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AB Suite e sistemas ClearPath
baseados em malha:
uma ótima combinação
Por Brian Herkalo, diretor de gerenciamento de soluções e portfólio
do ClearPath da Unisys

Quando duas inovações líderes se unem,
a combinação é insuperável.
E é o que você tem ao unir o Agile Business Suite
(AB Suite) e a infraestrutura baseada em malha
do ClearPath®.
AB Suite é o principal ambiente Unisys de desenvolvimento
de aplicativos para soluções críticas. Projetado para facilitar a
modernização rápida dos aplicativos, o AB Suite foi aprimorado
de várias formas que impulsionam ainda mais a produtividade do
desenvolvedor. Além disso, ele implementa um processo 100%
construtivo, que facilita muito alcançar resultados contínuos.
A infraestrutura baseada em malha do ClearPath representa um
passo revolucionário na evolução dos ambientes de computação
modernos. Trata-se de uma transição arquitetônica que aperfeiçoa
e melhora os atributos “mission-critical” comprovados dos
sistemas ClearPath – e os amplia ainda mais com a plena ligação
entre as cargas de trabalho do ClearPath, do Microsoft® Windows®
e do Linux® em uma interconexão de alta velocidade. Isso abre
novos espaços para a integração avançada de aplicativos, ao
mesmo tempo em que garante um desempenho previsível.
O AB Suite e a infraestrutura baseada em malha do ClearPath
são claramente inovações de ponta. Mas ao combiná-los
você estará em uma posição privilegiada para realizações
verdadeiramente grandes. >>
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Não é um assinante do Developing Agility? Não perca a próxima edição – renove a assinatura hoje mesmo.
Para consultar edições anteriores do Developing Agility, visite o arquivamento.

Como mesclar o AB Suite e a malha

AB Suite na malha: Um caso de uso

Quais novos recursos essa combinação traz
para você?

Eis como você poderia usar o AB Suite para
desenvolver, compilar e implantar aplicativos no
ambiente da malha.

Para criar uma imagem clara de como o AB Suite e
a malha funcionam juntos e ajudar você a aproveitar
novas oportunidades, é importante entender primeiro
como ocorre o desenvolvimento do AB Suite.
O processo de desenvolvimento do AB Suite acontece
no ambiente do Microsoft Visual Studio® executando
no Windows. O Microsoft Team Foundation Server
(TFS), integrado ao AB Suite para o gerenciamento
de projetos e versões, também reside no Windows.
Além disso, o arquivo de modelo do AB Suite é
armazenado em um banco de dados Microsoft SQL
Server®. O processo de compilação do AB Suite é
dividido entre as gerações de código-fonte COBOL
no Windows e a fase de compilação e vinculação
no ambiente do ClearPath MCP.
Em relação à produção, a solução básica é executada
no MCP, e outras peças, como Client Tools, Web
Services, o software Business Integrator, além da
partição especializada ClearPath ePortal for MCP,
são executadas no Windows.
Normalmente, a execução do desenvolvimento de
aplicativos híbridos como esses exigiria a integração,
o gerenciamento e a manutenção de sistemas à parte.
O uso de arqutetura em malha significa que você
poderá usar a interconexão de alta velocidade da
arquitetura para estabelecer uma conexão segura
entre os ambientes do MCP e do Windows. Dessa
forma, todo o trabalho de desenvolvimento que poderia
exigir diversos sistemas agora pode acontecer em nós
dedicados dentro da mesma infraestrutura. Some-se a
isso o desempenho previsível da malha e o ambiente
do AB Suite se torna bastante indicado para atender
aos mais elevados padrões de desenvolvimento de
aplicativos críticos.

Developing Agility

Conforme mostra a Figura 1, o AB Suite Developer pode
ser instalado em um nó Windows, com seu banco de
dados de modelo mantido em uma instância do SQL
Server residente no mesmo nó ou em outro nó dentro
do sistema. Enquanto isso, os bancos de dados do
Enterprise Database Server for ClearPath MCP (DMSII)
correspondentes residem no nó do ClearPath MCP.
Além disso, o AB Suite Developer interage com um nó
que hospeda o TFS para controle de códigos fonte e
gerenciamento de versões.
Assim, o AB Suite Developer pode ser usado para
construir e implantar um ou mais aplicativos, bem
como seus bancos de dados DMSII correspondentes,
na partição do ClearPath MCP, que inclui
mandatoriamente o software AB Suite Runtime.
Para fornecer a interface do usuário do aplicativo, como
ASP .NET Web Forms, outra instância do Windows age
como o “servidor Web”, usando o software AB Suite
Component Enabler e os componentes gerados pelo
AB Suite Developer. Da mesma forma, caso partes do
aplicativo precisem ser expostas como serviços Web,
os componentes obrigatórios – mais uma vez gerados
pelo AB Suite Developer – podem ser implantados
nesse mesmo nó Windows ou em um nó adicional.
De qualquer forma, o suporte será dado pelo software
Component Enabler.
Além disso, o Business Integrator permite que os
aplicativos neste exemplo chamem rotinas externas
ou participem de ambientes SOA. Esses aplicativos
também podem usufruir dos recursos oferecidos pela
partição especializada ClearPath ePortal for MCP ou
usar uma interface do IBM® WebSphere® MQ para
interagir com outros aplicativos e programas.  >>
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Figura 1. O AB Suite no ambiente em malha.

As opções são infinitas
O exemplo acima mostra como o AB Suite pode ser
implantado na infraestrutura baseada em malha do
ClearPath. Mas essa certamente não é a única forma
de integrar o AB Suite à malha.

Para isso, você tem a capacidade de implantar o
AB Suite na malha de forma a atender às necessidades
atuais de negócios e de TI. E, o mais importante,
você tem a liberdade de mudar a maneira como
usa o AB Suite à medida que as demandas da
organização evoluem.

Liberdade é um dos conceitos básicos por trás da
malha. Nossa meta é proporcionar flexibilidade para
modelar e remodelar ativamente a malha de maneira
fácil, à medida que as necessidades mudam e novas
inovações são disponibilizadas.

Para saber mais sobre todas as coisas incríveis que
você pode fazer usando o AB Suite no ambiente em
malha, marque uma reunião com nossos consultores
do AB Suite e do ClearPath para debater esses
recursos mais detalhadamente.
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Como chamar serviços Web
no ClearPath MCP Runtime
Por Andy Wardle, arquiteto sênior da Unisys

Para minimizar o risco de erro humano e diminuir o tempo necessário à conclusão das
transações, muitas empresas optaram por aumentar o número de canais internos e
B2B (business-to-businesses) implementados entre os aplicativos de TI. Normalmente,
usa-se uma forma de tecnologia que opere com SOA para fornecer a integração, e os
serviços Web são o método mais popular de implementação de SOA.

Padrões e terminologia
XML (eXtensible Markup Language)
é o padrão usado para o conteúdo
da mensagem de serviços Web,
e WSDL (Web Service Definition
Language) é o padrão que descreve
a estrutura de mensagens XML do
serviço Web. O software que oferece um serviço Web
(um “provedor”) também deve incluir um WSDL que
o serviço Web (um “cliente”) possa interrogar para
descobrir o formato da solicitação XML que deve
enviar, bem como a resposta que receberá.

Como usar serviços Web com
ferramentas do cliente
Os aplicativos EAE e Agile Business Suite podem
funcionar como fornecedores de serviços Web e como
consumidores que usam os recursos disponíveis nas
Cilent Tools.
Provedor
Existem duas formas como os aplicativos EAE e
AB Suite podem funcionar como provedores de
serviços Web:
•

O ASP .NET Web Service Generator, que gera um
serviço Web à parte para cada Ispec dentro de um
AB Suite Deployment Folder ou de um EAE Bundle

•

ClearPath ePortal e ePortal Generator, que, juntos,
permitem compilar serviços Web do ASP .NET ou
do Windows Communication Foundation (WCF)
baseados em um único ISPEC ou – com o recurso
ePortal Orchestration – em vários ISPECs
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Cliente
Como mostra a figura, Business Integrator é o
middleware que permite que um componente externo
seja chamado por meio de uma classe externa do
AB Suite ou um ISPEC externo do EAE. O comando
AUTO.ENTRY na lógica envia uma solicitação por
meio do mecanismo HUB para um serviço baseado
no Windows, que executa um script do Windows
específico que chama o serviço Web e retorna a
resposta para a lógica do AB Suite/EAE.
Componentes externos:
• São módulos de script
• Executados no Windows Server
Aplicativo host
do EAE/AB Suite

Business Integrator

Os componentes externos podem:
• Verificar cartões de crédito
• Enviar e-mails
• Acessar bancos de dados
• Chamar serviços Web

Solicitação de
serviço Web
Windows Server

Internet

Componentes externos

Resposta do
serviço Web

Serviços Web do
parceiro de negócios

Figura 1. Software Business Integrator que chama
componentes externos.

A codificação e a decodificação XML são realizadas
como parte desse processo. O Business Integrator
também oferece um assistente que importa
o WSDL e cria uma definição do AB Suite/EAE
correspondente.  >>
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MCP Web Application Support
MCP Web Application Support (WEBAPPSUPPORT)
é um recurso do MCP incluído em todos os sistemas
ClearPath Libra. Ele codifica e decodifica dados
XML usando o XML Parser for ClearPath MCP e faz
solicitações HTTP, inclusive solicitações de serviço
Web, por meio do HTTP Client for ClearPath MCP.
Ele é implementado como uma biblioteca do sistema
MCP e oferece uma API que pode ser chamada por
programas aplicativos escritos em ALGOL, COBOL85,
AB Suite e EAE.
XML Parser for ClearPath MCP
O XML Parser for ClearPath MCP permite que
aplicativos se concentrem no conteúdo de dados
de mensagens XML, e não no processo de codificar
e decodificar toda a mensagem. Por exemplo, ele
permite que um aplicativo solicite o item de dados
de “valor da transação” em uma mensagem sem a
necessidade de saber onde esse item de dados está
na mensagem. XSLT (eXtensible Stylesheet Language
Transformations), XPath, JSON (JavaScript Object
Notation) e XML Encryption são compatíveis com
essa finalidade.
Como mostra a Figura 2, o XML Parser consiste na API
WEBAPPSUPPORT mais um componente do Java – o
JPM (Java Parser Module) – que realiza funções de
análise e conversão XML de baixo nível sem incorrer
em sobrecarga significativa de processador no MCP.

XML

Aplicativos

WEBAPPSUPPORT
XML Parser

O JPM é executado na partição especializada ClearPath
MCP JProcessor e nos servidores do Windows
configurados com um ambiente de tempo de execução
do Java. Tendo em vista a taxa de transferência
ideal, qualquer servidor do Windows deve ter uma
conexão de rede de alta velocidade dedicada – uma
solução ideal seria usar as interconexões de alta
velocidade dentro da infraestrutura baseada em malha
do ClearPath. Vários JPMs podem ser configurados
para resiliência e escalabilidade.
HTTP Client for ClearPath MCP
Conforme ilustrado na Figura 3, o HTTP Client for
ClearPath MCP permite que aplicativos compilem,
enviem solicitações de serviço Web, recebam e
desconstruam todas as respostas. Normalmente, isso
também envolverá o uso do XML Parser, porque o XML
é o método de formatação de mensagem escolhido
para serviços Web. >>

Aplicativos

WEBAPPSUPPORT
Cliente HTTP

AUTHSUPPORT

ProcessadorJ/Windows

JPM

SOCKETSUPPORT
Servidor HTTP

Figura 3. Visão geral do componente HTTP Client for ClearPath MCP.

ProcessadorJ/Windows

JPM

Figura 2. Visão geral do componente XML Parser for ClearPath MCP.
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WEBAPPSUPPORT, AB Suite e EAE

O AB Suite também tem algumas regras específicas a
serem seguidas quando se definem variáveis a serem
Benefícios
passadas para o WEBAPPSUPPORT como parâmetros.
Embora o Business Integrator tenha sido implementado Essas regras estão documentadas na seção “Calling
com êxito em muitas infraestruturas de clientes e
External Libraries in MCP” do arquivo ReadMe
agregado valor considerável para essas organizações,
do Runtime IC do AB Suite 4.0.1004 para MCP e
a nova opção WEBAPPSUPPORT oferece benefícios
posteriores. Elas também serão adicionadas à próxima
adicionais quando comparada com o Business
atualização do AB Suite 5.0 Runtime for ClearPath MCP
Integrator. Por exemplo, o WEBAPPSUPPORT permite
Administration Guide.
que aplicativos AB Suite e EAE:
•

Eliminem a necessidade de um servidor Windows
intermediário por se comunicar diretamente entre
o MCP e os provedores de serviços Web

•

Superem o limite de 2.000 bytes no tamanho
das mensagem do MCP HUB

•

Agilizem tempos decorridos em solicitações
de serviços Web

•

Aumentem a escalabilidade e a resiliência
removendo a dependência de um “gateway” único
no servidor Windows entre aplicativos do MCP e
provedores de serviços Web

Requisitos de software
Inicialmente, o WEBAPPSUPPORT só dava suporte para
programas em ALGOL ou COBOL85. Nossas primeiras
tentativas de usá-lo com o AB Suite revelaram
algumas incompatibilidades da API. Melhorias que
resolvem esses problemas estão disponíveis em
qualquer versão atualizada do WEBAPPSUPPORT (CCF)
IC, AB Suite 4.0.1003 e posterior e AB Suite 5.0.
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Até recentemente, os usuários do WEBAPPSUPPORT
precisavam usar chamadas à API com vários
parâmetros e diversos tipos de dados. O AB Suite
permite isso, mas o EAE só pode fazer chamadas
à API com um parâmetro alfanumérico (GLB.PARAM).
Para dar suporte ao EAE, adicionamos chamadas à API
compatíveis com WEBAPPSUPPORT na versão 17.0 do
ClearPath MCP e nos ICs mais recentes de versões
mais antigas do CCF.

O que virá a seguir?
Se você acha que usar o WEBAPPSUPPORT com o
EAE ou o AB Suite pode ajudar, por que não levar em
consideração uma implementação piloto usando a
assistência da Unisys? Ou, se você quiser assistir a
uma demonstração simples, poderemos apresentá‑la
por meio de uma reunião online. Caso você tenha
interesse em uma das opções, envie um e-mail para
andy.wardle@unisys.com.
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Canto da engenharia:
utilitário de referência cruzada
do Agile Business Suite
Por Nigel Tunnicliffe, arquiteto da Unisys

Muitos de nossos clientes desenvolveram sistemas muito grandes e complexos no Agile
Business Suite – aplicativos que continuam evoluindo e sendo aprimorados para atender a
novos requisitos e incorporar novos recursos. O ambiente de desenvolvimento do AB Suite
conta com opções de pesquisa excelentes, mas mesmo com esses recursos, às vezes
pode ser difícil avaliar o impacto geral dessas alterações.
O utilitário de referência cruzada
do AB Suite (XREF) foi projetado
para atender exatamente a esse
tipo de requisito. Para isso, ele
pode ajudar você a responder
perguntas como:
•

Onde esse item de dados é atualizado?

•

Onde o sistema limpa registros dessa estrutura?

•

Quais outros métodos essa rotina chama?

•

Como chegamos a essa linha da lógica?

Basicamente, o utilitário XREF é ideal para arquitetos
e projetistas de sistema que precisam examinar um
aplicativo AB Suite para determinar o impacto de
uma alteração. Ele também é um ótimo recurso para
desenvolvedores que estejam tentando descobrir por
que uma determinada linha de código foi executada.

Visão geral
O utilitário XREF lê uma definição de modelo público
(PModel) de um aplicativo do AB Suite e a usa
para preencher um banco de dados SQL Server
personalizado com informações do PModel. Em
seguida, um aplicativo Windows lê o banco de dados
do SQL Server para exibir os dados para uma análise
mais aprofundada. Esse aplicativo usa as janelas
“encaixadas” estilo Visual Studio, que permitem
ajustar a exibição de acordo com suas necessidades.
A capacidade de criar arquivos PModel a partir de
um aplicativo AB Suite não faz parte do conjunto de
produtos AB Suite padrão. É necessária uma licença
adicional (gratuita) para adicionar esse recurso. Para
obter mais detalhes sobre como conseguir uma licença
de PModel, entre em contato conosco pelo e-mail
ABSuite@Unisys.com. >>

Veja como funciona.

Developing Agility
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Consultas de exemplo
As imagens abaixo ilustram os tipos de consultas que podem ser realizadas usando-se o utilitário XREF.
Quais outras estruturas esse Ispec lê?

Onde o Ispec “CMS01” é atualizado?

>>
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Onde o item de dados “SP_BEGCE06” é usado?

Onde o arquivo de banco de dados “BEE07.USER_ID” é atualizado (ou seja, qual campo é atualizado em
decorrência de um comando “Flag” ou “Auto”)?

>>
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Quais linhas de código contêm as palavras “START” e “WFL”?

Como chegamos a essa linha de código em especial? Ao depurar um problema, um desenvolvedor normalmente
sabe onde ocorreu o problema. Mas pode ser difícil estabelecer como e por que o sistema acabou executando
uma linha de código específica. O utilitário XREF pode facilitar a compreensão do fluxo lógico detalhando as
instruções e os métodos condicionais chamados para mostrar apenas as linhas de código onde ocorreu
o problema.
Por exemplo, na imagem abaixo, o método “LP_C_JUMP” só será chamado se duas condições aninhadas forem
verdadeiras. Dentro da lógica de LP_C_JUMP, o sistema só executará LookUp se outra condição for verdadeira.

>>
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Além dessas pesquisas em alto nível, você também tem a possibilidade de detalhar uma determinada página
de resultados. Por exemplo, realçar e clicar com o botão direito do mouse em qualquer item de dados nos
painéis da lógica exibirá um menu pop-up que permite procurar usos do nome selecionado em todo o modelo,
no Ispec/relatório atual ou no método atual.

Você também pode pesquisar em uma lista de resultados de pesquisa. Por exemplo, a pesquisa de todos os
usos de “GLB.ZEROS” pode retornar um resultado semelhante ao mostrado abaixo.

>>
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Agora, digamos que você queira descobrir apenas aquelas linhas de código que usam um determinado item de
dados – e também referenciam GLB.ZEROS. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse no painel de
resultados da pesquisa, selecionar a opção para procurar uma palavra na lista de resultados e digitar o nome do
item de dados. Isso produz um conjunto mais refinado de resultados, conforme mostrado abaixo. Se necessário,
esses resultados poderão ser filtrados ainda mais uma vez para um conjunto de resultados mais granular.

Outros recursos disponíveis no utilitário XREF permitem:
•
•
•
•
•

Exportar os resultados de uma pesquisa para um arquivo CSV, de maneira que eles possam ser passados
a outros membros da equipe de desenvolvimento para análise adicional
Imprimir os resultados de uma pesquisa
Capturar a imagem de qualquer painel de pesquisa no monitor
Exportar o formato de uma estrutura como uma tabela que possa ser colada em um documento do
Microsoft Word ou anexada a um e-mail
Gerar o código C# (ou VB.Net) para representar um item de grupo do AB Suite

Como conseguir uma cópia do utilitário XREF
O utilitário XREF é oferecido como um serviço. O pacote inclui uma cópia do executável do XREF mais o
treinamento de como instalar o utilitário, compilar os bancos de dados do XREF usando um PModel e utilizar
os recursos do utilitário, além de um arquivo de licença válido por um ano.
Não há SLA para correção de bugs incluída nesse serviço. Se for encontrado um problema, faremos esforços
comerciáveis razoáveis para corrigi-lo corretamente, mas não podemos garantir que ele será corrigido ou em
quanto tempo uma correção pode chegar.

Agradecimentos especiais ao cliente do AB Suite Achmea por nos deixar usar as capturas de tela do aplicativo
IKAZ depois de ter sido carregado no utilitário XREF.
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Info Center

Entre as novas inclusões feitas em nossas bibliotecas de tutoriais, artigos e outras informações úteis estão:
•

Demonstração: como migrar arquivos de projeto do AB Suite 5.0 para a versão mais recente do IC (novo)

•

Como: configurar o controle de origem de um banco de dados de modelo compartilhado (novo)

Para consultar estes e outros recursos, basta ir até
public.support.unisys.com e escolher “Documentation”
na caixa “Public Information” localizada no lado
esquerdo da tela. Não é necessário login especial.

Não se esqueça de visitar a página inicial do ClearPath
Customer para educação a fim de consultar o Catálogo
de cursos do AB Suite e outros recursos de educação
e treinamento úteis.

Também recomendamos consultar a lista de cursos
de treinamento do AB Suite disponíveis. Esses cursos
são um ótimo recurso de ensino e incluem muitos
gráficos, interatividades, simulações e demonstrações
com narrações.

E, para se manter atualizado em relação às últimas
novidades no mundo do ClearPath, inscreva-se no
boletim informativo ClearPath Connection.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não são dadas garantias de nenhuma natureza por este documento. A Unisys não pode
aceitar responsabilidade financeira ou outra que possa ser resultante do uso das informações pelo destinatário neste documento ou, inclusive danos diretos,
indiretos, especiais ou consequenciais.
© 2015 Unisys Corporation.
Todos os direitos reservados.
Unisys, o logotipo da Unisys e do ClearPath são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Unisys Corporation. IBM e WebSphere são marcas
comerciais registradas da IBM nos Estados Unidos. Linux é uma marca comercial registrada da Linus Torvalds. Microsoft, SQL Server, Visual Studio e
Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation. Todas as outras marcas e produtos aqui referenciados são reconhecidamente marcas
comerciais ou registradas de seus respectivos detentores.
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