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01 Wyzwania w zakresie
rozwiązywania incydentów
Przedsiębiorstwa biorą dziś udział w wyścigu, którego nie
mogą przegrać: muszą zapewniać swoim klientom
i pracownikom coraz lepszą obsługę w kanałach cyfrowych,
aby odnosić sukcesy na rynku i zatrzymać w firmie najbardziej
wartościową kadrę. Aby utrzymać konkurencyjność,
dyrektorzy ds. informatyki przechodzą na model inżynierii
niezawodności lokacji (ang. site reliability engineering, SRE),
zapewniający stabilność, odporność i elastyczność aplikacji
oraz umożliwiający personelowi szybkie dostarczanie
klientom nowych, innowacyjnych funkcji.
Jednakże nawet najbardziej doświadczone zespoły ds.
inżynierii niezawodności lokacji napotykają problemy,
zwłaszcza w obliczu błyskawicznie rosnącej ilości danych
generowanych przez chmury hybrydowe i technologie
stworzone od początku dla chmury (ang. cloud-native).
Zespoły informatyczne zarządzają dynamicznymi
i złożonymi aplikacjami, często w wielu różnych środowiskach
chmurowych. Inżynierowie niezawodności lokacji muszą
sprawnie poruszać się w tym gąszczu narzędzi i sygnałów, aby
skutecznie rozwiązywać problemy, takie jak niedotrzymywanie
poziomów usług, przestoje i wyłączenia, oraz im zapobiegać.
Przyszłość operacji IT opartych na sztucznej inteligencji
(AIOps) będzie zależeć od połączenia inteligencji człowieka
i maszyny w celu dostarczania wiedzy tam, gdzie jest
najbardziej potrzebna. Dotychczas odseparowane od siebie
zespoły informatyczne łączą siły, aby osiągać cele biznesowe
za pomocą innowacyjnych i elastycznych aplikacji. Z kolei
inżynierowie niezawodności lokacji wykorzystują procesy
DevSecOps oraz wiedzę dostarczaną przez sztuczną
inteligencję w różnych kanałach do optymalizowania kosztów,
minimalizowania ryzyka i maksymalizowania korzyści
odnoszonych przez firmy i użytkowników.
Wyzwaniem, przed którym stoją inżynierowie niezawodności
lokacji, jest zwiększenie stabilności, niezawodności
i dostępności modeli SRE w różnych systemach w
czasie rzeczywistym, zwłaszcza biorąc pod uwagę
fakt, że zespoły ds. tworzenia aplikacji coraz szybciej
dostarczają nowe, innowacyjne funkcje. Aby sprostać
temu wyzwaniu, inżynierowie ci muszą w inteligentny
sposób filtrować ogromne ilości danych pochodzących ze
środowisk lokalnych oraz zarządzanych chmur prywatnych
i publicznych. Takie środowisko jest do tego stopnia
stresujące, że może skutkować wypaleniem zawodowym
nawet najbardziej utalentowanych pracowników.
Aby osiągnąć prawdziwy sukces, inżynierowie niezawodności
lokacji muszą zapobiegać wyłączeniom aplikacji i systemów
informatycznych oraz rozwiązywać incydenty, zanim
wywrą one negatywny wpływ na użytkowników. Jednakże
wiele zespołów wciąż zmaga się z nieprzewidzianymi oraz
– co jest jeszcze bardziej frustrujące – powtarzającymi
się problemami. Zamiast szybko działać, a nawet
zautomatyzować rozwiązanie problemu, zespoły są
przytłaczane zalewem szumu informacyjnego, kiedy usiłują
wykryć, wyizolować, zdiagnozować i zażegnać zagrożenie.

Dość często inżynierowie niezawodności lokacji nie są
w stanie szybko określić działań, jakie należy podjąć w celu
rozwiązania problemu. Zespoły poświęcają ogromną ilość
czasu na poruszanie się w labiryncie źródeł danych, takich
jak wskaźniki, topologia, zdarzenia, dzienniki, zgłoszenia,
alerty i czaty. Gdy tylko stabilność aplikacji zostanie
przywrócona, muszą natychmiast gasić kolejny pożar. Nie
mają czasu na trwałą naprawę i weryfikację rozwiązań, nie
wspominając o zapobieganiu kolejnym problemom.
W efekcie zespoły inżynierów niezawodności lokacji
rozważają przejście na bardziej inteligentny model
operacji IT, w tym wdrożenie sztucznej inteligencji
i automatyzacji, aby usprawnić zarządzanie incydentami
i ich rozwiązywanie. Rozważając wykorzystanie sztucznej
inteligencji do automatyzacji zarządzania incydentami,
warto zadać sobie następujące pytania:
–

Czy Twój model inżynierii niezawodności lokacji
wykorzystuje automatyzację i narzędzia zwiększające
odporność i elastyczność?

–

Czy Twoi użytkownicy są zadowoleni z poziomu
efektywności operacyjnej oraz szybkości, z jaką
rozwiązywane są incydenty?

–

Czy Twoi inżynierowie niezawodności lokacji otrzymują
proaktywne alerty w celu ograniczenia „szumu
informacyjnego”, a tym samym liczby incydentów?

–

Czy Twoi inżynierowie niezawodności lokacji dysponują
inteligentnymi narzędziami, które pozwalają wykrywać
ukryte wzorce, a tym samym szybciej izolować
i rozwiązywać problemy?

–

Czy Twoi inżynierowie niezawodności lokacji otrzymują
informacje i rekomendacje w ramach istniejących
przepływów pracy ChatOps w celu usprawnienia
współpracy i przyspieszenia podejmowania decyzji?

„Do 2020 r. około 50%
przedsiębiorstw będzie aktywnie
używać technologii AIOps wraz
z narzędziami do monitorowania
wydajności aplikacji (APM), aby
dostarczać wiedzę na temat realizacji
procesów biznesowych i operacji IT.
Obecnie z takich technologii korzysta
mniej niż 10% firm”1
– Gartner
Dowiedz się, jak zastosowanie sztucznej inteligencji
i automatyzacji w operacjach IT może pomóc inżynierom
niezawodności lokacji w zapewnieniu odporności i elastyczności
aplikacji korporacyjnych oraz zyskaniu cennego czasu
i zasobów, które można poświęcić na wspieranie innowacji.

02 Inteligentne operacje
dzięki AIOps
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pomagają
wyeliminować ręczne procesy wykonywane przez inżynierów
niezawodności lokacji, dzięki czemu zespoły mają więcej czasu
na bardziej wartościowe czynności i wprowadzanie innowacji.
Możliwości, jakie miała stwarzać sztuczna inteligencja, szybko
stają się rzeczywistością. Zespoły inżynierów niezawodności
lokacji zaczynają stosować sztuczną inteligencję do
tworzenia sprawniejszych operacji IT. Z kolei modele uczenia
maszynowego w niezawodny sposób wykrywają wzorce
i gromadzą wiedzę na podstawie danych historycznych.
Zastosowanie sztucznej inteligencji i automatyzacji
w operacjach IT (czyli AIOps) pomaga zespołom
informatycznym w zarządzaniu dużymi zbiorami danych
i proaktywnym rozwiązywaniu incydentów.
Przedsiębiorstwa z różnych branż pokładają duże nadzieje
w operacjach IT opartych na sztucznej inteligencji jako
sposobie na:
–

Zapewnienie pojedynczej, inteligentnej i zautomatyzowanej
warstwy analizy danych w ramach operacji IT.

–

Gromadzenie i łączenie stale rosnącej ilości danych
operacyjnych.

–

Inteligentne identyfikowanie istotnych zdarzeń i wzorców
w oparciu o analizę w czasie rzeczywistym i dane
historyczne.

–

Diagnozowanie przyczyn incydentów w celu szybkiego
reagowania na nie i ich rozwiązywania.

–

Wskazywanie komponentów aplikacji, których dotyczy
incydent, aby zespoły mogły skupić się na ustabilizowaniu
kluczowych elementów obsługi użytkowników.

–

Umożliwienie inżynierom niezawodności lokacji
szybszego – a nawet proaktywnego – reagowania na
incydenty i wyłączenia.

–

Osiągnięcie wymaganych poziomów usług i obsługi
użytkowników.

03 Sztuczna inteligencja
w operacjach IT
zorientowanych na aplikacje
Pojedyncza, inteligentna i zautomatyzowana platforma operacji
IT oparta na sztucznej inteligencji umożliwia stosowanie
procedur DevSecOps w otwartym, hybrydowym środowisku
chmurowym, co ułatwia zespołom swobodną współpracę.
Widok zorientowany na aplikacje usprawnia współpracę
poszczególnych osób i zespołów odpowiedzialnych za daną
usługę. Operacje IT oparte na sztucznej inteligencji zapewniają
jednolity kontekst w poszczególnych interfejsach użytkownika
dzięki panelom kontrolnym ChatOps. Ponadto zespoły mają
możliwość swobodnego wyboru narzędzi do rozwiązywania
problemów i analizowania kontekstu, co pozwala inżynierom
niezawodności lokacji szybciej diagnozować i neutralizować
incydenty oraz im zapobiegać.
Podejście zorientowane na aplikacje umożliwia zintegrowanie
zabezpieczeń i zachowanie zgodności na każdym etapie
oraz w ramach procesów DevSecOps, co pozwala osiągać
cele klientów w zakresie poziomu usług oraz egzekwować
zasady dotyczące ochrony prywatności. Wdrożenia
sterowane strategiami i zintegrowane oceny zachowania
zgodności zapewniają zautomatyzowany nadzór i kontrolę
ryzyka w ramach przepływów pracy DevSecOps.

Sztuczna inteligencja jako główny element podejścia do
operacji IT zorientowanych na aplikacje pozwala zespołom
ds. niezawodności lokacji uprościć i zautomatyzować
pracę oraz nadać jej odpowiedni priorytet, jak również
przyspieszyć i zautomatyzować zarządzanie incydentami i ich
rozwiązywanie. To z kolei daje utalentowanym pracownikom
więcej czasu na skupienie się na nowych projektach
zapewniających większe korzyści dla użytkowników.

04 Rozwiązywanie incydentów
dzięki sztucznej inteligencji
Oparte na innowacjach działu IBM Research rozwiązanie
IBM Cloud Pak for Watson AIOps pozwala inżynierom
niezawodności lokacji oraz zespołom operacyjnym przejść
z reaktywnego podejścia do incydentów mających wpływ
na działanie aplikacji na podejście proaktywne. Ponadto
udostępnia narzędzia czyniące sztuczną inteligencję
motorem napędowym operacji IT. Dzięki Cloud Pak for
Watson AIOps możesz wykorzystać sztuczną inteligencję
w każdym obszarze swoich operacji informatycznych w celu
zwiększenia odporności, elastyczności i efektywności. Co
więcej, można to zrobić w dowolnie wybranej chmurze lub
w ramach preferowanej opcji instalacji.
Cloud Pak for Watson AIOps zapewnia kompleksowy widok
aplikacji i środowisk informatycznych przez połączenie
danych zgromadzonych w odizolowanych od siebie stosach
IT i narzędziach, co umożliwia rozwiązywanie złożonych
problemów. Rozwiązanie wykorzystuje uczenie maszynowe
i przetwarzanie języka naturalnego do korelowania
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych
w czasie rzeczywistym. Pozwala to inżynierom
niezawodności lokacji odkrywać ukryte informacje, określać
przyczyny problemów i szybciej je rozwiązywać.

Integracja z preferowanym zestawem narzędzi
Zastosowanie sztucznej inteligencji w preferowanym
zestawie narzędzi zapewnia skuteczne monitorowanie,
powiadamianie i współpracę.
Cloud Pak for Watson AIOps wykorzystuje gotowe modele
sztucznej inteligencji dostrajane w oparciu o dane z Twoich
aplikacji w celu udostępnienia wiedzy istotnej dla Twoich
środowisk. Rozwiązanie rozpoznaje i gromadzi sygnały z różnych
kanałów danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych
oraz eliminuje konieczność czasochłonnego przełączania
się między narzędziami i panelami kontrolnymi. Informacje
i rekomendacje są proaktywnie dostarczane w ramach
używanego przez Twój zespół przepływu pracy ChatOps lub
innego narzędzia do współpracy.

Cloud Pak for Watson AIOps monitoruje kanały danych
przychodzących, w tym dzienniki, wskaźniki, alerty, topologie
aplikacji i zgłoszenia, oraz wskazuje potencjalne problemy
przez kojarzenie faktów na podstawie danych z różnych
odizolowanych od siebie źródeł. Ponadto rozwiązanie
dostarcza inżynierom niezawodności lokacji wiedzę tam,
gdzie pracują, co pozwala im analizować dane i uwzględniać
ich kontekst we wszystkich przepływach pracy oraz w spójny
sposób automatyzować rozwiązywanie problemów.

Zrozumienie swojego
środowiska
Dane
nieustrukturyzowane
– Dzienniki
– Zgłoszenia
– Przyszłość: współpraca
czatów
Dane ustrukturyzowane
– Topologia
– Wskaźniki
– Zdarzenia
– Alerty

Przekazywanie informacji
za pomocą IBM Cloud Pak
for Watson AIOps
–
–

–

Łączenie sygnałów
z różnych źródeł danych
Wykrywanie ukrytych
anomalii i podobnych
incydentów przez
analizę danych
nieustrukturyzowanych
Filtrowanie i ocena stanu
w celu usprawnienia
działań

Szybsze rozwiązywanie incydentów
Operacje IT oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają
inżynierom niezawodności lokacji szybsze – a nawet
proaktywne – reagowanie na opóźnienia i wyłączenia przy
dużo mniejszym nakładzie pracy. Mogą oni diagnozować
przyczyny problemów w celu błyskawicznego ich
rozwiązywania lub, w niektórych przypadkach, rozwiązywania
ich w sposób automatyczny bez udziału człowieka.

„50% przedsiębiorstw będzie aktywnie wykorzystywać
sztuczną inteligencję w celu usprawnienia swoich narzędzi
do monitorowania wydajności aplikacji (APM), by wykrywać
incydenty, zanim staną się one poważnym zagrożeniem.
Większość dotychczasowych narzędzi APM udostępnia
ograniczone informacje dotyczące kontekstu, co uniemożliwia
inżynierom ds. niezawodności skuteczne wykorzystywanie
informacji do zwiększania przychodów oraz obniżania ryzyka
i kosztów. Możliwość rozpoznawania wzorców i prognozowania
przez sztuczną inteligencję sprawia, że jest to idealne narzędzie
rozwiązujące wymienione problemy”1.
– Gartner
Funkcje udostępniane przez IBM Cloud Pak for Watson AIOps
umożliwiają szybszą analizę incydentów, diagnozowanie ich
przyczyn, rozwiązywanie ich oraz zapobieganie im.

Usprawnione rozwiązywanie
incydentów
–

Udostępnianie informacji
i porad oraz rekomendowanie
kolejnych działań do
wykonania w celu
przyspieszenia przepływu
pracy

•

Dostarczanie informacji
w środowisku ChatOps
w celu umożliwienia zespołom
podejmowania działań
w czasie rzeczywistym

•

Integracja z zewnętrznymi
narzędziami i panelami
kontrolnymi na potrzeby
raportowania

Analiza incydentów i inteligentne diagnozowanie
Określenie stanu normalnego oraz zrozumienie założeń
w celu automatycznego wykrywania anomalii może uwolnić
inżynierów niezawodności lokacji od konieczności ręcznego
zarządzania tymi regułami. Analiza incydentów i inteligentne
diagnozowanie zapewniają:
–
–
–
–

Wykrywanie anomalii
Analizę podstawowych przyczyn
Topologię historyczną w czasie rzeczywistym
Rekomendacje dotyczące kolejnych działań, jakie należy
podjąć

Rozwiązywanie incydentów
Informacje takie jak prognozy dotyczące anomalii,
grupowanie zdarzeń, prawdopodobne przyczyny incydentów
oraz rekomendacje dotyczące kolejnych działań są
udostępniane w środowisku ChatOps, takim jak Slack,
co usprawnia współpracę i podejmowanie decyzji. Cloud
Pak for Watson AIOps pozwala przezwyciężyć szum
informacyjny i uniknąć nadmiernej liczby powiadomień
dzięki inteligentnemu grupowaniu alertów i znajdowaniu
źródła problemu z wykorzystaniem informacji dotyczących
topologii. Rozwiązywanie incydentów zapewnia:
–
–
–
–
–
–

Łączenie encji z poszczególnych odizolowanych źródeł
Narzędzia ChatOps
Inteligentne powiadamianie i grupowanie alertów
Ocenę stanu
Analizę podobieństw między incydentami
Informacje dotyczące topologii

Unikanie incydentów
IBM Cloud Pak for Watson AIOps określa podstawowe
przyczyny i proponuje rozwiązania na podstawie prognoz
i informacji o incydentach z przeszłości – szybciej
i dokładniej niż człowiek. Unikanie incydentów zapewnia:
–
–
–

Zautomatyzowane rejestry uruchomień udostępniające
rekomendacje dotyczące kolejnych działań, jakie należy
podjąć
Analizę słabych punktów zabezpieczeń kodu
Zarządzanie zmianami i wersjami

Zalety rozwiązania IBM Cloud Pak for
Watson AIOps
Integracja z preferowanymi narzędziami
Rozwiązanie można połączyć z dowolną platformą do
współpracy, co umożliwia przekazywanie alertów bezpośrednio
do preferowanego przez Twoich pracowników narzędzia
ChatOps, np. Slack lub Microsoft Teams.
Podejście zorientowane na aplikacje
Rozwiązanie zapewnia poszczególnym komponentom
jednolity kontekst biznesowy oraz spójne reguły dotyczące
wdrażania i aplikacji dla wszystkich środowisk lokalnych
i chmurowych. Podejście zorientowane na aplikacje
umożliwia zespołom łączenie procesów i zarządzanie nimi,
co tworzy bardziej inteligentne przepływy pracy DevSecOps.
Wiedza przydatna w działaniu
Rozwiązanie udostępnia wiedzę przydatną w działaniu, co
zwiększa szybkość reakcji. Ponadto pozwala szybciej wykrywać
ukryte informacje i określać przyczyny problemów przez
korelowanie w czasie rzeczywistym dużych ilości danych
ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych z różnych
odizolowanych źródeł i narzędzi. Rozwiązanie umożliwia
również wiarygodne identyfikowanie wzorców i związków
przyczynowo-skutkowych w celu wykonywania bardziej
rzetelnych analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps udostępnia pełne informacje,
dzięki którym można nadawać priorytety problemom
i działaniom naprawczym.
Inteligentne łączenie danych
Rozwiązanie pozwala łączyć dane z różnych źródeł
w celu szybszego diagnozowania problemów. Inżynierowie
niezawodności lokacji często poświęcają dużo czasu na
gromadzenie danych z różnych źródeł, takich jak topologie,
dzienniki, zgłoszenia czy alerty. IBM Cloud Pak for Watson
AIOps zapewnia przejrzysty widok anomalii wraz
z odniesieniami do źródeł, co przyspiesza analizę
i rozwiązywanie incydentów. Zespoły z różnych obszarów
mają dostęp do tych samych danych i mogą korzystać
z rzetelnych rekomendacji.

Kolejne kroki

Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby wydobyć
potencjał danych i zapewnić inżynierom niezawodności
lokacji wiedzę przydatną w działaniu, która pozwala
rozwiązywać incydenty i radzić sobie z wyłączeniami.
Korzyści z AIOps
dla inżynierów
niezawodności lokacji

Sztuczna inteligencja
kształtuje przyszłość
operacji informatycznych
– czy Twoja firma jest na
to gotowa?

Reaguj na wyłączenia

Dowiedz się więcej na
temat rozwiązywania
incydentów dzięki
sztucznej inteligencji

Przeprowadź ocenę

Obejrzyj symulację
rozwiązania incydentu

Posłuchaj
webinarium

Rozpocznij

Obejrzyj demo

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o IBM Cloud
Pak for Watson AIOps, skontaktuj się
z przedstawicielem lub Partnerem Handlowym
IBM bądź skorzystaj z serwisu WWW:
ibm.com/cloud/cloud-pak-for-watson-aiops
„Artificial Intelligence for IT Operations
Delivers Improved Business Outcomes”,
Gartner, 3 grudnia2019 r.
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International Business Machines Corporation zarejestrowanymi
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w serwisie WWW IBM, w sekcji „Copyright and trademark
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Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Kubernetes jest
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Red Hat i Red Hat OpenShift są zastrzeżonymi znakami towarowymi
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Niniejszy dokument jest aktualny na dzień jego pierwszej
publikacji i może zostać zmieniony przez IBM w dowolnym
momencie. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich
krajach, w których IBM prowadzi działalność.
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