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A crescente importância dos insights

Se as tendências já não tornaram evidente, a pandemia 
de covid-19 mostrou ainda mais a necessidade 
de as empresas adotarem tecnologias modernas 
de inteligência artificial (AI, na sigla em inglês) e 
aprendizado de máquina para transformar grandes 
quantidades de dados históricos em análises acionáveis, 
modelos preditivos e políticas de segurança mais 
rígidas. A mudança repentina e generalizada para o 
trabalho remoto levou as empresas a reconsiderar suas 
estratégias de transformação digital, ao mesmo tempo 
que os agentes mal-intencionados estão aproveitando a 
incerteza para atacar.

A vantagem do aprendizado de máquina

Com a grande quantidade de dados disponíveis em uma 
infraestrutura de entrega de aplicativos moderna, o 
aprendizado de máquina é fundamental para detectar 
tendências e anomalias que não são tão evidentes.

O aproveitamento de dados históricos ajuda as equipes 
a criar experiências de usuário melhores e mais 
personalizadas, garantindo que os aplicativos estejam 
funcionando corretamente, as tarefas de rotina sejam 
automatizadas e as tendências futuras sejam previstas 
com precisão para facilitar a ação preventiva. Ao mesmo 
tempo, os algoritmos de aprendizado de máquina podem 
aprender de forma contínua sobre o uso normal para 
identificar com rapidez comportamentos possivelmente 
maliciosos e agir de forma imediata.

O serviço Citrix Application Delivery Management 
(ADM) está posicionado exclusivamente para receber 
uma imensa quantidade de dados da infraestrutura 
de entrega de aplicativos: solicitações de transações 
individuais, de aplicativos, dos servidores e dos clientes 
e dados de resposta, por exemplo. A inteligência 
artificial e o aprendizado de máquina no serviço 
Citrix ADM não são úteis apenas para a obtenção 
de insights sobre esses dados, essas tecnologias 
são os principais impulsionadores da estratégia de 
negócios e da experiência do usuário. As empresas 
que usam inteligência artificial e aprendizado de 
máquina como parte das estratégias e operações 
de negócios conseguem maior receita e retenção de 

clientes, além da redução de custos. O serviço Citrix 
ADM é um controlador baseado em nuvem que fornece 
gerenciamento simples e ágil para toda a infraestrutura 
de entrega de aplicativos, incluindo todas as instâncias 
do controlador de entrega de aplicativos (ADC) da Citrix 
em ambientes híbridos com várias nuvens. As atividades 
rotineiras de fluxo de trabalho, como integração e 
atualização de ADCs, renovação de certificados SSL, 
alocação de licenças e correção, são gerenciadas por 
meio de uma experiência de painel único. Os recursos 
de inteligência artificial e aprendizado de máquina 
auxiliam os administradores na tomada de decisões e 
na aplicação de uma postura de segurança consistente. 
E com o serviço Citrix ADM no Citrix Cloud, não são 
necessárias instalações ou atualizações para aproveitar 
os recursos mais recentes.

Análises eficientes com o serviço 
Citrix ADM

O Citrix ADC está disponível em vários fatores de forma 
e pode ser implantado de várias maneiras flexíveis em 
ambientes híbridos de várias nuvens. O Citrix ADM é 
uma ferramenta essencial de gerenciamento e análise, 
pois fornece uma visão unificada e holística de todas 
as instâncias do Citrix ADC com vários recursos que 
tornam simples o gerenciamento de capacidade, análise 
e segurança. O aprendizado de máquina no serviço 
Citrix ADM expande a já ampla variedade de recursos 
para proporcionar uma experiência melhor para usuários 
e clientes.

Com tantos aplicativos e instâncias do Citrix ADC 
nos ambientes de entrega de aplicativos, os recursos 
de aprendizado de máquina do serviço Citrix ADM 
se tornam essenciais para transformar grandes 
quantidades de dados em insights importantes e 
acionáveis que orientam as decisões da empresa e 
melhoram a experiência do usuário. Usando vários 
algoritmos e técnicas estatísticas, o Citrix ADM cria 
modelos ativos que são praticamente exclusivos para 
cada ambiente de aplicativos.

Ao definir os limites típicos de desempenho, 
recursos e segurança, o serviço Citrix ADM libera os 
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administradores de tarefas de modelagem trabalhosas, 
permitindo que se concentrem em atividades mais 
importantes.

Ao mesmo tempo, o Citrix ADM é incrivelmente eficaz 
em diferenciar o desempenho real e as preocupações de 
segurança de ruídos diversos, alertando o administrador 
apenas quando sua atenção for necessária. O resultado 
é uma experiência de aplicativo melhor e mais 
confiável para os usuários e menos preocupações para 
os administradores de segurança e aplicativos nos 
bastidores.

Estabelecimento da linha de base do 
tempo de resposta do servidor

Ao equilibrar a carga do tráfego dos aplicativos, o 
Citrix ADC distribui as solicitações do cliente em vários 
servidores de back-end para otimizar a utilização dos 
recursos. O Citrix ADC utiliza vários algoritmos de 
equilíbrio de carga para determinar como distribuir 
de forma lógica esse volume possivelmente grande 
de solicitações. Embora os servidores de back-end 
normalmente tenham um bom desempenho com tempos 
de resposta semelhantes, sempre há a possibilidade 
de degradação inesperada da resposta do servidor em 
cenários do mundo real.

Realisticamente, é uma tarefa difícil e demorada para 
os administradores avaliarem e definirem de forma 
manual os limites apropriados para o tempo de resposta 
do servidor, ainda mais considerando o grande volume 
de aplicativos e servidores de back-end utilizados. 
Além disso, o “desempenho típico” é um alvo móvel que 
pode ser difícil de determinar manualmente. É nessa 
questão que o serviço Citrix ADM com seus recursos de 
aprendizado de máquina realmente se destaca.

A análise inteligente do serviço Citrix ADM utiliza o 
aprendizado de máquina para definir com precisão 
uma linha de base de desempenho para os tempos 
de resposta do servidor de cada aplicativo. O modelo 
de atraso do servidor para o serviço Citrix ADM usa 
principalmente o algoritmo de detecção de fuga para 
determinar desvios significativos dos níveis da linha 
de base de desempenho que persistem por períodos 
significativos. Esse algoritmo é especializado para 
mudanças de nível, robusto contra anomalias e ruído, 
e foi amplamente testado e verificado para um bom 

funcionamento nesse caso de uso.

É fundamental que o Citrix ADM não só notifique 
os administradores sobre a degradação anômala do 
desempenho, mas também saiba diferenciar e evite 
notificar os usuários sobre eventos insignificantes, como 
picos de curto prazo.

Quando ocorrem mudanças no desempenho do tempo 
de resposta do servidor, o serviço Citrix ADM analisa se 
essas mudanças são estatisticamente significativas ou 
não. Quando o tempo de resposta se desvia da média 
de forma significativa e consistente ao longo de um 
período, isso é sinalizado como anômalo.

O serviço Citrix ADM está sempre compilando 
dados sobre os tempos de resposta do servidor para 
aplicativos e reavaliando continuamente para calcular 
de forma automática e com precisão os limites 
aceitáveis e identificar as anomalias significativas. 
Os administradores são alertados apenas quando 
anomalias significativas são detectadas, enquanto picos 
curtos e outros ruídos diversos são ignorados. Isso libera 
tempo e recursos para os administradores, que podem 
se concentrar em um trabalho mais importante e apenas 
tomar ações corretivas quando o serviço Citrix ADM 
julgar ser realmente necessário.

Análise preditiva para utilização de 
recursos

Para proporcionar a melhor experiência de aplicativo 
possível para usuários e clientes, é fundamental que 
haja capacidade suficiente de recursos para atender 
às demandas de tráfego oscilantes. Nesse caso, 
“recursos” refere-se ao uso de CPU, memória e disco, 
e as demandas podem variar muito em diferentes 
implantações.

Os administradores normalmente monitoram a utilização 
de recursos para garantir que as demandas estejam 
dentro dos limites aceitáveis e procuram aumentos 
de tráfego que ocorrem durante horários de pico, 
demanda sazonal e outros eventos. Devido à importância 
da experiência do usuário, geralmente são definidos 
limites menores e os recursos são superprovisionados 
com antecedência por excesso de prudência. O 
dimensionamento automático de implantações de 
nuvem acontece de forma semelhante, mas mesmo isso 
é uma solução reativa.
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Para uma abordagem proativa e eficaz, o serviço Citrix 
ADM utiliza o aprendizado de máquina para observar 
as tendências na utilização dos recursos para prever 
e dimensionar as demandas futuras com um nível 
relativamente alto de precisão. Usando técnicas de 
estimativa e decomposição de séries temporais, o Citrix 
ADM analisa as séries temporais para entender melhor 
os elementos de nível de linha de base, as tendências, as 
flutuações sazonais e o ruído irregular.

Assim, o serviço Citrix ADM consegue determinar de 
forma inteligente os limites aceitáveis para a utilização 
de recursos, dispensando os administradores da 
necessidade de defini-los manualmente. O serviço Citrix 
ADM também prevê a demanda futura de recursos por 
hora nas próximas 24 horas, usando as técnicas de 
aprendizado de máquina mencionadas anteriormente e 
com um índice de precisão especificado.

Isso significa que, se for esperado que a demanda 
ultrapasse os limites aceitáveis, os administradores 
podem adotar uma abordagem proativa ao provisionar 
os recursos de maneira ideal. Isso garante que a 
demanda seja atendida e a experiência do usuário para 
os aplicativos permaneça excelente.

Segurança de aplicativos e detecção  
de anomalias

Com o serviço Citrix ADM, os recursos de aprendizado 
de máquina não são usados apenas para manter o 
melhor desempenho dos aplicativos, mas também 
para garantir que estejam seguros e protegidos contra 
os ataques cada vez mais complexos e agentes mal-
intencionados. Isso pode ajudar a garantir um perfil de 
segurança consistente em todas as implantações ao 
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usar dados agregados de todas as instâncias do Citrix 
ADC, firewall de aplicativos Web (WAF) e gerenciamento 
de bot para treinar continuamente os modelos de 
aprendizado de máquina do Citrix ADM. 
Quando um agente mal-intencionado tenta realizar 
um ataque de apropriação fraudulenta de contas, por 
exemplo, ele pode utilizar credenciais roubadas ou 
comprometidas de outras contas para obter acesso à 
conta com ataques de preenchimento de credenciais ou 
de pulverização de senha. Como o serviço Citrix ADM 
cria um modelo da proporção típica de sucessos e falhas 
de login, ele notifica os administradores de segurança 
sobre desvios sutis que poderiam passar despercebidos 
por observadores humanos.

Usando técnicas de aprendizado de máquina 
semelhantes às usadas para prever a utilização de 
recursos, o serviço Citrix ADM cria um limite esperado 
para conexões de cliente típicas considerando 
sazonalidade, tendências, ruído etc. Se um excesso 
anômalo de conexões de cliente for detectado, 
os administradores de segurança serão alertados 
novamente e poderão tomar medidas oportunas.

O serviço Citrix ADM detecta outros desvios anômalos 
em várias categorias, incluindo números excessivamente 
altos de upload ou download, grandes transações 
de dados, altas taxas de solicitação e endereços IP 
exclusivos de qualquer local específico. Você pode obter 
mais informações sobre a proteção contra ataques de 
web scraping e a detecção de anomalias do serviço 
Citrix ADM nos respectivos blogs da Citrix.

Com os ataques cibernéticos se tornando mais 
sofisticados e sutis, os modelos de aprendizado de 
máquina do serviço Citrix ADM desenvolvidos para 
cada situação de implantação única são essenciais 
para detectar e interromper essas violações enquanto 
acontecem. Como o serviço Citrix ADM é fornecido na 
nuvem, ele está disponível em um console central e 
unificado, acessível a qualquer hora e de qualquer lugar. 
Isso também faz com que os recursos mais recentes 
e as capacidades de detecção de ataques estejam 
disponíveis no serviço Citrix ADM no momento em que 
são lançados sem a necessidade de atualizações.

Detecção de anomalias no uso de 
aplicativos
Além de determinar de forma inteligente os limites de 
uso típico dos recursos, o serviço Citrix ADM também 
monitora o comportamento do tráfego para aplicativos 
individuais em busca de anomalias. Essa análise de 
padrão de tráfego se estende às principais métricas, 
como tempo de resposta, produtividade, volume de 
dados e solicitações por segundo para cada aplicativo.

O tráfego de um aplicativo pode ser imprevisível e 
desvios incomuns de desempenho do aplicativo podem 
ocorrer em períodos específicos. Os administradores 
precisam responder a essas anomalias para solucionar 
os problemas e garantir que a experiência do usuário 
não seja prejudicada.

Quando a análise inteligente do serviço Citrix 
ADM determina que o uso de um aplicativo está 
aumentando repentinamente e pode exceder o limite 
de licença do controlador de entrega de aplicativos, os 
administradores são notificados e podem alocar mais 
licenças ou limitar a taxa de solicitação do aplicativo se 
o aumento da linha de base não for desejável. Se este 
for um indicador de uma possível ameaça à segurança, 
ele será registrado e os detalhes estarão disponíveis na 
guia Violações de segurança do serviço Citrix ADM.

Em outros casos, o serviço Citrix ADM consegue 
identificar os aplicativos cujos usos tendem a ser mais 
voláteis, com picos ou quedas frequentes. É sugerido 
mover esses aplicativos para a nuvem pública ou para 
uso com as opções flexíveis de licenças de capacidade 
agrupada oferecidas pelo Citrix ADC.

A detecção de anomalias no uso de aplicativos no 
serviço Citrix ADM também é importante para identificar 
problemas de uso depois do lançamento de um novo 
código para um aplicativo. Assim os administradores 
de operações de TI podem entender melhor o impacto 
que eventos importantes, incluindo implantação de 
novo código, manutenção de aplicativo e falhas de 
aplicativo ou de ADC, podem ter no uso. Obtenha mais 
informações sobre esses recursos na documentação do 
serviço Citrix ADM.

https://www.citrix.com/blogs/2020/12/23/protect-against-website-scraping-with-citrixs-behavior-based-detection/
https://www.citrix.com/blogs/2020/12/23/protect-against-website-scraping-with-citrixs-behavior-based-detection/
https://www.citrix.com/blogs/2020/10/01/machine-learning-and-anomaly-detection-for-app-and-api-security/
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/application-analytics-and-management/app-usage-anomalies.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/application-analytics-and-management/app-usage-anomalies.html
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Introdução ao serviço Citrix ADM
O serviço Citrix ADM oferece visibilidade e 
gerenciamento holísticos e centralizados para toda a 
sua infraestrutura de entrega de aplicativos híbrida 
com várias nuvens por meio de uma experiência de 
painel único. Com o serviço Citrix ADM no Citrix Cloud, 
os recursos e as funcionalidades mais recentes estão 
disponíveis a qualquer hora, de qualquer lugar, sem 
necessidade de instalações de atualização. Saiba mais  
e comece a usar o serviço Citrix ADM hoje mesmo.

https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/getting-started.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/getting-started.html

