O QUÊ HÁ DE NOVO E O QUÊ MUDA NO STREAMBASE V10?

Principais Novidades e Mudanças da Plataforma de
Processamento de Eventos TIBCO StreamBase®

PRINCIPAIS NOVIDADES STREAMBASE V10
A plataforma de processamento de eventos complexos TIBCO StreamBase®, em
sua versão 10, está mais integrada com ferramentas de gerenciamento contínuo
de software e um novo servidor de memória transacional distribuída.

Novas funcionalidades: StreamBase Studio
StreamBase Studio com suporte Apache Maven
O StreamBase Studio se mantém com a IDE de desenvolvimento gráfico e agora
conta com integração total Apache Maven para gerenciamento contínuo do ciclo
de vida do software.
A estrutura de pastas do projeto seguem o padrão Maven, facilitando e
melhorando a qualidade do projeto através de práticas e padrões conhecidos e
pré-estabelecidos.

Execução de diversos fragmentos no StreamBase Studio
É possível executar mais de um fragmento sbapp através do Studio e ainda
interagir com cada um deles através dos streams de entrada e observar os
resultados nos streams de saída.

Novo formato de arquivo de configuração HOCON
A configuração da aplicação StreamBase se torna mais intuitiva com a adoção do
formato HOCON – Human Optimized Configuration Object Notation. As novas
configurações são separadas por tipo e podem ser reutilizadas conforme o
projeto e modelo de deployment.

O novo padrão de arquivos de configuração torna mais fácil a leitura, criação,
edição e controle de versão para cada nova configuração.

Outras Novidades StreamBase v10







Suporte ao deploy em container Docker
Studio Support Wizard para facilitar suporte e troubleshooting
Tibco Artifact Management Server (AMS) e Decision Table para
implementação de regras de negócio com suporte ao TERR, Spark, PMML
e H2O
Operador Python
Adaptadores Publisher/Subscriber

PRINCIPAIS MUDANÇAS STREAMBASE V10

Novo Deployment Runtime para StreamBase v10
O StreamBase v10 agora utiliza a plataforma transacional distribuída em
memória (DTM) da Tibco para o deployment das aplicações.
Dentre as vantagens de uso da plataforma DTM, destacam-se:






Suporte transacional para as tabelas em memória (Query Table)
Controle de durabilidade dos objetos (System V ou File)
Alta disponibilidade transacional, permitindo replicações de objetos em
memória com failover e fallback instantâneos
Computação distribuída com escalabilidade horizontal transparente

Outras Mudanças StreamBase v10

A plataforma StreamBase mantém todo a parte de desenvolvimento visual e a
consulta de informações de aplicações através do comando sbc.
Alguns dos itens foram removidos:






Comandos sbd, sbargen, sbbundle, sbunit entre outros
Adaptadores JMS input e output, EMS input e output e Drools
Container connection usando JMS
Operadores Lock, Unlock e Lock Set
Adaptadores StreamBase to StreamBase input e output
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