
Machine Learning

Rekstur tölvukerfa með gervigreind (machine
learning)



Hvernig er dagurinn í dag

• Tölvuleikir

• Iðntæki eins og róbótar

• Sjálfsstýring bíla

• Margt fleira...



Rekstur og sjálfvirknivæðing

• Sjálfvirknivæðing á eftirliti tölvuumhverfa
• Dæmi um hugbúnað sem er hægt að nota fyrir Machine Learning

• Azure Umhverfið (Azure Stream Analytics, Azure Cognative Services og Azure Hub fyrir IoT)

• Keras fyrir Python omflr.



Dæmi um hvernig Machine Learning umhverfi er 
notað ?



Þetta tiltekna dæmi

• Nota Azure

• Bý til viðeigandi þjónustur inn í Azure

• Nota mitt eigið forrit til að búa til gögn
• Hitastig í netþjónaherbergi

• Nota PowerBI til að birta gögnin





• Búa til tengingu, þannig að það 
er hægt að skrifa inn gögn.



• Búa til tengingu þannig að gögn 
fari inn á viðeigandi kerfi, það 
er hægt að velja mismunandi 
kerfi, í þessu tilfelli notum við 
PowerBI







Spá

• Því lengur sem hún tekur saman "sömpl" er í gangi yfir lengri tíma mun það hafa
betri spár á vandamálum.











Baseline eftirlit







Og hvað svo

• Þegar gögn eru farin að berast, hvað getum við gert ?
• Notað sjálfvirknivæðingu til að laga það sem þarf að laga

• Endurræsing á þjónustum

• Endurræsing á þjónum

• Hreinsa til á diskum

• Og margt fleira

• Notað Flow til að búa til feril í kring um ákveðin atvik eins og að tölvupóstur berist þegar 
anomaly finnst. Keyra scriptur..., önnur kerfi.



Flow / Ferli

• Hvað á að gerast ef kemur upp „anomaly“

Anomaly Detected

Restart appliance

Approval Required Email sent to manager

Script Run



Hugmyndir hvað er hægt að nota þetta í

• Nokkur dæmi hvað er hægt að nota þetta í rekstri 
• Fylgjast með minni á vélum, fylgjast með minnisleka
• Fylgjast með diskum og hvað er langt í að diskur er líklegur að fyllast.
• Finna út hvað er sameiginlegt með villum í umhverfi, hverjir eru undanfarar.
• Innskráningar s.s. hversu oft er verið að skrá sig inn, er verið að skrá sig inn á mismunandi stöðum.
• Notkun umhverfis, hversu mikið eru þjónar nýttir
• Niðri tíma eftirlit
• Kostnaðar eftirlit á umhverfi

• IoT tæki eins og fylgjast með rakastig, hitastig, orkunotkun

• Annað fyrir utan rekstur
• Hvenær eru mestu sölurnar í mánuðinum, klukkan hvað og á hvaða dögum.



Kostir

• Hjálpar til við að einfalda rekstur á umhverfi

• Hjálpar til við sjálfvirknivæðingu á umhverfi

• Hjálpar til við ferlavæðingu á umhverfi

• IT sérfræðingar hafa ekki endalausan tíma til að horfa á skjáborð með fullt af 
upplýsingum, geta týnt sér í því.

• Gæti fækkað mannlegum mistökum

• Kerfi verða ódýrari í rekstri

• Rauntíma staða á umhverfi



Gallar

• Mjög erfitt í uppsetningu 

• Gæti þurft mikið viðhald en þó sérstaklega eftir hvernig gögn umbreytast.

• Getur verið erfitt fyrir IT sérfræðinga að átta sig á gögnum af hverju þetta er eins 
og það er.

• Getur komið upp false/postitive

• Gögnin geta verið stór og mikið af gögnum



Framtíðin

• Meiri gögn, hraðari tölvur

• Verður partur af öllum þjónustum hvort sem það er í rekstri eða skýjaþjónustum.

• Verður meira um unsupervised greind


