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O CPT (CICS Programmers Toolkit)  é um produto que fornece um ambiente destinado à criação e
gerenciamento de aplicativos TCP/IP sob  CICS. Novos aplicativos, que troquem dados com estações
da rede, podem ser desenvolvidos sem que seja preciso abandonar o já consagrado ambiente de
programação CICS ou aprofundar o conhecimento dos programadores de Cobol, PL/I, Assembler ou
C sobre protocolos de rede.

Suas principais características

Aplicativos TCP/IP podem ser desenvolvidos em curtíssimo prazo através de CPT/Tools, que são
transações pré-programadas que permitem a programadores enviar e receber dados, gravando
e lendo filas de TD, ou através de CPT/API onde o programador controla toda a sequência de
atividades
O CPT oferece uma interface de Administração que permite a modificação dinâmica da
configuração, a  monitoração das conexões e da utilização do sistema e a coleta de trace seletivo
em tempo real, que  pode ser usado no ambiente de produção sem degradação de performance,
simplificando o processo de determinação de problemas.
Através do CPT/MRO, pode-se  combinar todas estas facilidades com um ambiente tolerante a
falhas e com balanceamento dinâmico de carga, roteando transações para vários address spaces
de CICS.
Com o auxílio da ferramenta Select, é possível codificar aplicações CICS sockets pseudo-
conversacionais, de modo que sejam ativadas somente quando houver o efetivo recebimento de
dados na conexão, permitindo  que haja até 2.000  conexões simultâneas em cada CICS.
Aplicações previamente desenvolvidas com a interface CICS sockets da IBM podem ser executadas
dentro do ambiente do CPT, ganhando em performance e monitoração.
O CPT pode ser utilizado tanto com o Unicenter TCPaccess quanto com o TCP/IP da IBM.

Usuários do CPT no Brasil processam centenas de milhões de transações

por dia, com picos da ordem de 9.000 transações por segundo.
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Benefícios da solução Unicenter Solve CPT

Determinação de problemas

Facilidade na determinação de problemas e identificação dos seus causadores através da
visualização real-time dos dados e conexões ativas das aplicações, inclusive para aplicações
CICS sockets.

Gerência mais efetiva do ambiente através da visualização das pendências

na hora em que estão ocorrendo.

Por exemplo : Pendências de quem está suspenso em que chamada, em
qual porta, em qual IP, etc.
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A determinação de problemas é realizada em tempo real com Traces externos (TCPEEP), inclusive
no ambiente TCP/IP IBM sem sobrecarga no sistema.

A ferramenta TCPEEP possibilita ver as chamadas de API CPT e os

dados que estão passando, eliminando a necessidade em muitos casos

de ter de modificar os aplicativos para incluir rotinas de DISPLAY.

Integração com o Netmaster: possibilita monitorar estatísticas da conexão, quantidade
e tempo de cada verbo executado e histórico das conexões.

Aplicações CICS sockets rodam sob CPT

Aplicações CICS sockets podem ser executadas sem alteração sob CPT, permitindo que se
beneficiem de todas as facilidades de gerência e determinação de problemas do CPT.
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Possibilidade de uso simultâneo de CICS sockets e CPT

A  aplicação pode ser executada tanto com CICS sockets quanto com CPT. Ao se acessar através
de uma porta, o CPT é acionado enquanto que se for por outra porta, o CICS sockets é acionado.

Ganho de produtividade no  desenvolvimento de aplicações

Com a adoção do CPT como solução de desenvolvimento de sockets, um ganho de produtividade
é obtido, em função da facilidade de codificação que ele permite através de chamadas simples
que executam múltiplas funções complexas de TCP/IP. Por exemplo: Apenas um Receive , já com
timeout, junta todos os pedaços de uma mensagem.

A conversão das aplicações desenvolvidas em CICS sockets para o ambiente CPT é bastante
simples, tendo em vista os recursos disponibilizados pelo produto para facilitar essa tarefa.

A programação pseudo-conversacional possibilita eliminar Adress Spaces do CICS, aliviando
ambientes sobrecarregados. Com esta facilidade, o CICS não é impactado por um  grande número
de conexões concorrentes.

Escalabilidade / Eliminação de pontos de falhas

O número de conexões simultâneas é expandido devido à possibilidade da transação CPT ser
pseudo-conversacional, o que não sobrecarrega o CICS. Embora as conexões continuem abertas,
as tarefas no CICS não permanecem ativas, sendo acionadas apenas quando os dados realmente
chegam da rede. Desta forma, é possível a conexão direta com o Mainframe sem a necessidade

de servidores intermediários.

Suporte

Além do fornecimento de correções de problemas e de novas versões do software, faz parte do
nosso suporte permanente:

Apoio contínuo no desenvolvimento, sendo nossa equipe competente para atuar na arquitetura
de aplicações que requerem performance com altos volumes.
Resolução de problemas da rede TCP/IP, inclusive em ambientes inter-plataformas que venham
a ocorrer durante a implementação de aplicativos.


