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Visual Trace e a liberdade de poder testar coisas novas
Fala pessoal, beleza?
Como vocês exercitam sua criatividade? Como testam novas ideias?
Ao longo dos anos sempre pensei em criar coisas novas, modificar as existentes, experimentar, testar, quebrar
(sempre acontece
), construir de novo, recomeçar.
Os concursos promovidos pela InterSystems são uma excelente fonte de motivação, obviamente os prêmios
chamam muito a atenção e isso você não pode negar. Mas, não apenas prêmios, eles também nos dão um
desafio criativo, uma oportunidade para criar, reimaginar, testar, experimentar. E a beleza de tudo isso é que você
é livre para fazer o que quiser!
Vejo essas oportunidades como uma chance de criar meu próprio What if? (Aquela série onde a Marvel libera os
autores para reimaginarem as histórias a vontade) e tenho tido a sorte de contar com um autor que embarca
comigo nessas ideias
Valeu @José Roberto Pereira
No último concurso sobre Interoperabilidade, criei o Message Viewer e nesse concurso atual de Interoperabilidade
eu trago novamente o Message Viewer, mas dessa vez com o nosso próprio Visual Trace!
Quem já trabalha com a tecnologia da InterSystems e conhece a parte de integração (Ensemble/Interoperability),
sabe que o Visual Trace está lá há muito tempo, daquele mesmo jeitinho e não tem nenhum problema.
Ele funciona, exibe o diagrama de sequência da sua mensagem, mostra os detalhes, traz as informações, XML,
etc. Mas... só porque ele funciona, não posso reimaginar? Tentar trazer uma nova perspectiva e talvez incentivar
uma pequena mudança?
Steve Rogers está aí como exemplo, Capitão América, garoto propaganda Marvel e nem por isso eles deixaram
de imaginar Peggy Carter como a Capitã da vez
Então vamos falar um pouco sobre a nossa nova "Peggy Carter", digo, Visual Trace
Nosso bom e velho Visual Trace está representado abaixo:

Page 1 of 3

Visual Trace e a liberdade de poder testar coisas novas

Published on InterSystems Developer Community (https://community.intersystems.com)

Agora, imagine ter um mundo de mensagens aqui e você não ter como reenviar uma simples mensagem?!
Você teria que voltar para a tela do Message Viewer, vasculhar, pesquisar e reenviar sua mensagem.
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Por isso, pensamos em mostrar que é possível sim, trazer as informações com um novo visual, oferecer uma
funcionalidade simples e acredito que pode sim, auxiliar e facilitar a vida do desenvolvedor.

DEMO
https://iris-message-viewer.contest.community.intersystems.com/csp/msgviewer/messageviewer.csp
Se você curtiu o aplicativo, curte o que estamos fazendo na comunidade, por favor vote em IRIS Message
Viewer e nos ajude nessa jornada!
https://openexchange.intersystems.com/contest/current
#Interoperabilidade #Pesquisa de mensagens #Ensemble #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health
Confira o aplicativo relacionado no InterSystems Open Exchange
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