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Lançada a nova versão 2.3 do IAM !!!
Foi lançada a versão 2.3 do InterSystems API Manager (IAM).
O contêiner do IAM, incluindo todos os artefatos relevantes para realizar a atualização a partir de versões
anteriores, podem ser baixados a partir do site de Distribuição de Software do WRC na área de Componentes.
O número do build deste lançamento é IAM 2.3.3.2-1.
Este lançamento é baseado no Kong Enterprise versão 2.3.3.2.

O InterSystems API Manager 2.3 torna mais fácil de implantar de maneira segura e para cenários de alta
disponibilidade. Ele tem muitos novos recursos, incluindo:

Introdução ao modo híbrido
Suporte mais amplo ao Docker Secrets
O modo híbrido permite que sejam implantados nós do IAM em um plano de dados e um plano de controle.
Enquanto o plano de dados lida com o tráfego de APIs o plano de controle é utilizado para configurar os nós e
observar a telemetria do plano de dados. Isso assegura uma maior flexibilidade nas implantações e reduz o
esforço de implantação para os cenários de uso de alta disponibilidade. Maiores informações sobre o modo híbrido
podem ser obtidas aqui. Esta funcionalidade também será abordada com maiores detalhes na Comunidade de
Desenvolvedores InterSystems nos próximos dias.
A documentação para do IAM 2.3 pode ser obtida aqui. Esta documentação cobre apenas elementos que são
específicos ao IAM. Os links de documentação no produto direciona os usuários diretamente para a
documentação do Kong Enterprise.
Atualizações a partir da versão 1.5.0.9 do IAM necessitam de atualizações incrementais através de duas versões
intermediárias, isso é descrito em maiores detalhes na documentação.
O IAM está disponível apenas através da OCI (Open Container Initiative) também conhecida por formato em
contêiner Docker. As imagens dos contêineres estão disponíveis para run-time engines compatíveis com OCI para
Linux x86-64 e Linux ARM64, conforme detalhado no Documento de Plataformas Suportadas.

Um abraço.
Stefan
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