
Giới thiệu 
về DevOps 

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam



Nội dung

DevOps là gì?

DevOps và Atlassian

Xây dựng sản phẩm, phong cách 

DevOps

Phát hành liên tục cho cơ sở hạ tầng

Xử lý sự cố tại Atlassian

Bây giờ là câu chuyện về DevOps ở 

doanh nghiệp bạn

333

666

999

111666

222444

222888



3

DevOps là gì?

Năm năm trước, Marc Andreesen tuyên bố rằng phần mềm 

đang thâu tóm thế giới. Suy cho cùng thì công ty nào 

không phải công ty phần mềm. Trường hợp cụ thể:

• Ô tô hiện đại chứa hàng trăm triệu mã code - nhiều hơn 

cả Facebook, từ khi Zuckerberg tạo ra cho đến nay .

• Ngay cả việc phân phối pizza cũng đã sử dụng công nghệ 

cao. Với các ứng dụng di động, dùng để đặt hàng và theo 

dõi việc giao hàng, Dominos Pizza đã tăng nhân lực IT lên 

240%.

• Nike đang biến giầy dép thành một hệ thống kết nối 

hoàn chỉnh bằng cách tích hợp giày dép với các ứng dụng 

về lối sống và sức khoẻ.

Các mô hình phát triển cũ không đáp ứng cho môi trường

có nhu cầu và khả năng phát triển cao. Theo truyền thống,

các đội Dev và đội Ops làm việc riêng, hạn chế khả năng

phát triển nhanh. Câu trả lời cho mối quan hệ phức tạp

này là một ý tưởng gọi là DevOps. Đó là một cụm từ đơn

giản: đội dev và ops làm việc tốt hơn với nhau.

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com



4

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com

Các công ty áp dụng
DevOps có nhiều khả 
năng vượt chỉ tiêu
đặt ra về lợi nhuận và
thị phần hơn
Báo cáo về DevOps năm 2015, Puppet Lab

“

DevOps cải thiện khả năng giao tiếp và hợp tác để việc
phát triển, thử nghiệm, phát hành và chạy phầnmềm
nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Thay vì cung cấp các bản phát hành lớn và không đều đặn (3
đến 9 thángmột lần) giống như các đội phát triển truyền
thống tại các doanh nghiệp lớn, DevOps sử dụng phương
pháp “phát hành liên tục”. Điều này có nghĩa là phát hành
những cải tiến nhỏ, và thường xuyên hơn - thậm chí nhiều lần
mỗi ngày.

Các kết quả thu được rất lớn

• Triển khai thường xuyên hơn
30 lần
• Khả năng thành công tăng
60% cho các yêu cầu thay đổi
• Khả năng thất bại giảm 60
lần
• Tốc độ phục hồi nhanh hơn
160 lần

Những kết quả này không chỉ giới hạn ở các doanh
nghiệp lớn với các đội ngũ phát triển hàng tỷ đô la. Bạn
có thể đạt được chúng cho chính mình, cho dù đội của
bạn nhỏ đến đâu. Yếu tố số 1 để thành công là làm việc
theo đội. Tại Atlassian, chìa khóa để phát hành nhanh và
tốt hơn là mối quan hệ chặt chẽ giữa đội dev và ops và
các công cụ và quy trình phù hợp để hỗ trợ.

Vậy Atlassian đã làm điều đó như thế nào?



P R O  T I P

Yếu tố
thành công 
số 1 là làm
việc nhóm

”Yếu tố thành công số 1 là làm việc theo nhóm. Tại Atlassian, chìa

khóa để phát hành nhanh và tốt hơn là mối quan hệ chặt chẽ giữa các

đội Dev và Ops và các công cụ và quy trình phù hợp để hỗ trợ.”



6

DevOps và Atlassian

Cristophe Capel
Trưởng phòng tiếp 
thị sản phẩm, JIRA 
Service Desk

Tại một số trung tâm bán lẻ lớn, các mặt hàng nặng đều
có dán nhãn “Team lift” để báo hiệu món hàng cần vài
nhân viên giúp di chuyển từ kệ sang giỏ hàng. “Team 
lift” thực ra là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho DevOps, vì
DevOps không phải là công việc của một người duy nhất
- đó là công việc của mọi người.

Tại Atlassian, chúng tôi sử dụng các sản phẩm của mình
để hiểu cách sử dụng chúng và cung cấp các thử nghiệm
bổ sung trước khi phát hành đến khách hàng. Tóm tắt là
chúng tôi tự kiểm tra sản phẩm của chính mình.

Trong ebook này, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết từng bước
và chính xác cách chúng tôi sử dụng từng giải pháp
Atlassian. Bây giờ cùng bắt đầu nào:

1.Trước tiên, chúng tôi lên kế hoạch cho các tính năng sẽ
được cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi sử dụng Con-
fluence và JIRA Software để sắp xếp các góp ý và yêu cầu
của khách hàng. Chúng tôi tạo các công việc trong JIRA
Software để theo dõi tiến độ công việc trong các dự án
phần mềm.

2. Sau đó, chúng tôi phát triển phần mềm - viết code và
chạy thử cho đến khi hoàn chỉnh. Bitbucket cho phép tạo
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ra các nhánh cho mỗi tính năng mới mà chúng tôi cần tạo
và Bitbucket cũng cho phép việc cộng tác tốt hơn nhờ các
tính năng như pull requests để kiểm tra code, bình luận
trực tiếp để các lập trình viên thảo luận ngay tại đoạn code.
Một tính năng tuyệt vời nữa: khi một lập trình viên tạo pull
request để đánh dấu code mới cho cả đội cùng kiểm tra,
Bitbucket sẽ tự động cập nhật trạng thái cho công việc liên
quan trong JIRA Software.

3. Chúng tôi liên tục tích hợp các tính năng mới vào nhánh
chính để triển khai. Bamboo làm cho việc này trở nên dễ
dàng hơn, giúp chúng tôi tự động hóa việc tạo, thử
nghiệm và phát hành. Nó thực sự tăng tốc độ triển khai
đến AWS -chúng tôi rất thích sử dụng Docker và Bamboo
với nhau để triển khai nhanh hơn và hiệu quả hơn.

4. Release Hub của JIRA Software hiển thị đầy đủ các nhánh
phát triển, pull requests và các cảnh báo lỗi khi triển khai
để chúng tôi có thể phát hành một cách tự tin.

5. Một khi chúng tôi triển khai một tính năng mới vào trong
sản xuất, cũng là lúc nó được vận hành. Tại Atlassian, các
lập trình viên chịu trách nhiệm toàn bộ các tính năng mà
họ xây dựng, vì vậy sử dụng JIRA Service Desk giúp họ
theo dõi và giải quyết sự cố nhanh hơn. Chúng tôi sử dụng
Confluence để quản lý sách, cơ sở tri thức và tài liệu liên
quan ở từng bước.

6. Cung cấp thông tin phản hồi liên tục (thông qua báo cáo,
yêu cầu, v.v ...) cho các đội phát triển để họ có thể lên kế
hoạch cho các bản phát hành mới, sửa lỗi và phát hành
phần mềm nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho khách hàng.
Với JIRA Service Desk, chúng tôi thậm chí có thể yêu cầu
phản hồi của khách hàng từ cả người dùng nội bộ lẫn bên
ngoài. Trong suốt quá trình phát triển một sản phẩm,
HipChat là công cụ giao tiếp hữu hiệu. Nó tăng khả năng
liên kết cộng tác cùng nhau bằng cách cho phép các thành
viên tập trung vào giải quyết sự cố phát sinh, dù họ đang ở
đâu, làm gì, trên máy tính, hay di động

Đó mới chỉ là những điều cơ bản. Bây giờ sẽ là thông tin chi
tiết hơn.

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com
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DevOps không 
phải công việc

của riêng ai 
- 

đó là công việc
của tất cả mọi

người.
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Tanguy Crusson
Quản lý sản 
phẩm, HipChat 

Xây dựng sản
phẩm, phong cách
DevOps
Giả sử đội của bạn là đội phát triển phần mềm Agile. Họ làm việc
theo sprints, cộng tác và xây dựng nhiều tính năng tuyệt vời.
Nhưng có một điều: bạn phải đợi đội phát hành ra sản phẩm, và
khách hàng cảm thấy không đủ nhanh.

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp tốt nhất về sản
xuất sản phẩm, đó là DevOps. Hãy bắt đầu với phản hồi; bởi vì
dù là sản phẩm nào, thì thành công của bạn phải dựa trên người
dùng.

Thu thập thông tin phản hồi - sử dụng để định hình và xây
dựng các tính năng.

Chúng ta đều biết rằng cách dễ dàng nhất để làm cho sản phẩm
tốt hơn là lắng nghe những người sử dụng nó. Hàng ngàn công
ty sử dụng HipChat, cũng như trong nội bộ Atlassian.

Thu thập phản hồi từ nhiều nguồn:
• Hỏi xin phản hồi về sản phẩm
• Thu thập phản hồi của người dùng từ JIRA Service Desk
• Theo dõi các kênh truyền thông xã hội như Facebook & Twitter

• Sử dụng điểm số Apdex để theo
dõi liệu người dùng có hài lòng với
thời gian đáp ứng của dịch vụ

• Tập hợp dữ liệu theo dõi từ các
giải pháp bên thứ ba như Datadog
và New Relic.

Chúng ta sẽ làm gì với nguồn phản
hồi đó? Đây là cách chúng tôi làm:
Lưu ý: điều này có thể áp dụng
hoặc không cho đội của bạn,
nhưng nó vẫn hữu ích.

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com



10Chúng tôi gửi tất cả phản hồi cho HipChat dưới dạng
thông báo. Ví dụ: chúng tôi nhận rất nhiều tweet phản
hồi:

Chúng tôi chuyển tất cả các 
đề cập trên mạng xã hội, báo
cáo lỗi...vào một phòng 
HipChat để cả đội có thể thảo 
luận và xây dựng backlog.

Hey @hipchat, có tin
tức mới gì về tích hợp
JIRA chuyên sâu?Liên 
kết vấn đề!

Eric Wood @ejwood79

Các thông tin phản hồi quan trọng, như bug, sẽ chuyển thành yêu
cầu trên JIRA Software - vào trong backlog. Nếu có một tính
năng mới, chúng tôi thường tạo một trang Confluence để chỉ ra
các mục tiêu và yêu cầu.

Trong cả hai trường hợp, chúng tôi đảm bảo luôn lắng nghe phản
hồi từ khách hàng, bất kể họ ở đâu và hành động ngay khi có thể.

Lên kế hoạch cho sprint cùng nhau

Làm thế nào chúng tôi lên kế hoạch cho những gì sẽ xây
dựng?

Các đội phát triển nhỏ họp lại và gặp nhau trong một giờ mỗi tuần.
Chúng tôi sử dụng thời gian đó để:

• Demo mọi thứ được xây dựng trong tuần trước để giữ cho đội
được liên kết và cập nhật thông tin

• Xem lại các công việc và mục tiêu ngắn hạn được thiết lập vào
tuần trước và quyết định xem các mục tiêu đó có hoàn thành hay
không

• Xác định mục tiêu ngắn hạn cho lần tiếp theo. Tại Atlassian, một
mục tiêu ngắn hạn không giống như một yêu cầu. Một mục tiêu
ngắn hạn là một công việc mà đội phải có khả năng giới thiệu demo
hoặc đưa vào production khi kết thúc thời hạn

Sau cuộc họp, đội phát triển với các mục tiêu mới trong tay sẽ kiểm
tra toàn bộ công việc trong backlog lần nữa và chọn ra những công
việc cần thiết (đã thảo luận trong cuộc họp) để đạt được các mục
tiêu ngắn hạn mới

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com
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Kết quả cuối cùng làmọi người đều tham gia vào việc
xác định mục tiêu công việc, làm thế nào chúng ta hoàn
thành và phân công chúng ra sao.

Spike thường xuyên

Bạn có thể quen thuộc với thuật ngữ “spike” trong
phương pháp Agile. Đó là quá trình ngắn để thu thập
thông tin, xác minh các ý tưởng, xác định các trở ngại
ban đầu và đánh giá các sáng kiến. Thay vì xây dựng
một sản phẩm để đưa vào hoạt động ngay, chúng tôi
tập trung vào việc tạo mẫu hoàn chỉnh, để trang bị
những kiến thức cần thiết để thực hiện chính xác công
việc.

Vào cuối mỗi lần spike, chúng tôi có ý tưởng tốt hơn về
quy mô và các trở ngại kỹ thuật sẽ gặp phải đối với mỗi ý
tưởng. Phân loại theo: cực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn, cực lớn
hoặc Godzilla.

Chúng tôi thường xuyên luân chuyển giữa “sprints” và
“spike”, và tổ chức “innovation week” và kết quả thu
được là các bảnmẫu thực sự tuyệt vời và những hiểu
biết sâu sắc hơn về phương pháp và phạm vi dự án.
Hầu hết các đội tại Atlassian đều tổ chức “innovation 
week”, và họ thích viết blog về điều này.

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com
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Chia nhỏ những phiên bản lớn

Thay vì phát hành những phiên bản lớn nhưng không thường
xuyên, hãy phát hành những thay đổi nhỏ thường xuyên hơn.
Điều đó giúp chúng ta dễ dàng roll back một thay đổi khi 
cần, hoặc tốt hơn là khắc phục và phát triển tiếp, giúp quy
trình lặp lại nhanh chóng.

Ví dụ: đối với những phiên bản rất lớn (tính năng được mong
đợi cao) - chúng tôi vẫn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, đề
ra các mục tiêu cho từng bước và chạy các thử nghiệm A/B
thường xuyên để biết người dùng thích điều gì cần gì.

Thay vì phát hành những phiên

bản lớn nhưng không thường

xuyên, hãy phát hành những

thay đổi nhỏ thường xuyên

“
Để kiểm tra, chúng tôi chia
người dùng thành các nhóm.
Ví dụ: nhóm A có thể thấy
một phiên bản HipChat
khác và nhóm B sẽ thấy 
một phiên bản khác. Chúng
tôi xem xét dữ liệu sử dụng
để biết phiên bản nào hoạt

động tốt hơn theomục tiêu được đặt ra trong quá trình
lập kế hoạch, tiếp tục lặp lại và thử nghiệm cho đến khi
nhận được phiên bản tốt nhất của tính năng đó.

Một công cụ mà chúng tôi sử dụng trong các giai đoạn thử
nghiệm là Launch Darkly, cho phép phát hành các tính
năng mới tới các nhóm người dùng nhỏ, thu thập phản hồi
và sau đó tăng dần số lượng đối tượng cho đến khi triển
khai bản hoàn chỉnh. Chúng tôi thường bắt đầu với 5%
người dùng chạy thử tính năng mới - sau đó tăng dần 10
hay 15% saumỗi lần phản hồi và xem lại phiên bản
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Git + Bitbucket + Bamboo = automated awesome

Chúng tôi là người sử dụng Git và Bitbucket khá nhiều, sử
dụng các feature branch để việc tích hợp được liên tục và hiệu
quả. Bất kỳ tính năng nào dù nhỏ, khi chuyển thành feature
branch, sẽ được kiểm tra tự động bằng Bamboo.

Sau khi kiểm tra feature branch, chúng tôi tạo pull request để
hợp nhất nó trở lạimaster branch và chọn tối thiểu hai nhân
viên để kiểm tra code. Một khi nhận được hai sự đồng ý và
build không có lỗi,mọi thứ đã sẵn sàng.

Vìmaster branch sẽ được phát hành vào production, nên
yêu cầu master branch phải không có lỗi tại mọi thời điểm.
Nếu có vấn đề, toàn đội phải bỏ tất cả mọi thứ để sửa
master branch.

Tinh thần trách nhiệm

Một trong những nguyên tắc chính của DevOps là “Tự xây
dựng, tự vận hành và tự bảo trì”, nghĩa là đội nào viết ra tính 
năng thì chính đội đó chịu trách nhiệm triển khai và bảo trì
cho tính năng đó khi nó được đưa vào vận hành.

Nhưng như vậy sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong production?
Thực tế thì ngược lại: điều đó khuyến khích các nhà phát
triển xây dựngmột phiên bản tốt nhất cho một sản phẩm, và
mọi người đều được hưởng lợi từ điều đó.

Điều này dẫn đến việc hơn 100 lập trình viên có khả năng
cung cấp sản phẩm tại bất kỳ thời điểm nào. Việc này thực
hiện được nhờ quy trình và các công cụ phù hợp. Chúng tôi 
dùng Chef and Puppet cho việc tự động hóa và phát triển
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một số ứng dụng Chat (HipChat add-ons) để giúp

chúng tôi sắp xếp phối hợp quá trình này.

Cuối cùng, trách nhiệm cũng có nghĩa đảm bảo cho

người dùng luôn nhận được thông tin về những gì đang

xảy ra. Thỉnh thoảng, những việc ngoài ý muốn xảy ra,

và sự cố có khả năng ảnh hưởng toàn bộ người dùng.

StatusPage.io sẽ giúp cho mọi người được cập nhật về

tình trạng của tất cả các dịch vụ

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com



P R O  T I P

”Tự xây dựng, tự vận hành và tự bảo trì”, nghĩa là đội

nào viết ra tính năng thì chính đội đó chịu trách

nhiệm triển khai và bảo trì cho tính năng đó khi nó

được đưa vào vận hành.

Chúng tôi
“Tự xây
dựng, tự 
vận hành 
và tự bảo 

trì”
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Phát hành liên tục 
cho cơ sở hạ tầng

Michael Knight 
Kỹ sư xây dựng,
Atlassian

DevOps không chỉ dành riêng cho các đội development.

Bạn cũng có thể áp dụng các phương pháp tương tự cho

phần cứng. Tại Atlassian, chúng tôi đã xây dựng được

một đội ngũ gồm 12 nhân viên (gọi là build engineers),

và giúp đội development code nhanh hơn bằng cách

cung cấp phần cứng và dịch vụ cơ sở hạ tầng tốt nhất.

Chúng tôi giám sát dịch vụ tích hợp liên tục (Bamboo),

dịch vụ lưu trữ và phục hồi dữ liệu của chúng tôi

(Sonotype Nexus) và tất cả các phần cứng, cấu hình

server, ứng dụng và dịch vụ để cung cấp môi trường

hoàn hảo cho các đội development.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về công nghệ và quy trình mà

chúng tôi sử dụng, và các lời khuyên để vận hành hiệu

quả một đội Build Engineers.

Thu thập phản hồi từ developers

Khách hàng của chúng tôi là các developer của

Atlassian. Chúng tôi sử dụng JIRA Service Desk để

tạo ra Service Desk cho riêng họ và đó là cách họ liên

hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu và cung cấp phản hồi

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com



17”Sơ lược bảng công việc” trong buổistandup

Mỗi buổi sáng, chúng tôi cómột buổi standups giống như các
đội dev, chúng tôi xem lại các công việc trên bảng Kanban
của JIRA Software. Mỗi công việc được phân loại là:

Chúng tôi đặt ngưỡng tối đa cho số lượng công việc ở

từng cột trạng thái. Bên dưới, bạn sẽ thấy một vài cột

“đã biến màu đỏ” vì đã vượt quá ngưỡng tối đa. Điều này

giúp chúng tôi xác định công việc phải hoàn thành trong

cột đó trước khi bắt đầu thứ gì mới.

TO DO

READY

IN PROGRESS

REVIEW

MERGE

ROLLOUT

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com
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Pull requests: tập hợp, kiểm duyệt và
giữmọi thứ vận hành

Chúng tôi tạo ra các branch cho bất kỳ phần cứng hoặc thay đổi
cấu hình nào, dù nhỏ ra sao, như cách mà đội development
làm. Mỗi pull request được liên kết đến một công việc trong
JIRA, và chúng tôi quản lý tất cả pull request trong Bitbucket,
đòi hỏi phải có hai sự chấp thuận từ các thành viên trong đội
(cộng với build thành công) để tiếp tục bước tiếp theo.

Đội của chúng tôi cũng có phòng HipChat, nơi chúng tôi tạo bot
để theo dõi toàn bộ pull request. Nó cho chúng tôi thấy tất cả
các pull request đang chờ và khi nào chúng được merged.
Chúng tôi để cho các đội kiểm tra và cung cấp phản hồi cho 
những pull request họ cho là đạt tiêu chuẩn. Mọi người đều
tham gia và làm việc, qua đó hoàn thành các công việc đang
tiến hành nhanh hơn.

Vì vậy, HipChat, JIRA Software, JIRA Service Desk và Bitbucket
là một phần quan trọng trong hoạt động hàng ngày.
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Công cụ ưa thích
Bạn có thể tự hỏi những công cụ nào để sử dụng cho
việc triển khai phầnmềm, cấu hình và phần cứng. Dưới
đây là một vài công cụ ưa thích của chúng tôi:

các thành phần trên server ví dụ như một mô hình để
cài đặt các key SSH từ tất cả mọi người.

Vagrant cho phép chúng tôi chạy test server một cách dễ
dàng, áp dụng cấu hình của Puppet chomục đích thử
nghiệm. Puppet và Vagrant tích hợp rất tốt, giúp kiểm tra
tự động cấu hình AWS servermột cách dễ dàng.

Cucumber cũng rất tốt cho việc kiểm tra. Chúng tôi sử dụng
nó để xác minh rằng các agents được cài đặt đúng cách, và
những thay đổi chúng tôi đã thực hiện không làm hỏng bất
cứ điều gì.

Sau khi chúng tôi hoàn thành kiểm tra một sự thay đổi,
chúng tôi triển khai Puppet mới ra production, và HipChat
sẽ tự động thông báo đến người nhận nhiệm vụ để xác minh
rằng có sự thay đổi đã được thực hiện và đóng vấn đề lại
trong JIRA.

Ngoài ra, Bamboo cũng hiển thị trạng thái của từng build
và các chi tiết của mỗi bản phát hành, như làmôi trường
mà nó đã được triển khai và những công việc nào của
JIRA được giải quyết trong từng build và bản phát hành.

Công cụ phần mềm
Cũng giống như đội devel-
opment, chúng tôi sử dụng
Bamboo cho phần cơ sở hạ
tầng, để quản lý và chạy các
kế hoạch triển khai. Bamboo
dùng để quản lý Puppet, nơi
chúng tôi viết các module
mới để cài đặt và cấu hình
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Công cụ phần cứng

Bambo cũng quản lý tất cả mọi
thứ trong phần cứng của chúng
tôi, từ đầu đến cuối. Vì chúng tôi
sử dụng Amazon Web Services
(AWS) rất nhiều, nên đồng thời
sử dụng Terraform để quản lý cơ
sở hạ tầng phần cứng  Nó cho 
phép chúng tôi sử dụng các phần mềm và quy trình công

việc tốt nhất để thay đổi phần cứng

Ví dụ: Thay đổi mà chúng tôi yêu cầu cơ sở hạ tầng 
phần cứng thông qua Terraform phải được xác minh 
thông qua pull requests và được triển khai thông qua 
một công cụ phân phối liên tục - tương tự như quá 
trình làm việc của đội development. Điều này giúp 
chúng tôi thống nhất về cách quản lý chất lượng.

Đây là một ví dụ nhanh về code Terraform trông 
như thế nào:

Ở đây, về cơ bản chúng tôi thiết lập một server NAT mới
trên AWS. Chúng tôi sử dụng code để đặt tất cả các tham
số, như subnet, vv... Chúng ta có thể cung cấp toàn bộ cấu
hình phần cứng cho Terraform, và nó sẽ tìm ra tất cả các
API cần thiết để AWS thay đổi trạng thái server từ trạng thái
hiện tại sang được xác định bởi code. Sau đó, chúng ta có
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thể yêu cầu Terraform thực hiện những thay đổi đó.
Chúng tôi theo dõi tất cả các bản phát hành này với Bamboo,
tương tự như công cụ phần mềm vậy. Bamboo triển khai các bản
phát hành Terraform vào staging environment, và sau đó đưa
vào production environment khi sẵn sàng. Bamboo cũng được sử
dụng để xem các bản phát hành nào đã được triển khai trên 
những environment nào.

Ba khái niệm cốt lõi cần nhớ

Không có gì hay hơn ý tưởng “viết code để xây dựng cơ sở hạ
tầng”. Nó giúp chúng tôi sử dụng các phương pháp hay nhất của
phát triển phần mềm, nhưng áp dụng chúng cho phần cứng và
quản lý cấu hình, điều này đã cải thiện đáng kể tính ổn định của
hệ thống. Tăng gấp đôi lượng server để chạy Bamboo tại 
Atlassian cũng đơn giản như là việc thêm chỉ một server khi sử 
dụng mô hình triển khai kém hiệu quả khác.

Đội của chúng tôi tuân theo ba nguyên tắc cơ bản mà hầu hết các
đội kỹ thuật có thể áp dụng:

1. Tự động hóa mọi thứ

Điều quan trọng là công việc build có thể hoạt động. Nếu không
được kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi không tự tin rằng chúng sẽ
hoạt động. Tự động kiểm tra giúp giảm thiểu sai sót, giúp 
chúng tôi tự tin vào các thay đổi của mình và từ đó có thể phân
phối sản phẩm liên tục.

Chúng tôi tự động hóa hệ thống thông báo và mọi thứ có thể,
để hạn chế sai sót và đảm bảo rằng chúng tôi không bỏ lỡ các
công việc quan trọng.

Cuối cùng, với việc tự động hóa nhiều hơn, chúng tôi có thể giữ
cho đội của mình nhỏ hơn. Điều đó có nghĩa là ít trao đổi lan man,
và tốc độ làm việc nhanh hơn.

2.Hãy tập trung vào việc phân phối liên tục

Phần cứng và các cấu hình ổn định rất quan trọng để đảm bảo
rằng developer có thể hoàn thành công việc của họ. Vì vậy, chúng
tôi tuân theo các thực tiễn tốt nhất về phân phối liên tục, giống
như họ:
• Code của chúng tôi luôn sẵn sàng

Master branch của chúng tôi luôn luôn “xanh” và ổn định, do 
đó, nó có thể được phát hành bất cứ lúc nào.
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• Chúng tôi phát hành thường xuyên
Điều này làm giảm rủi ro, vì chỉ có những thay đổi nhỏ trong mỗi 
bản phát hành, chúng tôi có thể dễ dàng roll back nếu cần.

• Chúng tôi tập trung giá trị vào việc phân phối nhanh
Vì người dùng của chúng tôi là developers của Atlassian, chúng
tôi muốn họ vui vẻ. Phân phối liên tục đảm bảo việc nhận được
những cải tiến và sửa chữa của họ nhanh nhất có thể.

Kết quả là, chúng
tôi tăng số lượng 
build gấp 10 lần,
mà không cần
thêm một kỹ sư
nào

“ 3.  Tiếp nhận “xây dựng cơ

sở hạ tầng bằng code”

Đơn giản là chỉ với code,

chúng ta có thể tự động điều 

chỉnh server, ứng dụng và

nhiều hơn nữa thay vì phải xử

lý chúng bằng tay.

Chúng ta có thể sử dụng mã để đưa ra các lệnh như

“hiển thị server N được tùy chỉnh bằng ứng dụng X, Y 

và Z”, và sau đó sử dụng các quy trình xem xét và phê

duyệt nhằm giảm đáng kể lỗi của con người.

Kết quả là, chúng tôi tăng số lượng build gấp 10 lần mà

không cần thêm bất kì thành viên mới nào, cũng như có

thể triển khai với sự tự tin cao hơn và độc lập hơn.
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Với việc tự
động hóa,

chúng tôi có
thể thu gọn 
đội, đồng

nghĩa ít trao 
đổi lan man, 

kèm tốc độ làm 
việc nhanh hơn
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Nick Wright
Quản lý hoạt 
động dịch vụ, 

Atlassian

Xử lý sự cố tại
Atlassian

Điều gì xảy ra khi mọi thứ không hoạt động theo kế
hoạch - giống như khi một tính năng triển khai không
hiệu quả? Khi đó đội xử lý sự cố sẽ vào cuộc. Nhiệm vụ
của chúng tôi là làm cho sự cố dễ phát hiện hơn, khắc
phục, và ngăn chặn chúng xảy ra trong tương lai.

Chúng tôi sử dụng ITIL làm khung cơ bản cho phương
pháp quản lý dịch vụ. Nó đưa ra một tiêu chuẩn về thuật
ngữ và quy trình làm cho việc giao tiếp và làm việc cùng
nhau dễ dàng hơn. Cụ thể hơn, ITIL cung cấp nền tảng
vững chắc cho cách phân loại sự cố, xác định mức độ
nghiêm trọng, thực hiện và theo dõi các cuộc kiểm tra
nguyên nhân vấn đề và nhiều việc khác.

Chúng ta hãy cùng xem cách Atlassian xử lý các sự cố

1. Báo lỗi

Chúng tôi biết về tình trạng ngừng hoạt động của hệ
thống và các trục trặc khi vận hành qua 2 cách:

•  Người sử dụng báo sự cố thông qua JIRA Service Desk

•  Hệ thống theo dõi(như Cacti, DataDog, Zabbix và
Nagios) sẽ gửi thông báo cho chúng tôi

Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam - vn.candylio.com



252. Tổng hợp các cảnh báo lên HipChat

Chúng tôi tổng hợp thông báo sự cố vào một luồng duy
nhất trong phòng Hip-Chat, vì thế đội sẽ có thông tin
trực tiếp về sự cố đó. Điều này đôi khi có thể tạo ra phiền
toái xung quanh, vì vậy chúng tôi sử dụng thêm các
công cụ như BigPanda. BigPanda tổng hợp các cảnh
báo, và giúp phân loại chúng. Tiết kiệm khá nhiều thời
gian!

3. Tạo ra một vé “sự cố”

Đôi khi, một đội có thể biết sự ngừng hoạt động là do
thay đổi mà họ vừa thực hiện và có thể nhanh chóng vô
hiệu hoá sự thay đổi đó. Nhưng đa phần, chúng tôi cần
phải kéo cả đội lại với nhau để khắc phục và giải quyết sự
cố. Bước đầu tiên là báo cáo sự cố tại JIRA Service Desk.

Để tạo ra một vé sự cố, chúng tôi nhập vào một số
thông tin chi tiết, như tên và mô tả sự cố, sau đó phân
loại từng sự cố dựa trên ảnh hưởng lên dịch vụ, số
lượng người dùng bị ảnh hưởng và mức độ xử lý khẩn
cấp.

4. Chúng tôi thông báo cho người dùng

Chúng tôi sử dụng StatusPage.io để liên lạc với các bên
liên quan trong và ngoài, và cập nhật về tình trạng sự
cố đều đặn.
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5. Tạo ra một phòng chat chuyên dụng và tập trung
để giải quyết sự cố

Từ JIRA Service Desk, chúng tôi sử dụng tính năng “tạo
một phòng” để chuyển cuộc hội thoại sang một phòng
HipChat chuyên dụng và kéo đúng đội chuyên môn vào
để giải quyết vấn đề. Cả đội sẽ thảo luận về những gì đã
xảy ra, tìm cách tiếp cận, khắc phục và xử lý sự cố.

6. Giải quyết và phân loại nguyên nhân vấn đề

ITIL gợi ý phân loại từng vấn đề (lỗi, giấy phép hết hạn, cơ
sở hạ tầng hoặc vấn đề cấu hình, v.v.) sau khi chúng tôi
xác định nguyên nhân vấn đề và thực hiện hành động khắc
phục. Chúng tôi cũng ghi lại các hoạt động chỉnh sữa đã
thực hiện và sử dụng tất cả thông tin này để chạy báo cáo
chi tiết làm nổi bật các vấn đề phổ biến nhất. Điều này
giúp chúng tôi tìm ra cách ngăn ngừa để quản lý sự cố và
vấn đề.

7. Cuối cùng, họp đúc kết và ghi chép lại vấn đề

Bước quan trọng nhất trong giải quyết sự cố là học hỏi từ nó.
Tại Atlassian, chúng tôi có 2 lựa chọn để rút kinh nghiệm từ sự
cố: JIRA và Confluence. Confluence cho phép định dạng cấu
hình mẫu cho báo cáo sự cố và dễ dàng sử dụng. JIRA cho 
phép chúng tôi xem xét lại quá trình xử lý sự cố thông qua 
cấu trúc quy trình công việc, từ đầu đến khi hoàn thành.
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Điều quan trọng không phải là công cụ gì được sử dụng 
để họp đúc kết mà là đảm bảo được rằng nguồn gốc 
của sự cố được tìm ra. Từ đó lên kế hoạch để ngăn chặn
sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Khuyến nghị quan trọng:

•••   Lưu lại dữ liệu ngay từ ban đầu

Chúng tôi sử dụng quy trình của JIRA mà chúng tôi tự
phát triển để giúp các thành viên trong nhóm nắm
được toàn bộ quá trình báo cáo sự cố, cùng với thời 
hạn cho từng bước.

•••   Ghi chép mọi thứ vào cơ sở tri thức 

Chúng tôi viết tất cả các báo cáo về sự cố trên Confluence
(và liên kết đến chúng từ JIRA), vì vậy chúng tôi có thể
tham khảo lại khi có sự cố tương tự trong tương lai và
đảm bảo chúng tôi tiếp tục học hỏi thêm (và chia sẻ kiến
thức) trong quá trình làm việc.

••• Kiểm tra lại các kết quả của bạn một cách thường
xuyên

Chúng tôi chạy báo cáo tại JIRA để đảm bảo đội của
chúng tôi đang làm tốt công việc giải quyết sự cố và ghi
lại kết quả. 

Bằng cách sử dụng công cụ tốt hơn và chuẩn hoá quy 
trình quản lý sự cố, chúng tôi đã giảm thời gian giải
quyết trung bình từ 113 phút xuống còn 23 phút - và 
chúng tôi sẽ tìm cách để giảm thêm nữa.
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Trong ebook này, chúng tôi cho bạn cái nhìn thoáng qua
về cách Atlassian áp dụng DevOps. Chúng tôi định hình
cách đội Development sử dụng phương pháp phát triển
liên tục và cách đội Build Engineer áp dụng nguyên tắc 
tương tự để xây dựng cơ sở hạ tầng với hiệu quả cao.
Chúng tôi cũng xem xét các công cụ của Atlassian và
add-onsmà cả hai đội sử dụng để tăng năng suất và chất
lượng, cũng như các khuôn khổ theo chuẩn ITIL để giải
quyết các sự cố nhanh và hiệu quả hơn khi có vấn đề phát
sinh.

Câu chuyện của bạn thì sao? Chúng tôi muốn nghe cách
mà doanh nghiệp bạn vận hành DevOps.
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