DevOps cùng Atlassian:
Bản hướng dẫn về những
tính năng cloud
Cách các lập trình viên có thể giao code chất lượng và
nhanh hơn với các giải pháp của Atlassian

www.candylio.com

Giới thiệu
Việc tăng cường hợp tác có thể mang đến cho những nhà lập trình viên cái giá phải
trả không mong muốn. Thay vì viết code và xây dựng những giải pháp cải tiến, các
lập trình viên có thể cuối cùng phải dành một phần lớn trong ngày để tích hợp nhiều
công cụ với nhau, cập nhật trạng thái công việc, và chia sẻ với các đội nhóm khác.
Theo Khảo sát các Xu hướng DevOps được thực hiện gần đây bởi Atlassian, hơn
80% các lập trình viên nói rằng việc các công cụ rời rạc, những quá trình phải thực
hiện thủ công, và những tiến trình hợp tác luôn luôn thay đổi đang cản trở công việc
của họ.
Các tính năng, các quá trình tự động hóa và tích hợp mới của Atlassian cho DevOps
giúp các lập trình viên giảnh lại thời gian của mình và giao code nhanh hơn. Các đội
nhóm hưởng lợi từ việc ít phải chuyển đổi ngữ cảnh hơn, ít họp hành hơn, và ít bị bên
IT báo hiệu về những sự cố an ninh hơn. Chúng tôi đang hỗ trợ những nhà lập trình
viên tập trung vào việc viết code của mình trong lúc chúng tôi giúp kết nối từng bên
phát triển, bên vận hành IT, và những nhóm kinh doanh với sự tự động hóa từ tất cả
sản phẩm của chúng tôi và công cụ từ các bên thứ ba. Với Jira làm cột trụ và nguồn
tin cậy duy nhất, Atlassian thống nhất tất cả các công việc DevOps và giảm bớt sự
quá tải trong việc hợp tác.
Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách các công cụ Atlassian có thể giúp các lập trình
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LẬP KẾ HOẠCH

Lập kế hoạch và theo dõi các dự án ngay
trong phạm vi code bạn đang viết
Chuỗi công cụ DevOps không dùng giải pháp giống nhau cho mọi hoàn cảnh. DevOps là một
hộp công cụ dùng qua nhiều ứng dụng và đội nhóm, và lập trình viên sẽ là người biết rõ nhất
cần phải dùng công cụ nào và dùng bao nhiêu. Nhưng đi kèm với tính linh hoạt này là một nhu
cầu then chốt cho việc điều phối các công việc. Khảo sát DevOps của Atlassian nhận thấy
rằng càng ngày càng có nhiều đội nhóm DevOps nói rằng họ cần 5+ công cụ để biết được
trạng thái dự án. Các đội vận hành IT và Kinh doanh không làm việc chặt chẽ với những công
cụ này cần biết những điều đang xảy ra và thời điểm của chúng. Đó là nơi Jira vào cuộc. Jira
sẽ tự động thống nhất công việc giữa các đội nhóm và công cụ.
Các tích hợp sâu sắc giữa Jira Software Cloud và Bitbucket Cloud, GitHub và GitLab cho phép
việc theo dõi vấn đề và cập nhật dự án xảy ra tự động ngay tại nơi bạn viết code. Không cần
phải quay trở lại Jira. Và quản lý dự án của bạn sẽ không cần phải yêu cầu bạn cập nhật và
làm gián đoạn đà viết code của bạn, vì bảng dự án của bạn sẽ tự động cập nhật dựa vào công
việc của bạn trên Bitbucket, GitHub hoặc GitLab.

Bảng Điều khiển Công việc của Bạn
Bảng điều khiển mới cho Công việc của bạn trong Bitbucket Cloud đã được mở rộng
để chứa những vấn đề Jira mà bạn được phân công, để bạn có thể nhanh chóng di
chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, mà không cần phải di chuyển qua lại
giữa những công cụ. Trong từng kho lưu trữ, bạn cũng sẽ sớm thấy được ở tầm nhìn
cấp độ đội nhóm những dự án và vấn đề liên quan trong thẻ “Các vấn đề trong Jira”.

Các Trình kích hoạt Tự động hóa cho DevOps
Khả năng tự động hóa được nâng cao với các Trình kích hoạt Tự động hóa mới và
mạnh mẽ cho DevOps trong Jira Software Cloud. Chỉ với vài cú bấm chuột, bạn có
thể tạo ra những luật lệ cho việc tự động hóa để công việc của bạn đồng bộ với các
hoạt động phát triển, với các trình kích hoạt từ các hoạt động commit hoặc pull
request trong bất kỳ kho lưu trữ code nào. Ở mức cơ bản nhất, bạn có thể tự động cập
nhật trạng thái của những vấn đề Jira liên quan, nhưng những sự tự động hóa mới này
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cũng cho phép những luật lệ phức tạp hơn chẳng hạn như tái phân công các vấn
đề Jira lại cho bên QA hoặc xét duyệt code, hoặc thậm chí là gửi tin đến kênh
Slack của đội về những Pull Request mới. Những luật lệ tự động hóa này có thể
dùng được với Bitbucket Cloud, GitHub, GitLab, và bất kỳ kho lưu trữ code nào
tích hợp với Jira Software Cloud.
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XÂY DỰNG

Xét duyệt, thử nghiệm, và triển khai code
mà không mất dấu công việc của bạn
Mỗi đội nhóm đều muốn các công cụ tốt nhất có thể để viết và xét duyệt code, và với
Bitbucket Cloud, Atlassian đã lo liệu được hết cho bạn rồi. Hãy tối đa hóa năng suất của các
lập trình viên của bạn vào những công việc quan trọng nhất của họ mỗi ngày - là viết và xét
duyệt code.

Dù bạn thích làm việc trên Bitbucket hay trên IDE, mục đích
là duy trì đà làm việc của bạn, và giảm thiểu việc di chuyển
không cần thiết giữa các công cụ.

Trải nghiệm Pull Request Mới
Trải nghiệm Pull Request Mới của Bitbucket Cloud đem đến một thiết kế sáng tạo
khiến cho việc xem xét các thay đổi trong code của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Các tính năng mới như việc có một danh sách tổng hợp các công việc, việc tạo dựng
vấn đề Jira được tích hợp, và các bộ lọc cho nguồn cấp hoạt động, có nghĩa là các lập
trình viên có thể hoàn thành việc xét duyệt code nhanh hơn, và thao tác hiệu quả hơn
nhiều pull request cùng một lúc.

Tích hợp với VS Code
Việc tích hợp VS Code của Atlassian sẽ mang cả đường dẫn dev của bạn vào trình
soạn thảo, với danh sách công việc từ Jira Software Cloud, mang đến một trải nghiệm
xét duyệt code hoàn chỉnh, và theo dõi tích hợp và cập nhật liên tục (CI/CD) từ
Bitbucket Pipelines.
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CI/CD

Truyền tải nhanh chóng mà không gây hư
hỏng
Các đội DevOps đang cố gắng đẩy nhanh quy trình của họ bằng cách tự động hóa và đảo ngược
từ việc kiểm tra thủ công thành quá trình CI/CD. Để hỗ trợ điều này, trải nghiệm xét duyệt code
của Bitbucket Cloud bây giờ tích hợp với việc dò quét code và các báo cáo chất lượng để những
xét duyệt viên được cảnh báo trước những vấn đề tiềm năng trước khi bất cứ thứ gì được tiến đến
phần trình bày. Bạn cũng có thể thử tính năng quản lý thay đổi tự động mới, nó kết nối quá trình
CI/CD với việc yêu cầu phê duyệt thay đổi trong Jira Service Desk Cloud.

Kiểm duyệt Code
Kiểm duyệt Code trong Bitbucket Cloud mang đến cho bạn những công cụ dò quét, thử
nghiệm và phân tích tối ưu nhất vào quá trình xét duyệt code của bạn, bao gồm Mabl cho
việc tự động hóa thử nghiệm và Sentry cho việc giám sát tự động. Sự tích hợp
DevSecOps mới của Atlassian với Snyk là đặc biệt quan trọng, vì Snyk có thể dò quét và
nhấn mạnh những lỗ hổng bảo mật then chốt sớm - trước khi chúng biến thành một sự cố
bảo mật với mức độ nghiêm trọng số 1. Tất cả những tích hợp này cũng được xây dựng
trên một API mở, nên bạn có thể mở rộng Bitbucket Cloud với những báo cáo code bổ
sung cho những công cụ riêng của bạn.
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Quản lý Thay đổi Tự động
Quản lý thay đổi tự động với Jira Service Desk Cloud và Bitbucket Pipelines (hiện
tại đang trong trạng thái truy cập sớm) sẽ tạm ngừng quá trình CI/CD của bạn,
tạo một thỉnh cầu thay đổi trong Jira Service Desk, và kích hoạt việc triển khai khi
thay đổi đó đã được chấp thuận:
• Bộ máy Đánh giá Rủi ro trong Jira Service Desk Cloud sẽ nhanh chóng tính điểm
mức độ rủi ro của một thay đổi cùng với tự động chấp thuận và triển khai những
thay đổi với mức độ rủi ro thấp.
• Tầm nhìn Quản lý Thay đổi trong Jira Service Desk Cloud sẽ tinh giản quá trình
chấp thuận những thay đổi với mức độ rủi ro cao bằng cách thu thập tất cả thông
tin trong những yêu cầu thay đổi có thể truy xuất nguồn gốc mà cả đội có thể xét
duyệt và chấp thuận thủ công nếu cần thiết.
• Việc quản lý thay đổi được tự động hóa hỗ trợ Bitbucket Pipelines, Jenkins, Circle
CI, và Octopus Deploy.

7

VẬN HÀNH & GIÁM SÁT

Xoa dịu sự mệt mỏi do có nhiều cảnh báo
và giải quyết các sự cố nhanh hơn
Khi các sự cố xảy đến, giải pháp cho việc giải quyết nhanh gọn là việc xác định nhanh chóng
nguyên do của vấn đề. Và khi các đội nhóm của bạn áp dụng DevOps và tự động hóa các quá
trình triển khai của họ, những thất bại đến từ các thay đổi sẽ trở nên càng ngày càng thường
xuyên. Khi bạn bị đánh thức để xử lý một vụ mất điện, có tuyệt không nếu bạn có thể biết liệu
có phải một thay đổi code gần đây đã gây ra vấn đề mất điện đó, và ngay lập tức có thể nhận
giúp đỡ từ lập trình viên thích hợp?
Với hầu hết các đội nhóm ngày nay, điều này đòi hỏi công việc dò la trình độ cao, cần rà soát
qua lịch sử Git và các ticket Jira. Việc tích hợp sâu và mới đây của Opsgenie vào Jira Software
Cloud và Bitbucket Cloud giúp các nhóm đi đường tắt cho cả quá trình này, cho những “người
ứng phó đầu tiên” một đường mòn kiểm nghiệm những đợt triển khai gần đây và những ticket
Jira liên quan đến nó.

Tích hợp Opsgenie Bitbucket Cloud
Sự tích hợp giữa Opsgenie và Bitbucket Cloud sẽ trung ương hóa tất cả cảnh báo và
lọc đi những mớ rác rưởi để chắc rằng ta đang chú tâm đến những vấn đề đúng,
cảnh báo những cá nhân đúng, và thực hiện những hành động đúng.
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Bảng Điều khiển Điều tra Sự cố
Với Bảng điều khiển Điều tra Sự cố, các đội nhóm có thể nhìn vào đợt triển khai đã
xảy ra trước sự cố, đặt nó làm một nguyên do khả thi, và liên lạc lập trình viên đã thực
hiện thay đổi để họ có thể đảo ngược lại nó và giải quyết sự cố.
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GIAO TIẾP & HỢP TÁC

DevOps là về các công cụ và phương
pháp/văn hóa
Việc áp dụng DevOps thành công không kết thúc ở việc kết nối các công cụ. Hầu hết những
cá nhân hành nghề DevOps đều đồng ý - nói rằng con người và văn hóa làm việc là các
nhân tố hàng đầu trong việc áp dụng thành công. Để đạt được sự cân bằng, Atlassian đã tạo
ra một trung tâm tài nguyên để bạn học hỏi và chia sẻ những thói quen tốt nhất cho DevOps:
• Cộng đồng DevOps
• Các bản mẫu DevOps Confluence (để cải tiến các nghi thức DevOps và đặt ra những
mục tiêu lâu dài)
• Các Bản hướng dẫn DevOps (để kết nối các công cụ như Jira với những thói quen tốt
nhất như theo dõi và cập nhật liên tục CI/CD)

Cho việc giao tiếp hàng ngày của bạn, trình
kết hợp Slack and Statuspage
integrations có thể giúp bạn áp dụng
những thói quen DevOps tốt nhất trong cả
giao tiếp nội bộ và bên ngoài của bạn.
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Bạn đã sẵn sàng để đơn giản hóa quá trình DevOps của
mình? Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay.
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