

•  Virtualizar com segurança comunidades de 
interesse (communities of interest, COI) com base 
em privilégios de segurança específicos para 
que várias COIs possam coexistir em uma única 
infraestrutura física 

•  Fornecer defesa cibernética de qualidade 
protegendo as redes contra invasores 

•  Reduzir a infraestrutura e o custo eliminando a 
necessidade de várias redes físicas separadas 
para cada COI 

•  Trabalhar com as infraestruturas existentes de 
segurança, gerenciamento de identidade e TI sem 
gastar muito com reformulação 

Melhor de tudo, o Unisys Stealth fornece segurança, 
flexibilidade e valor comercial no nível da defesa, 
sem exigir que você reconfigure a rede ou faça 
alterações de aplicativo. Além disso, é fácil 
integrá-lo gradualmente em sua infraestrutura 
de rede existente.

Testando o Unisys Stealth em um 
ambiente OS 2200
No primeiro semestre de 2013, a equipe de 
engenharia da Unisys em Roseville, MN, construiu 
um ambiente de teste para saber qual é a maneira 
mais eficaz de aplicar o Unisys Stealth em sistemas 
ClearPath OS 2200. A motivação por trás do 
teste era simples: um cliente queria proteger 
melhor o tráfego de rede, mas não conseguiu 
fazer as atualizações de aplicativo necessárias 
para aproveitar as opções de criptografia Secure 
Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS) 
permitidas para comunicação do OS 2200.

Com esse requisito do cliente incentivando o teste, 
a equipe de engenharia de Roseville confirmou que 
o Unisys Stealth pode proteger com eficiência a 
comunicação entre as plataformas ClearPath Dorado 
e os servidores terminais habilitados para Unisys 
Stealth usando várias COIs. Nenhuma alteração de 
software foi necessária, e as únicas atualizações 
necessárias foram a adição de dois dispositivos 
Unisys Stealth, um switch para conectá-los à 
E/S de rede do OS 2200, e os drivers do Unisys 
Stealth que instalamos nos terminais. A Figura 1 da 
próxima página mostra uma visualização detalhada 
dessa configuração. 

Não existem drivers do Unisys Stealth para sistemas 
OS 2200. Mas como mostra a figura, usamos 
dispositivos Unisys Stealth para proteger com 
eficiência o tráfego de rede entre os dispositivos 
e os servidores terminais habilitados para Unisys 
Stealth. Cada dispositivo tem uma conexão 
criptografada e não criptografada.  >>

OS
2200

http://www.unisys.com/unisys/landingPages/info.jsp?id=1120000970012810072
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As conexões criptografadas foram executadas por 
uma LAN em Roseville para que fosse possível 
proteger o tráfego entre os dispositivos e os 
servidores terminais habilitados para Unisys Stealth. 
Como os dispositivos Unisys Stealth estavam 
hospedados no gabinete Dorado, não foi necessário 
criptografar o tráfego entre eles e a partição do 
OS 2200. 

Além disso, uma única NIC na partição do OS 2200 
foi conectada aos dois dispositivos Unisys Stealth 
por meio de um switch, enquanto uma NIC separada 
forneceu uma conexão não criptografada com a LAN. 
Na outra extremidade do tráfego criptografado, os 
quatro servidores terminais habilitados para Unisys 
Stealth conectados à LAN foram executados em três 
níveis no Windows diferentes, todos com drivers do 
Windows para Unisys Stealth instalados.

A equipe testou caminhos de dados criptografados 
e não criptografados e usou o software sniffer 
de rede, executado no servidor “Non-Stealth 1”, 
para confirmar que os dados foram criptografados 
somente onde configurados para o Unisys Stealth – 
e não foram alterados em nenhum outro lugar. Além 
disso, monitoramos o tráfego para e do servidor 

“Non-Stealth 2” para verificar se a adição do Unisys 
Stealth à rede teria algum impacto em outros nós 
de rede.

Usamos o PC de configuração mostrado na figura 
para configurar o ambiente Unisys Stealth, e o 
servidor de autorização para verificar a associação 
de COIs durante a conexão dos nós. 

Unisys Stealth aprimora a segurança do 
OS 2200
Esse teste básico confirmou que os dispositivos 
Unisys Stealth impediram que a plataforma Dorado 
fosse vista por outros nós de rede indesejados. 
Além disso, ele confirmou que as quatro COIs 
diferentes na configuração conseguiram trocar dados 
com segurança, permanecendo completamente 
isoladas e protegidas uma da outra. 

Um aspecto interessante da configuração de 
teste é que nada dependeu do servidor além dos 
dispositivos Unisys Stealth serem um sistema 
Dorado. Talvez uma simples plataforma MCP ou 
outra coisa precisasse da proteção do Unisys 
Stealth sem um driver instalado.  >>

Figura 1: O ambiente criado para o teste do Unisys Stealth.
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Appliances

unencrypted

unencrypted

encrypted

Unisys Stealth 
Enabled Endpoint 

Servers
ClearPath 

Dorado System

EP3
Windows 2008 R2

EP2
Windows 2003

EP4
Windows 2012

OS 2200
Network I/O

Stealth 1

Authorization 
Server

Windows 2008 R2

Non-Stealth 1
Windows 2003

Configuration
PC

Windows 2007

Non-Stealth 2
Windows 2003

Stealth 2



Dezembro de 2013 – Página 7ClearPath Connection

Mesmo satisfeitos com os resultados, ficamos ainda 
mais impressionados pelo fato de que podíamos 
atingir esse nível de proteção usando apenas a 
funcionalidade básica do Unisys Stealth. 

Protegemos com eficiência a comunicação no 
ambiente sem nem mesmo usar alguns dos 
recursos avançados da solução, como o serviço 
Stealth VPN, que cria uma conexão de rede privada 
com um dispositivo Unisys Stealth, e o recurso 
Stealth Multicast, que permite ao remetente 
transmitir um pacote para um grupo de ouvintes 
que compartilham uma criptografia comum.

No final, nosso teste confirmou que o Unisys 
Stealth é uma solução incrivelmente poderosa 
que facilmente pode agregar valor aos 
ambientes ClearPath.

Para obter mais informações sobre o pacote de 
soluções Unisys Stealth, assista ao vídeo de visão 
geral ou leia o folheto da solução. Se desejar saber 
como adicionar o Unisys Stealth a seu próprio 
ambiente, entre em contato com o representante 
de vendas da Unisys. 

Comportamentos verificados durante 
o teste

•  O sistema Dorado pode ser conectado 

aos servidores terminais habilitados para 

Unisys Stealth sem nenhuma configuração 

necessária no CPComm ou outro software OS 

2200 – diferente da configuração necessária 

para acessar os terminais sem o Unisys 

Stealth na figura.

•  As COIs podem ser configuradas para incluir 

os dispositivos Unisys Stealth no gabinete 

Dorado e um servidor Windows, com vários 

servidores terminais habilitados para Unisys 

Stealth em COIs separadas.

•  Os componentes de cada COI 

podem se comunicar entre si usando 

protocolos comuns.

•  Os servidores de uma COI podem se 

comunicar com outros fora da COI usando 

uma porta de rede que é diferente da usada 

para a conexão do Unisys Stealth.

•  Os servidores de uma COI são obscurecidos 

para os que estão fora da COI, a não 

ser que eles sejam conectados por uma 

LAN separada.

•  Os servidores fora de uma COI são 

obscurecidos para os que estão dentro da 

COI, a não ser que eles sejam conectados 

por uma LAN separada.

•  Os membros da COI podem se comunicar 

entre si, mesmo se o servidor de autorização 

não estiver disponível, até precisarem ser 

autenticados novamente.

•  Os servidores na mesma LAN do terminal, 

mas não na COI, não podem ler os dados 

criptografados enviados entre os membros 

da COI.

http://youtu.be/Ag2vXCx-SDE
http://youtu.be/Ag2vXCx-SDE
http://www.unisys.com/unisys/ri/pub/bl/detail.jsp?id=1120000970012810075
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Canto da engenharia:  
login de acesso ao banco de dados  
e sistemas ClearPath MCP
Por Kung Lin, engenheiro principal, grupo de produtos de banco de dados, Unisys TCIS

O Enterprise Database Server (conhecido como DMSII) para ClearPath MCP 
fornece um ambiente extremamente disponível que suporta grandes bancos 
de dados e o processamento de um alto volume de transações online. 
Ele suporta instalações de praticamente qualquer tamanho e uma ampla 
variedade de modelos de dados. 

O DMSII também incorpora recursos de 
validação, auditoria/recuperação e controle 
de acesso, e aceita utilitários opcionais para 
análise de banco de dados, monitoramento, 
certificação de integridade, reorganização online 
e arquivamento online.

Enquanto a segurança é um ponto-chave da 
arquitetura do DMSII, em alguns casos você ainda 
precisa fornecer confirmação para um auditor 
ou órgão regulamentar sobre quais dados foram 
acessados e quando. 

O registro de acesso aos dados, um novo recurso 
do DMSII lançado no ClearPath MCP 15.0, pode 
ajudar você a fazer isso. Com esse recurso, 
você tem a opção de capturar automaticamente 
consultas e ações de atualização do banco de 
dados DMSII e registrá-las no SUMLOG do sistema. 
Você pode usar essas informações para mostrar 
aos auditores quem acessou quais dados, o que 
eles fizeram e quando fizeram. 

Pense, por exemplo, em um aplicativo usado para 
gerenciar multas de trânsito. O recurso de registro 
de acesso aos dados poderia permitir que você 
visse quando uma multa foi inserida no sistema, 
quem a emitiu e quais representantes ou oficiais 
de justiça o visualizaram.

E você pode fazer isso sem precisar inserir e 
registrar manualmente nenhum desses dados. 
Veja como funciona:

Como o registro de acesso aos dados 
é ativado
O registro de acesso aos dados é um recurso 
padrão no ambiente DMSII, que é definido na 
especificação DASDL usando a nova opção 
LOGACCESS. Depois de invocado, ele sempre está 
“pronto” – isto é, executado no modo de espera –, 
mas deve ser explicitamente ativado para que o 
registro possa acontecer. Isso permite ativar o 
recurso dinamicamente, quando a organização 
determinar que é mais necessário, por exemplo, 
durante procedimentos de fechamento de final 
de ano. Como é fácil ativar e desativar o recurso 
conforme necessário, você pode capturar 
informações importantes e minimizar requisitos 
de armazenamento e os custos associados.

Para ativar o recurso, você primeiro precisará 
realizar a seguinte tarefa de configuração:
• Defina a opção DMS ACCESS System Log 
(Registro do sistema DMS ACCESS)

Você pode usar a Security Center ou o comando 
do sistema LOGGING (opções de login) para definir 
a opção DMS ACCESS. Essa ação é necessária 
para que os registros ACCESS sejam gravados no 
SUMLOG. Veja abaixo um exemplo do comando do 
sistema LOGGING:
• LOGGING 1,35

Se precisar de informações adicionais sobre 
o comando do sistema LOGGING, consulte a 
Referência de comandos do sistema ou a Ajuda 
do Security Center.

Além dessa etapa, você também precisará 
executar estas tarefas de configuração:
• Defina a opção DASDL LOGACCESS
• Ative a opção LOGACCESS  >>

MCP
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O que é capturado pelo registro de 
acesso aos dados
Além das informações da task fornecidas para todos 
os tipos de registro DMSII, como código do usuário, 
nome da task, hora do dia etc., o recurso de registro 
de acesso aos dados também registrará as seguintes 
informações para registros do tipo DMS ACCESS:
• Nome da estrutura
• Número da estrutura
• Número da seção (se dividido em seções)
• Endereço do registro
• Número de série do registro (RSN) para estruturas XE
• DMEXCEPTION
• DMVERB
•  ABSN e n° do arquivo de auditoria registrado 

para atualizações

Além disso, o recurso registra o acesso para os 
seguintes DMVERBS:
• ASSIGN   • FREE
• ASSIGNLOB   • GENERATE
• CREATESTORE  • INSERT
• DELETE   • LOCK
• DELETELOB   • LOCKSTORE
• FIND    • REMOVE
• FINDLOB   • SECURE
 
Todas essas informações são exibidas no Database 
Operations Center, uma interface de usuário 
simples e fácil de usar, que facilita a visualização 
das informações capturadas no registro. A Figura 1 
mostra um exemplo da interface de usuário.  >>

Figura 1: Um exemplo do Database Operations Center, mostrando a janela de registro de acesso aos dados. 
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Como os dados são analisados
Depois de capturar informações de acesso 
específicas, você tem a opção de usar várias 
ferramentas diferentes para analisar os dados. 

Por exemplo, você pode usar o MCP Loganalyzer, o 
Database Operations Center ou qualquer aplicativo 
de análise de registro que tenha criado por 
conta própria.

Se preferir, você pode usar uma ferramenta de 
análise, como dbaTOOLS AccessLog. Esse novo 
módulo do dbaTOOLS, disponibilizado no MCP 15.0, 

permite extrair registros do log de acesso aos dados 
do SUMLOG e gerar relatórios personalizados com 
filtros e classificação específicos ao DBA. 

Ao usar o Database Operations Center para analisar 
os dados capturados, você poderá personalizar a 
saída com base em um período específico e filtrá-la 
por diversos critérios. A Figura 2 mostra a solicitação 
sendo inserida no Database Operations Center, 
e a Figura 3 na próxima página ilustra a saída 
dessa solicitação.  >>

Figura 2: Uma solicitação sendo inserida no Database Operations Center.
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Preparado para saber mais?
Se você precisar de informações adicionais sobre como ativar ou usar o recurso de 
registro de acesso aos dados, leia a seção 22 do Guia de operações dos utilitários 
Enterprise Database Server para ClearPath MCP. Ele contém diversas informações 
sobre DMSII, além de dicas úteis para aproveitar ao máximo o recurso de registro 
de acesso aos dados.

Figura 3: A saída da solicitação.

http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
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ClearPath: segurança inigualável
A segurança é e continuará sendo a principal preocupação e o foco de suas 
decisões comerciais e de TI.

Enquanto muitas pessoas pensam em segurança de TI em termos de produtos 
específicos que compramos e implantamos para proteger algo específico como acesso, 
dados ou redes, essa abordagem vai além. No que diz respeito à proteção de seus 
ativos mais importantes, o ponto de partida ideal é uma plataforma cuja arquitetura foi 
desenvolvida do zero para ser o mais segura possível. 

Esse conceito de criar uma arquitetura para maximizar a segurança tem sido a marca 
registrada dos sistemas ClearPath. Nosso foco para criar os ambientes mais seguros 
possíveis é um dos motivos pelos quais essas plataformas são consideradas líderes 
do setor na área de segurança.

Se você tiver curiosidade para ver o escopo completo dos recursos que fazem dessas 
plataformas algumas das mais seguras do mercado, baixe nossos últimos documentos:

ClearPath OS 2200: segurança inigualável: explica 
como as plataformas ClearPath Dorado foram 
desenvolvidas para proteger com eficiência sua 
organização contra ataques externos e violações 
internas maximizando a confidencialidade e a 
integridade dos dados, fornecendo disponibilidade 
de dados e sistema e protegendo a arquitetura do 
sistema subjacente. Leia o documento completo.

ClearPath MCP: segurança inigualável: descreve as 
proteções que os sistemas ClearPath Libra empregam 
para proteger seus dados de missão crítica, incluindo 
mecanismos de auditoria detalhados, opções 
sólidas de autenticação, controles de autorização, 
gerenciamento de sistemas e políticas de usuário, 
controles de acesso da memória em tempo de 
execução e outros recursos importantes. Leia o 
documento completo.

http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970026810150
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=13100008
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=13100008
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Recursos
A lista abaixo contém links rápidos que ajudarão você a manter-se 
atualizado sobre tudo que está relacionado ao ClearPath.   

•  Página inicial do ClearPath Libra

•  Página inicial do ClearPath Dorado

•  Página inicial do ClearPath OS 2200

•  Página inicial do ClearPath MCP

•  Página inicial do Agile Business Suite

•  Página inicial do Business Information Server (BIS)

•  Blog ClearPath & Innovation

•  Vídeos demonstrativos do ClearPath no YouTube

•  Webinars do ClearPath Libra/MCP

•  Webinars do ClearPath Dorado/OS 2200

•    eBook: Como mudar o enfoque da TI da administração para a inovação

•    eBook: Estudos de casos do ClearPath MCP – Sucesso com a automação do processo 
de negócios

•    eBook: Criado para hoje, pronto para o amanhã: Sistemas Unisys ClearPath

•    Guia: Catálogo de cursos ClearPath OS 2200

•    Guia: Catálogo de cursos do ClearPath MCP

•    Guia: Catálogo de cursos sobre partições especializadas do ClearPath OS 2200 e do MCP

•   Guia: Catálogo de cursos do Agile Business Suite

•    Comunicado à imprensa: Unisys estimula mobilidade, abertura, segurança e 
disponibilidade dos servidores ClearPath Dorado

•    Comunicado à imprensa: Unisys melhora os recursos de missão crítica dos sistemas 
ClearPath Libra

•    Comunicado à imprensa: O novo sistema Unisys ClearPath Libra melhora o desempenho 
para aplicativos de missão crítica em até 20%

•    Boletim: Developing Agility, setembro de 2013

•    Boletim: ClearPath Connection, setembro de 2013

•    Todos os informes

http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210129&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210128&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000220000010000&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000270000010000&pid=16000034
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000150000010000&pid=1120000970018210156
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010149
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010154
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970026210152
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010264
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0012.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/12-0319.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0013.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0123_v6.pdf
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970025610318
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970025610318
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026410342
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026410342
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
http://www.app3.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Sep13/devagility_email_September2013.html
http://www.app3.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep13/clearpath_email_september_2013.html
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/search.jsp?id=4100008



