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Cloud Computing för arkitekter
Sten Sundblad

IASA och Sundblad & Sundblad

Är Cloud Computing intressant?

40 % tillväxt globalt 2009.
Blir likadant i Sverige!

Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008
23 % av företagen lägger minst 25 % av
IT-budgeten på applikationer i molnet.

Computer Sweden/IDC 2009-03-06

USA 2010
Andelen stiger till 45 %.
(Oklart vilken andel).

Computer Sweden/IDC 2009-03-06
USA 2009

76 % av alla organisationer och företag
kommer att använda minst en SaaS-

baserad applikation

Computer Sweden/IDC 2009-03-06
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Cloud Computing – vad är det?

• Virtualisering på steorider
– Hundratusentals fysiska servrar
– Allting virtualiserat
– Nästan obegränsad skalbarhet

• Software as a Service på steroider
– Flexibel tillgång till de resurser som behövs för ögonblicket

• IT som en allmänt tillgänglig tjänst
– ”Software as a utility”
– Jämför med tillgång till elektricitet

• Betala för vad du använder
– Inte mindre – inte mer
– Blixtsnabb utökning/nedminskning av kapacitet

Tre aktörsroller

1
Datacenter

Hårdvara och systemmjukvara
= Molnet

Publikt/Privat moln.
Publikt moln = “Utility Computing”

Mosso
Amazon
Google

Microsoft
IBM
...

2
Tjänsteproducenter

3
Användare
Anställda
Kunder
Andra
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Software as a Service (SaaS)

UC Berkeley:

Cloud Computing är summan av SaaS och “Utility
Computing” men inkluderar inte privata moln.

Min översättning

SaaS – definition?

• ”Software deployed as a hosted service and accessed
over the Internet”

– ”Line-of-business services”

– ”Consumer-oriented services”

Traditionell kostnadsbild Kostnadsbild vid SaaS
(Kostnad för SaaS-leverantörens hårdvara och tjänster ingår i ”Software”

men bör bli lägre än om egen hårdvara används.)
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Tre nya aspekter
ur ett hårdvaruperspektiv – UC Berkeley igen
(min översättning)

“Illusionen av obegränsade resurser
för databehandling, tillgängliga när de
behövs, vilket eliminerar behovet för
användare av Cloud Computing att

planera i förväg för tillgång till sådana
resurser.”

“Eliminering av behovet för
molnanvändare att tidigt binda upp sig

för hårdvaruresurser, vilket gör det
möjligt för företag att starta i liten

skala och utöka hårdvaran först när
det behövs.”

“Möjligheten att betala för användning av databehandlingsresurser endast när de
behövs (t.ex. processorer per timme och datalagring per dygn) och att frigöra dem

när de inte behövs längre. Detta medför besparingar eftersom man kan släppa
maskiner och lagringsutrymme när de inte längre gör nytta.”

Grant Thorntons val
(Computer Sweden 2009-03-06)

http://www.fortnox.se/best_ordf_1.php

”Vi använder Fortnox för att
kunna dela information och
redovisning med våra kunder.
Mjukvara som tjänst är på god
väg att bli ett tillräckligt moget
alternativ för oss”, säger Peter
Bodin, vd på Grant Thornton.

Vår tolkning:

- Software as a Service? JA!

- Cloud Computing? NEJ!
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Salesforce

Salesforce
Priser
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Microsoft Online Services
Software + Services

“Genom att kombinera det bästa av mjukvara på egna maskiner med det bästa av molnabaserade tjänster
kan vi leverera mer tilltalande IT-lösningar både för konsumenter, utvecklare och företag”

Ray Ozzie
Chief Software Architect MicrosoftMin översättning

Mer om Microsoft Online Services

Dessutom:
• Windows Azure
• Compute Services
• Storage Services
• Service Bus
• Workflow Services
• SQL Services
• m.m.
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En ny valsituation

Standard-
system.

Kör på egen
plattform.

Egen-
utvecklat.

Kör på egen
plattform.

Standard-
system eller

SaaS.

Kör på värds
plattform.

Egen-
utvecklat.

Kör på värds
plattform.

SaaS
S+S.

Kör i molnet.

Egen-
utvecklade

tjänster.

Kör i molnet.

Köp

Bygg

Egen plattform Molnet

Maximal kontroll

Maximal flexibilitet

Vägar till molnet

SaaS
S+S.

Kör i molnet.

Egen-
utvecklade

tjänster.

Kör i molnet.

Köp

Bygg

Egen plattform Molnet

Nya applikationer/tjänster
läggs i molnet.

Orkestrering av befintliga
tjänster.

Nyutveckling.

Köp.
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Vägar till molnet

Standard-
system.

Kör på egen
plattform.

Egen-
utvecklat.

Kör på egen
plattform.

Standard-
system eller

SaaS.

Kör på värds
plattform.

Egen-
utvecklat.

Kör på värds
plattform.

SaaS
S+S.

Kör i molnet.

Egen-
utvecklade

tjänster.

Kör i molnet.

Köp

Bygg

Egen plattform Molnet

Flytta befintliga lösningar till molnet

Vägar till molnet

Standard-
system.

Kör på egen
plattform.

Egen-
utvecklat.

Kör på egen
plattform.

SaaS
S+S.

Kör i molnet.

Egen-
utvecklade

tjänster.

Kör i molnet.

Köp

Bygg

Egen plattform Molnet

Bygg ut lösningar på egen plattform med tilläggstjänster i molnet
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Vad som behövs, när det behövs

Prisexempel Mosso
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Pris per timme (Amazon)
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

32-bitars
1,7 GB minne
160 GB hårddisk
1 Compute Unit

64-bitars
7,5 GB minne
850 GB hårddisk
4 Compute Units

32-bitars
15 GB minne
1690 GB hårddisk
8 Compute Units

o.s.v.

Pris per överförd GB (Amazon)
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

32-bitars
1,7 GB minne
160 GB hårddisk
1 Compute Unit

64-bitars
7,5 GB minne
850 GB hårddisk
4 Compute Units

32-bitars
15 GB minne
1690 GB hårddisk
8 Compute Units

o.s.v.
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0,79 4,96

Google App Engine

13,69

Windows Azure

Ballmer: Azure ready for release by end of year
Källa: Computerworld 24 februari 2009

SDK tillgänglig nu
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Demo

Några av mina slutsatser

• Meddelandeorienterad arkitektur
– Assynkrona meddelanden

– Service-orienterad teknik och arkitektur (SO och SOA)
• Software as a Service (SaaS)

• Software + Services

– Informations/Entitetstjänster som bas

• Att fundera över:
– Hur mycket skalbarhet behöver jag?

– Hur ”scale-aware” måste mina tjänster vara?
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När (obegränsad) skalbarhet
behövs

• Dela tjänst i två delar:
– en som är medveten om skalning
– en som är omedveten om skalning

• delar av tjänstinnehåll kan behöva flyttas
• (A-D stannar kvar, E-H flyttar, I-Ö redan i andra

tjänster)

• Minska transaktionsomfång
– aldrig distribuerade transaktioner
– endast inom samma ”entitet” (som i databas kan

vara uppdelad på flera tabeller)
– acceptera osäkerhet och förskjutning av

synkronisering
• typiskt för REST

• Säkert en hel del annat också ...

Omedveten
del

Medveten del
Gränssnitt

Databas

Sten Sundblad

Sundblad & Sundblad i Uppsala

http://www.2xsundblad.com


