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Sammanfattning
Cloud computing innebär användning av datorresurser som är tillgängliga via ett nätverk, oftast
Internet och är ett område som har vuxit fram i snabb takt under de senaste åren. Allt fler företag
migrerar hela eller delar av sin verksamhet till molnet.
Sogeti i Borlänge har behov av att migrera sina utvecklingsmiljöer till en molntjänst då drift och
underhåll av dessa är kostsamma och tidsödande. Som Microsoftpartners vill Sogeti använda
Microsoft tjänst för cloud computing, Windows Azure, för detta syfte. Migration till molnet är
ett nytt område för Sogeti och de har inga beskrivningar för hur en sådan process går till.
Vårt uppdrag var att utveckla ett tillvägagångssätt för migration av en IT-lösning till molnet. En
del av uppdraget blev då att kartlägga cloud computing, dess beståndsdelar samt vilka för- och
nackdelar som finns, vilket har gjort att vi har fått grundläggande kunskap i ämnet.

För att utveckla ett tillvägagångssätt för migration har vi utfört flera migrationer av virtuella
maskiner till Windows Azure och utifrån dessa migrationer, litteraturstudier och intervjuer dragit
slutsatser som mynnat ut i ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet.
Resultatet har visat att det är svårt att göra en generell men samtidigt detaljerad beskrivning över
ett tillvägagångssätt för migration, då scenariot ser olika ut beroende på vad som ska migreras
och vilken typ av molntjänst som används. Vi har dock utifrån våra erfarenheter från våra
migrationer, tillsammans med litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer lyft vår kunskap
till en generell nivå. Från denna kunskap har vi sammanställt ett generellt tillvägagångssätt med
större fokus på de förberedande aktiviteter som en organisation bör genomföra innan migration.
Våra studier har även resulterat i en fördjupad beskrivning av cloud computing. I vår studie har
vi inte sett att någon tidigare har beskrivit kritiska framgångsfaktorer i samband med cloud
computing. I vårt empiriska arbete har vi dock identifierat tre kritiska framgångsfaktorer för
cloud computing och i och med detta täckt upp en del av kunskapsgapet där emellan.
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Summary
Cloud computing involves the use of computer resources that are available through a network,
usually the Internet and it is an area that has grown rapidly in recent years. More and more
companies move entire or part of their operations to the cloud.
Sogeti in Borlänge needs to move their development environments to a cloud service as
operating and maintaining of these are costly and time-consuming. As a Microsoft Partner,
Sogeti wants to use Microsoft´s services for cloud computing, Windows Azure, for this purpose.
Migration to the cloud is a new area for Sogeti and they do not have any descriptions of how this
process works.
Our mission was to develop an approach for the migration of an IT-solution to the cloud. Part of
the mission included the identifying of cloud computing, its components, benefits and
drawbacks, which lead to us acquiring basic knowledge of the subject.

To develop an approach to migration, we performed several migrations of virtual machines to
Windows Azure, and based on these migrations, literature studies and interviews we drew
conclusions that resulted in an overall approach for migration to the cloud.
The results have shown that it is difficult to make a general but detailed description of an
approach to migration, as the scenario looks different depending on what to migrate and what
type of cloud service is used. However, based on our experiences from our migrations, along
with literature, documents and interviews we have lifted our knowledge to a general level. From
this knowledge, we have compiled a general approach with greater focus on the preparatory
activities that an organization should implement before migration.
Our studies also resulted in an in-depth description of cloud computing. In our studies we did not
find previous works in which the critical success factors have been described in the context of
cloud computing. In our empirical work, we identified three critical success factors for cloud
computing and in doing so covered up some of the knowledge gap in between.

Förord
Denna rapport har skrivits under kursen IK2009 - Examensarbete för kandidatexamen i
Informatik på det Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna.
Vi vill framföra ett stort tack till Sogeti som har gett oss möjlighet att genomföra vårt
examensarbete om cloud computing och låtit oss utföra arbetet på deras kontor. Ett särskilt stort
tack till vår handledare Johan Kvarnström som har visat ett gediget engagemang och intresse
samt bidragit med kunskaper som har underlättat vårt arbete.
Vi vill även tacka alla personer som har ställt upp på intervjuer. Tack vare er medverkan och
kunskaper kring molnet har ni bidragit stort till vår rapport.
Vi vill även tacka våra handledare på skolan, Amra Halilovic och Pär Douhan som på ett
föredömligt och aktivt sätt har väglett oss i vårt arbete.

Borlänge, juni 2013
Cecilia Grahn, Martin Sund
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden kring vår rapport. Vi kommer även att beskriva vår
problemformulering, syfte, mål samt avgränsning i rapporten.

1.1 Bakgrund
Utvecklingen inom IT har gått från att ha varit fokuserad på enskilda datorsystem där systemen
var som isolerade öar och det inte fanns någon interaktion med andra system och sedan till
affärssystem och numera är fokus inriktat på globala system. Med globala system menas system
som kommunicerar med andra system via nätverk och utbyter information. Även perspektivet på
IT-systemets roll har utvecklats över tiden. Historiskt har det betraktats som ett stöd för
verksamheten men är numera inriktat mot att se IT som en del i ett företags verksamhetsidé. IT
ses även som en förlängning av folkets behov och önskemål. Det kan man även se om man tittar
på den tekniska utvecklingen över de senaste decennierna där tekniska lösningar underlättar för
människor i vardagen. (Nilsson, 2005).
1980 fanns det mer än 5 miljoner datorer i bruk över världen, men de flesta användes inom
affärsvärlden eller inom statlig verksamhet. Under 1990-talet ökade antalet persondatorer i
hemmen och Internet blev tillgängligt för allmänheten. Amazon och EBay startades under denna
tid och gav fart åt e-handeln och företag som Yahoo gjorde det möjligt att söka information
globalt. Efter att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet tvingades företag att leverera andra
typer av tjänster med Internet som infrastruktur. Tack vare denna utveckling har företeelser som
cloud computing möjliggjorts. (Salesforce.com, 2011; Yahoo!, 2005).
En central företeelse för vårt arbete är just cloud computing. Ordet cloud kommer från
traditionella skisser över hur datanätverk är uppbyggda, i s.k. nätverksdiagram har begreppet
”cloud” används som en liknelse för Internet, gestaltat som konturer av ett moln enligt Figur 1
Nätverksdiagram där molnet gestaltas som Internet. Molnet har används för att representera
utrymmet för transport av data via ett nätverk från leverantör till slutanvändare (Rittinghouse &
Ransome, 2010).

Figur 1 Nätverksdiagram där molnet gestaltas som Internet. (Källa: Fritt efter Cisco Systems, 2006. Introducing Routing and
Switching in the Enterprise - Chapter 8).
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Det finns många olika definitioner på begreppet cloud computing (Vaquero et.al., 2009).
Anledningen till att det finns många definitioner är att det är svårt att ge en exakt beskrivning av
cloud computing då området är relativt nytt och fortfarande utvecklas i snabb takt (Wang &
Laszewski, 2008). Cloud computing översätts ofta som “molnet” (Computer Sweden, 2013a) och
de tjänster som erbjuds beskrivs som molntjänster (Computer Sweden, 2013b). Initialt definierar
vi cloud computing enligt Nationalencyklopedin (2013); “externt serverutrymme för
datortjänster som är tillgängliga via Internet från enskilda datorer.” (Se mer om begreppet i
kapitel 3 Cloud computing).
Enligt Google Trends ökade intresset kring cloud computing kraftigt under 2007 och följande år,
och begreppet blev mer allmänt uppmärksammat både hos privatpersoner och företag. (Google
Trends, 2013). Intresset kring cloud computing är fortsatt stort och företag som Amazon,
Microsoft och Google m.fl. erbjuder produkter och tjänster inom området. Allt fler företag och
organisationer har börjat se nyttan med att använda cloud computing i sin verksamhet där de
främsta identifierade fördelarna med molnet är kostnads- och tidsbesparing samt flexibilitet och
skalbarhet. (Cooter, 2013; Salesforce.com, 2012a). Trots denna intresseökning är kunskapen om
cloud computing inte stor och dessutom saknas kunskap och erfarenhet om hur migrationen till
att lagra och hantera IT-lösningar i molnet sker. (Söderlind, 2013).
Migrationen till cloud computing är även ett problem hos vår samarbetspartner Sogeti. Sogeti är
ett stort IT-konsultbolag med 21 kontor i Sverige. Ett av dessa kontor finns i Borlänge, där de har
runt 100 konsulter anställda. De har idag på kontoret utvecklingsmiljöer som måste underhållas.
Drift och underhåll ingår inte i Sogetis dagliga verksamhet, utan tjänsten outsourcas till ett
företag som utför uppdraget.
Sogeti har bestämt att migrera sina utvecklingsmiljöer till molnet. De har inga rutiner eller
beskrivningar för hur detta går till. Med migration till molnet menas den process att flytta alla
eller delar av en organisations data, applikationer eller tjänster från lokala servrar som befinner
sig bakom brandväggar till molnet, där informationen istället finns tillgänglig on-demand via
Internet. Att utföra en migration till molnet innebär en del utmaningar för organisationen och
bl.a. säkerhetsfrågor bör noggrant ses över (Webopedia, 2013). Vårt uppdrag är att hjälpa Sogeti
att ta fram ett tillvägagångssätt för hur en migration till molnet går till. Detta är ett helt nytt
område för oss och det är en utmaning att ta fram tillvägagångssättet. Ett sådant tillvägagångssätt
kan användas generellt i ett bredare perspektiv, för flera olika molntjänster och för fler aktörer än
Sogeti.

1.2 Problemformulering
Som ovan beskrivet är cloud computing en företeelse som är problematisk att definiera på grund
av sin komplexitet och att det utvecklas i snabb takt. Det leder oss fram till följande frågor:

2

●
●

Vad innebär cloud computing och vad är dess beståndsdelar?
Vilka är för- och nackdelarna med cloud computing?

Sogeti vill migrera utvecklingsmiljöer då det innebär extra kostnader för drift och underhåll,
samt att det inte alls ingår i deras kärnverksamhet. De vill istället använda cloud computing.
Problemet är att Sogeti inte har rutiner eller beskrivningar för hur en migration utförs till molnet.
●
●

Hur utförs en migration till molnet?
Vilka kritiska framgångsfaktorer finns vid migration till molnet?

1.3 Syfte
Det första syftet med vår rapport är att beskriva begreppet cloud computing. I denna beskrivning
ingår att reda ut vilka begrepp som cloud computing omfattas av, vilka karaktäristiska
egenskaper som cloud computing har, vilka aktörer som är inblandade samt för- och nackdelar
med cloud computing.
Det andra syftet är ta fram, tillämpa och utvärdera ett generellt tillvägagångssätt som kan
användas av olika företag vid migration till molnet.
I ovanstående två syften ingår även att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som finns vid
migration till cloud computing samt vid användning av cloud computing.

1.4 Mål
Vårt mål med rapporten är att ta fram, tillämpa och utvärdera ett tillvägagångssätt för Sogetis
migration av IT-lösningar till molnet.

1.5 Avgränsningar
Vårt fokus i denna rapport kommer vara kring migration av utvecklingsmiljöer till molnet. Då
Sogeti är Microsoftpartner kommer programvaror och tjänster ur deras sortiment utnyttjas. Vi
kommer inte heller att göra någon typ av organisatorisk förstudie gällande stegen innan
migration till molntjänst.

1.6 Disposition
För att läsaren ska få en översiktlig beskrivning över denna rapports innehåll har en modell gjorts
över hur rapportens disposition ser ut och hur rapportens olika kapitel relaterar till varandra, se
Figur 2 Rapportens disposition.
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Introduktion
1. Inledning

2. Metod

Teori och referensram

Empiri

3. Cloud computing

4. Tillvägagångssätt för
migration

5. Utveckling av ett
tillvägagångssätt för migration
till molnet

Analys
6. Tillvägagångssätt version 1.0

Diskussion och slutsats
7. Diskussion

8. Slutsats

Figur 2 Rapportens disposition (Källa: Fritt efter Björklund och Paulssen, 2003).

De första delarna i rapporten går igenom bakgrunden till vårt arbete, vår uppdragsgivare,
problemformulering, syfte och mål. Inledningen tar även upp vilka avgränsningar som är gjorda
samt rapportens disposition. Den metod som har använts för arbetet beskrivs samt vilken strategi,
datainsamlingsmetoder, och typ av analys som gjorts. Teoridelen består av en genomgång av
cloud computing, dess historiska bakgrund, tekniska möjliggörare, olika författares definitioner
samt de olika beståndsdelarna i cloud computing. Vi beskriver även vilka för- och nackdelar som
finns med cloud computing. Denna genomgång av cloud computing ger oss en referensram och
ett utgångsläge för vårt fortsatta arbete. Kapitel 4 beskriver hur vi utifrån teori, intervjuer och
dokumentstudier tar fram ett initialt tillvägagångssätt för migration. I kapitel 5 testar, analyserar
och utvärderar vi detta tillvägagångssätt i tre olika iterationer. Resultatet presenteras i kapitel 6
där vi tar fram vårt slutgiltiga tillvägagångssätt, som är ett generellt tillvägagångssätt för
migration till molnet. I kapitel 7 och 8 diskuterar vi våra resultat och slutsatser.
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2 Metod
Detta kapitel handlar om den metod vi har använt för vårt arbete och tillvägagångssätt. Vi
beskriver hur vi har använt litteraturstudier, vilken strategi vi har valt och varför vi valde den. I
detta kapitel tar vi även upp hur vi har gjort vår datainsamling och analys samt hur vi kommer
fram till ett resultat.

2.1 Översikt av vår forskningsprocess
Prerequisites
Experience and
motivation

Strategies

Data
generation
methods

Data analysis

Outcomes

Survey

Interviews
Research
question(s)

Design and
creation

Quantitative
Observation
Litterature
review

Knowledge

Experiment

Artefacts
Conceptual
framework

Case study

Action reseach

Questionary

Qualitative

Documents

Ethnography

Figur 3 Översikt över forskningsprocessen (Källa: Fritt efter Oates, 2006 och Sundgren, 2012).

Vi har valt att följa en metodik för forskning inom IT-relaterade ämnen som är beskriven av
Oates (2006), se Figur 3 Översikt över forskningsprocessen. Anledningen till att vi har valt att
följa denna metodik är att med hjälp av den här processen går det att tydligt urskilja vilken
strategi som ska följas, vilka datagenererings- och datanalysmetoder som är lämpliga att
användas. Figur 3 Översikt över forskningsprocessen visar de delar som Oates (2006) tar upp
och de delar som vi har tillämpat är de som är blåmarkerade. Pilarna i figuren visar i vilken
ordning vi har utfört de olika stegen. I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva dessa olika
steg mer djupgående.

2.2 Förutsättningar
Vi har under våra högskolestudier kommit i kontakt med cloud computing men har gått djupare
in på ämnet till den grad att vi fått en klar bild av vad det är. Cloud computing är ett aktuellt
ämne som omnämns ofta som en faktor inom IT. Därför är det i vårt fall ett mycket intressant
5

ämne att studera och detta har varit en stor motivation till att svara på de frågeställningar som vi
och vår samarbetspartner har kring detta.
Vi har använt litteraturstudier (litterature review) i två olika syften. Det ena syftet är att
inledningsvis skaffa oss en bakgrund till området vi vill studera, se vad som finns skrivet sedan
tidigare och vad som vidare behöver utforskas, för att senare kunna utforma en forskningsfråga.
Det andra syftet med litteraturstudierna är att skapa en konceptuell referensram kring det ämne
som vi studerar. Den konceptuella referensramen hjälper till att strukturera processen kring
arbetet. Den tydliggör frågor som till exempel vilka faktorer som själva ämnet utgörs utav, hur
man tänker kring sitt ämne, hur frågeställningar hanteras, hur insamlad data ska analyseras m.m.
(Oates, 2006). I våra litteraturstudier har vi använt oss av böcker men många källor kommer
även från Internet, då ämnet cloud computing är i ständig utveckling är det svårt att hitta aktuell
information i böcker. Via Internet har vi hittat vetenskapliga rapporter, artiklar i elektroniska
tidskrifter samt studerat de större IT-bolagens hemsidor.
Litteraturstudierna har hjälpt oss med att få en bra bild av begreppet cloud computing, dess
historia, dess tekniska förutsättningar samt flera olika källors definition av begreppet. Våra
litteraturstudier har gett oss en grundlig beskrivning av begreppet cloud computing och vad det
består av. Vi har definierat de olika begrepp och egenskaper som cloud computing består utav
och skapat en konceptuell modell av detta. Det är en del av uppfyllandet av syftet med vår
rapport, nämligen att definiera en molntjänst, undersöka vilka olika typer av molntjänster det
finns, samt vilka roller som är inblandade. Vi vill även undersöka vad som är för- och nackdelar
med cloud computing. Alla dessa frågor får vi svar på genom litteraturstudierna. Däremot har vi
inte hittat något om kritiska framgångsfaktorer för cloud computing i den litteratur vi har
studerat. De kritiska framgångsfaktorer har däremot framkommit under de empiriska studierna i
våra intervjuer och migrationer till molnet.
Våra litteraturstudier ger oss som beskrivet en bred kunskap om cloud computing och dess
beståndsdelar. Det har gett oss ett konceptuellt ramverk (conceptual framwork) som tydliggör de
olika faktorerna kring cloud computing så som bakgrund, användning, beståndsdelar, aktörer
m.m. Utifrån denna kunskap har vi kunnat identifiera frågeställningar som är aktuella och vilken
strategi som är lämplig för vårt arbete, samt vilka datagenereringsmetoder och analysmetoder
som bör användas. Vår erfarenhet och motivation tillsammans med litteraturstudierna leder oss
fram till vår forskningsfråga (research question).

2.3 Strategi
Den strategi som vi har valt för vårt arbete är design och utveckling (design and creation). Vi har
valt den strategin då vårt mål är att utveckla ett tillvägagångssätt för migration av IT-lösningar
till molnet. Design och utveckling fokuserar på att utveckla nya IT-produkter, artefakter (Oates,
2006). I vårt fall är artefakten en metod som beskriver tillvägagångssättet vid migration av en ITlösning till en molnet.
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Vår process att ta fram ett generellt tillvägagångssätt har varit iterativ, se Figur 4 Arbetsprocess.
Inledningsvis har vi studerat litteratur kring migrationer till molnet samt att vi har intervjuat
personer som är experter inom området, eller som har gjort en migration av sin IT-lösning till
molnet. Dessa intervjuer har vi analyserat genom att försöka hitta gemensamma nämnare som till
exempel svårigheter och kritiska framgångsfaktorer, se Tabell 3 Sammanställning av intervjuer.
Vi har även gjort dokumentstudier på dokument som en molnleverantör publicerat på Internet för
att studera tillvägagångssätt vid migration till molnet. Utifrån de genomförda litteraturstudierna,
dokumentstudierna och intervjuerna konstruerade vi en första version av ett generellt
tillvägagångssätt, se bilaga B, Tillvägagångssätt version 0.1. Detta tillvägagångssätt har sedan
testats genom att vi har genomfört en migration av en virtuell maskin till molnet, där vi har
loggat varje steg i tillvägagångssättet, se bilaga F, Logg för migration 1. Vi har analyserat vår
logg och utfört fler intervjuer samt ytterligare studerat litteraturen för att sedan vidareutveckla
vårt tillvägagångssätt ytterligare, och testat för att få fram ett slutligt resultat, se bilaga D,
Tillvägagångssätt version 0.3. Detta tillvägagångssätt har vi sedan lyft till en generell nivå för att
det ska kunna användas i olika typer av migration till molnet.

Figur 4 Arbetsprocess (Källa: egen).

2.4 Datageneringsmetoder
De datagenereringsmetoder (data generation methods) vi har använt i vårt arbete är intervjuer
och dokumentstudier. Att vi använt oss av två olika metoder beror på att enbart en metod är inte
tillräcklig. Intervjuerna har genomförts med personer som har erfarenhet av molnet och
dokumenten är sådana som vi själva tagit under vårt arbete med att migrera IT-lösningar samt
molnleverantörens beskrivningar. Genom att kombinera intervjuer och dokumentstudier får vi ett
bredare och mer välgrundat underlag för det tillvägagångssätt som vi presenterar.

2.4.1 Intervjuer
Vi har valt att använda intervjuer (interviews) som en utav två datagenereringsmetoder.
Anledningen till att vi har valt intervjuer är att vi då får möjlighet till detaljerad information och
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kan ställa frågor som är svåra att få svar på i litteraturen (Oates, 2006). I vårt fall handlar det om
att få information om migration av IT-lösningar till molnet eftersom det inte finns beskrivet i
litteraturen. Det är också viktigt att samla in erfarenheter från olika personer som har gjort en
migration av utvecklingsmiljöer till molnet, detta för att vi ska kunna använda det i vår analys
och skapa en egen metod.
Vi har genomfört sex intervjuer med olika typer av experter kring molnet. Fyra av dessa
intervjuer var inriktade på fördelar och nackdelar samt svårigheter och framgångsfaktorer vid
migration till molnet (IP1-IP5). De två sista intervjuerna var mer inriktade på detaljerade och
tekniska frågor kring Windows Azure. Dessa intervjuer gjordes med experter inom Windows
Azure (se IP6-IP7). Tabell 1 Sammanställning över intervjupersoner visar vad våra
intervjupersoner heter, var de arbetar och vilken expertis de innehar. I bilagorna K till P finns
alla intervjuer utskrivna.
Intervju nr
(Inr)
Inr1

Inr2

Inr3

Inr4

Inr4

Inr5

Inr6

Intervjuperson

IP

Roll

Företag

Expertis

Erfarenhet av Cloud
computing

Plats

Jörgen
Sigvardsson

IP1

Utvecklare

Sogeti
Karlstad

PaaS

Mail

Daniel
Hindrikes

IP2

PaaS

Robin
Ridderholt

IP3

Sogeti
Borlänge
/io2GameLabs
Laget.se

Roger
Hübbert

IP4

Jörgen
Eriksson

IP5

Kristofer
Liljeblad

IP6

Nyutvecklar i
molnet på uppdrag
åt kund
Har utvecklat en
mobilapplikation i
molnet
Har tillsammans
med Microsoft
flyttat upp delar av
en webbapplikation
till molnet
Leverantör av eget
moln, samt har
hjälp kunder med
olika molnlösningar
Leverantör av eget
moln, samt har
hjälp kunder med
olika molnlösningar
Specialist på
Microsofts teknik
och metoder

Björn
Eriksen

IP7

Specialist på bl.a.
Windows Azure

Mail

Utvecklare

Utvecklare

IT-konsult

IT-konsult

Technical
Evangelist,
Windows
Azure
Architect
Evangelist

TriaTech

TriaTech

Microsoft

Microsoft

PaaS

IaaS

IaaS

SaaS,
PaaS,
IaaS
SaaS,
PaaS,
IaaS

Datum

13-04-25
Sogeti,
Borlänge

13-05-06

Mail
13-05-06

Teknikdalen,
Borlänge

13-05-06

Teknikdalen,
Borlänge

13-05-06

Mail
13-05-06

13-04-28

Tabell 1 Sammanställning över intervjupersoner (Källa: egen).

Intervjuperson 1 (IP1) är en IT-konsult inom Sogeti, dock på ett annat kontor än Borlänge. IP1
håller för närvarande på med ett nyutvecklingsprojekt i Windows Azure åt en kund. Han har
använt PaaS-delen i Microsofts molntjänst Windows Azure; Cloud Services som är en
utvecklingsplattform samt lagring i Windows Azure´s Table Storage, Blob Storage och SQL
Server (se avsnitt 5.1 Windows Azure). Vi fick kontakt med honom genom att vår handledare på
8

Sogeti skickade ut en förfrågan till alla kontor i Sverige om att vi gör en studie om migration vid
molntjänster och ville ställa frågor kring detta.
Intervjuperson 2 (IP2) är en IT-konsult anställd vid Sogeti Borlänge och som även har ett eget
företag där han har utvecklat en mobilapplikation där allt utvecklingsarbete är gjort mot
Windows Azure. Han har även i sin roll som IT-konsult hos Sogeti gjort försök att migrera en
Windows 2003-server till molnet, men tyvärr misslyckades den migrationen.
Intervjuperson 3 (IP3) är systemutvecklare på ett företag som är kund hos Microsoft och har fått
hjälp av dem att migrera delar av sitt företags webbapplikation till Windows Azure. Delar som
de har valt att migrera till molnet är fillagringen till webbapplikationen samt webbsidans egen
blogg. De tjänster de använder är Blob Storage och WebSites. Vi fick kontakt med honom
genom IP 6.
Intervjuperson 4 och 5 (IP4 och IP5) är delägare i ett mindre IT-företag beläget i Dalarna som
arbetar med infrastrukturlösningar åt sina kunder. De har även nyligen startat upp ett eget moln
för sina kunder som finns lokalt i Dalarna. De har mest arbetat med att hjälpa sina kunder till
Office 365. Office 365 är en molnbaserad tjänst som tillhandahålls av Microsoft, Office 365
sammanför e-post, dokumenthantering, snabbmeddelanden och videokonferenser åtkomliga via
datorer, smartphones och surfplattor (Microsoft, 2013). De har även börjat titta på Windows
Azure och har påbörjat arbete med att migrera kunders infrastruktur till molnet. IP4 och IP5 är
alltså både leverantör av ett eget moln samt mäklare av Microsofts molntjänster. Vi kände till
företaget som finns i samma byggnad som Sogeti och tog personlig kontakt med dem för en
intervju.
Intervjuperson 6 (IP6) arbetar åt Microsoft som Technical Evangelist med Windows Azure. Vi
kom i kontakt med honom via en IT-konsult vid Sogeti Borlänge. IP6 har hjälpt oss att svara på
detaljerade frågor kring Windows Azure.
Intervjuperson 7 (IP7) arbetar också åt Microsoft som Technical Evangelist inom Developer
Platform & Evangelism. Hans namn fick vi av vår handledare på Sogeti. Vi har ställt samma
frågor till honom som till IP6.
Frågorna till IP1-IP5 har varit identiska, se bilagor för respektive intervjuer, men intervjuerna har
med IP1 och IP3 skett via mail så de kan ses som strukturerade intervjuer (Oates, 2006). Intervju
med IP2 och IP4 -IP5 har skett vid ett personligt möte och har haft en mer semistrukturerad
karaktär (Oates, 2006), där vi har suttit ner och diskuterat runt dessa frågor.
Vi har sedan sammanställd intervjuerna med IP1-IP5 för att kunna dra slutsatser av deras
samlade erfarenhet av molnet, se Tabell 3 Sammanställning av intervjuer.
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Nedan följer de frågor som vi har ställt till IP1-IP5 samt till IP6-IP7 samt en förklaring till varför
vi ställt just de frågorna.
Frågor till IP1-IP5
 Varför flyttar ni till molnet?
Genom de svar som de intervjuade personerna ger kan vi få en bild av vilka skäl
molnkonsumenten ger till en flytt till molnet. Det är intressant för oss då det ger bland
annat en bild av vad konsumenten upplever som fördelar med molnet kontra inte molnet.


Varför valde ni Windows Azure?
Vårt arbete hos vår samarbetspartner Sogeti är inriktat på Microsofts molntjänst
Windows Azure, och då är det intressant att få veta varför kunderna har valt att arbeta
med just Windows Azure och inte någon annan molnleverantör.



Gjordes en analys av eventuella konsekvenser innan flytt?
Genom att ställa denna fråga får vi underlag för om konsumenter och användare av
molntjänster som har genomfört en migration till molnet anser att det är relevant med
någon typ av analys innan en migration eller start av nyutveckling i molnet.



Har ni följt någon typ av manual för själva flytten till molnet?
Syftet med denna fråga var att försöka ta reda på om de som har genomfört en migration
till molnet har hittat någon manual/beskrivning, alternativ tagit fram något eget dokument
för detta. Då det är en del i vårt syfte att ta fram en sådan beskrivning är det en relevant
fråga.



Vad har ni flyttat till molnet?
Beroende på vilken typ av IT-lösning som har migrerats kan konsumentens upplevelser
vara olika vilket är något som man bör ta hänsyn till vid en sådan här undersökning.



Vilka tjänster inom Azure används?
Beroende på vilken typ av tjänst inom Azure som används kan konsumentens upplevelser
vara olika vilket är något som man bör ta hänsyn till vid en sådan här undersökning.



Vad har ni inte flyttat till molnet?
Anledningen till denna fråga är att ta reda på om de intervjuade personerna upplever att
viss typ av IT-lösning inte bör migreras till molnet.



I så fall varför har ni inte valt att flytta?
Denna fråga hänger samman med ovanstående d.v.s. det är intressant att veta varför
intervjupersonen upplever att viss typ av IT-lösning inte bör migreras till molnet.



Vad är för- och nackdelarna med flytt enligt dig?
En del av vårt syfte är att undersöka för- och nackdelar med en migration till molnet.
Genom att ställa denna fråga kan vi undersöka om det som litteraturen säger om detta
överensstämmer med de intervjuade personernas upplevelser.
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Vad var svårigheterna vid flytt till molnet?
Genom att ställa denna fråga får vi underlag för det tillvägagångssätt som vi tagit fram. I
vår modell kan vi då implementera aktiviteter som undanröjer de svårigheter som de
intervjuade personerna har upplevt vid migration.



Vad underlättade er flytt till molnet?
Genom att ställa denna fråga får vi underlag för det tillvägagångssätt som vi tagit fram. I
vår modell kan vi då lyfta fram och implementera de aktiviteter som de intervjuade
personerna har upplevt som framgångsrika.



Vad skulle ni ha gjort annorlunda vid er flytt till molnet?
Denna fråga ger också underlag till vårt tillvägagångssätt, då vi kan använda oss utav de
erfarenheter som de intervjuade personerna har upplevt under migrationen till molnet.

Frågor till IP6-IP7
Dessa frågor var väldigt inriktade på just Windows Azure och migration av en virtuell maskin till
Windows Azure. Anledningen till detta var att vår samarbetspartner Sogeti vill veta om det finns
beskrivningar för detta, samt hur en virtuell maskin lagras när den inte används och hur backuprutinerna ser ut för detta.
 Finns det någon generell beskrivning eller tillvägagångssätt för att flytta till Azure?
T.ex. flytt av en virtuell maskin till Azure?
 Hur ser backup-rutiner ut i Azure?
 Vad händer t.ex. om kunden tar bort en fil, tabell i databas etc?
o Går det att återställa i sådant fall?
 Hur sparas en template av en virtuell maskin?
o Vad kostar det i så fall att ha den ”vilandes” i Azure?
o Ligger det lagrat som storage (locally redundant)?

2.4.2 Dokumentstudier
Den andra datagenereringsmetoden vi har använt är dokumentstudier (documents). Det finns två
olika typer av dokument. Den ena typen av dokument är redan existerande dokument som t.ex.
finns hos ett företag så som scheman, kostnadsberäkningar, arbetsbeskrivningar m.m. Den andra
typen av dokument är forskargenererade, d.v.s. dokument som är producerade endast för
forskningens syfte som t.ex. anteckningar eller sammanställningar. (Oates, 2006). Vi har använt
båda typerna av dokument.
Dels har vi själva tagit fram ett antal olika dokument i vårt arbete.
● Sammanställningar över intervjuer
Vi har sammanställt de intervjuer vi har gjort med IP1-IP7. Denna sammanställning visar
på ett tydligt sätt vad de anser vara för- och nackdelar med molnet samt vilka
svårigheterna och de kritiska framgångsfaktorerna är vid en migration till molnet. Det har
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vi användning av för vårt arbete att ta fram ett tillvägagångssätt.
● Loggar
I vårt arbete med att migrera en utvecklingsmiljö till molnet har vi fört noggranna
anteckningar över vad vi har gjort, vilka svårigheter vi har stött på och hur vi löste dem.
Dessa loggar har vi stor användning av när vi vidareutvecklar vårt tillvägagångssätt i de
olika iterationerna.
Den andra typen av dokument som vi har använt är de olika beskrivningar över hur en migration
av en IT-lösning till molnet går till och som finns tillgängliga på bl.a. Microsofts webbsida. Vi
har inkluderat dessa i dokumentstudierna då Sogeti inte har några egna beskrivningar på detta
utan hänvisar till Internet. Vi har använt dessa beskrivningar som ett underlag till vårt eget
tillvägagångssätt.

2.5 Dataanalys
En kvalitativ analys används för att analysera intervjuer eller dokumentstudier där resultatet
kanske inte är mätbart i procent eller delar av. Istället handlar kvalitativ analys om att kunna
tolka och dra samband av de resultat som samlats in. (Oates, 2006). Eftersom vår insamlade data
kommer från intervjuer och dokumentstudier är det lämpligt att använda den analysmetoden.
I vårt fall handlar det om att sammanställa de intervjuer vi har genomfört för att kunna se vad de
som redan har gjort en migration till molnet anser är för- och nackdelar, samt göra en
sammanställning av deras tillvägagångssätt. Under vårt empiriska arbete har vi fört noggranna
anteckningar över hur arbetet har fortskridit. Dessa anteckningar jämförs mot de uppgifter vi har
fått fram under intervjuerna. Utifrån detta kan vi dra samband om hur en migration till molnet
bör gå till.
Vi har gjort flera olika typer av analyser. När det gäller cloud computing har vi listat de olika
egenskaper som de olika författarna tar upp i sina definitioner av cloud computing. Vi har sedan
sammanställt dessa i en tabell, se bilaga A, Sammanställning av molnets egenskaper. I och med
denna tabellform går det att utläsa vilka egenskaper som de olika definitionerna har gemensamt.
Genom att se till alla egenskaper och se vilka utav dem som alla eller flera av författarna har tagit
upp kan vi dra slutstasen om att dessa egenskaper är de som bäst beskriver cloud computing.
Vi har även analyserat de intervjuer vi har gjort. Intervjuerna gjordes i ett väldigt tidigt skede och
intervjufrågorna var därför utformade utifrån den kunskap vi då hade om hur vårt arbete skulle
utveckla sig. När vi fått på frågorna ville vi sammanställa dem för att på ett enkelt sätt kunna
utläsa ett resultat. Sammanställningen är gjord utifrån det vi ville ha ut ifrån intervjuerna. Det vill
säga varför de har valt att migrera till molnet, om de gjort någon form av konsekvensanalys
innan migrationen, vilken typ av servicemodell de har använt, vad de upplevt som de största
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svårigheterna samt vad de anser har varit de största framgångsfaktorerna för deras migration.
Denna sammanställning kan ses i Tabell 3 Sammanställning av intervjuer. Analysen av
intervjuerna har hjälpt oss i vårt arbete med att utveckla ett tillvägagångssätt för migration till
molnet. De aktiviteter som ingår förebygger de svårigheter som de intervjuade personerna
upplevt, samt att vi lyfter fram de aktiviteter som de intervjuade personerna tyckte hade
underlättat deras migration till molnet.
Under vårt arbete med att ta fram ett generellt tillvägagångssätt har vi utfört tre olika migrationer
av virtuella maskiner till Windows Azure Virtual Machine. Under dessa iterationer har vi loggat
alla steg vi har utfört och noggrant noterat allt som inte gick som planerat och hur vi löste
problem som uppstod. Efter varje iteration har vi studerat vår logg för att se vilka aktiviteter vi
kan addera till vårt tillvägagångssätt för att samma problem inte ska uppstå igen. Genom detta
iterativa arbeta har vi arbetat fram ett tillvägagångssätt för migration av virtuella maskiner till
Windows Azure, Tillvägagångssätt 0.3, se kapitel 5 Utveckling av ett tillvägagångssätt för
migration till molnet.
Vidare har vi utifrån det specifika tillvägagångssättet utvecklat ett mer generellt
tillvägagångssätt, Tillvägagångssätt 1.0, se kapitel 6 Tillvägagångssätt version 1.0 genom att
utgå från Tillvägagångssätt 0.3, och sedan titta på vilka delar i den som man kan ta med i ett
generellt tillvägagångssätt. Utifrån litteraturen har vi studerat en modell för migration till molnet.
Vi har undersökt vilka delar utav den modellen som är användbara för ett tillvägagångssätt som
innehåller aktiviteter för att undvika de problem som vi har stött på under våra iterationer samt
som de intervjuade personerna har upplevt i sina migrationer till molnet. Genom att vi redan har
gjort en analys av våra intervjuer så har vi ett färdigt material att applicera på vårt
tillvägagångssätt.

2.6 Resultat
Vårt arbete kommer att generera två resultat (outcomes); dels kunskap om cloud computing och
dels en artefakt som är ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet. Kunskapen kring
cloud computing kommer från våra litteraturstudier där vi har tagit fram fakta om cloud
computing, jämfört definitioner av olika författare, tittat på vilka egenskaper som cloud
computing har, och slutligen gjort en konceptuell modell och en egen definition av cloud
computing. Tillvägagångssättet för migration till molnet tar vi fram genom att utgå från de
beskrivningar vi har studerat från Microsoft webbsida samt kunskap som vi har samlat in genom
intervjuer. Vi har sedan använt Tillvägagångssätt version 0.1 för att migrera en IT-lösning till
Windows Azure och har då loggat allt vi har gjort och alla svårigheter vi stött på. Efter en analys
av denna logg har vi vidareutvecklat tillvägagångssättet till Tillvägagångssätt version 0.2 och
testat denna igen, och loggat. Resultatet av en sista analys av loggen är Tillvägagångssätt version
0.3 som är vårt slutliga tillvägagångssätt för migration av en utvecklingsmiljö till Windows
Azure. Genom att se till vilka delar i Tillvägagångssätt version 0.3 som kan tillämpas generellt
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samt studerat ett generellt tillvägagångssätt för migration och studerat resultatet av våra
intervjuer har vi utvecklat ett tillvägagångssätt som kan användas vid en migration till molnet
oavsett molnleverantör och tjänst.

2.7 Forskningsetiska överväganden
I vår rapport har vi utgått från Högskolan Dalarnas forskningsetiska anvisningar för examensoch uppsatsarbeten. Dessa ligger till grund för att arbeten som skrivs ska följa vissa
grundläggande forskningsetiska principer och krav. Aktuellt för vår rapport är att intervjuer har
genomförts med personer som har insikt kring vårt problemområde. Dessa intervjuer har
företrädesvis skett via skrivna mail eller via personliga möten. Före varje intervju som
genomförts har vi informerat vederbörande om att det är frivilligt att medverka i intervjun samt
bakgrunden till vårt arbete. Vi har även informerat om varför vi just har kontaktat den personen
för intervju och hur lång tid denna intervju kommer att ta. Då personer har ställt upp på intervju
har vi ställt frågan om de vill medverka i vår rapport med fullständigt namn, arbetsuppgift samt
arbetsgivare. I alla de intervjuer vi genomfört har samtliga givit sitt samtycke till att finnas
omnämnda i rapporten med dessa uppgifter. (Forskningsetiska nämnden, 2008).
Högskolan Dalarnas egengranskning är ett bedömningsunderlag kring om undersökningen som
ska genomföras ses som etiskt problematisk eller inte. När denna granskning genomfördes kring
vårt arbete blev utfallet att ingen vidare etisk granskning bör genomföras. (Forskningsetiska
nämnden, 2008).
I övrigt har vi haft goda intentioner med vårt arbete och vår grundläggande inställning har varit
att hjälpa Sogeti med deras problem kring migration till molnet.
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3 Cloud computing
Cloud computing är ett omfattande område att utforska. Dess historiska bakgrund, tekniska
förutsättningar och olika beståndsdelar är beskrivet i detta kapitel. Vi redogör även för
användningen av dess resurser och tjänster samt flera olika definitioner och begrepp från olika
författare och slutligen dess för- och nackdelar.

3.1 Historisk bakgrund
Professor John McCarthy var den första som beskrev en time-sharing-modell mellan datorer
1961. Han menade att framtidens datorkraft kunde liknas med elektricitet eller vatten som kunde
säljas genom olika affärsmodeller och kunden skulle endast betala för de resurser som
utnyttjades. McCarthy beskrev under MITs hundraårsjubileum att datorer en dag skulle verka
och fungera som publika nyttoverktyg och likt telefonnätet kunna användas av allmänheten.
Detta citat finns omnämnt i boken Architects of the Information Society - Thirty-five Years of
the Laboratory for Computer Science at MIT (Garfinkel, 1999). McCarthy menade även att
datorer skulle ligga till grund för en helt ny och viktig industri:
“If computers of the kind I have advocated become the computers of the future, then
computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a
public utility.…The computer utility could become the basis of a new and important
industry.”
Långt senare, den 14:e november 1996 myntade Compaq begreppet cloud computing i sitt
konfidentiella dokument “Internet Solutions Division Strategy for Cloud Computing”. I detta
dokument förutspås att webbaserade tjänster skulle ha stor betydelse för Compaqs kunder i
framtiden och att applikationer inte längre skulle baseras och var beroende av den lokala
hårdvaran utan istället av Internet:
“application software is no longer a feature of the hardware - but of the Internet.”
(Compaq, 1996).
I dokumentet beskrivs att framtida migrationer kommer fokusera på flytt av applikationer till
molnet. Denna migration tror Compaq resultera i höjda kostnader för investeringar i infrastruktur
samt leder till nya utmaningar för befattningshavare som t.ex. integrera molnet i framtida
företagsövergripande lösningar. Compaq förutspådde även att cloud computing inte bara skulle
bli stort inom företagsvärlden, utan också för privata ändamål som t.ex. lagring av filer i molnet.
(Compaq, 1996).
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Amazon har varit mycket betydelsefullt för utvecklingen av cloud computing då företaget strax
efter att IT-bubblan sprack startade “Amazon Web Services” redan 2002. I ett pressmeddelande
beskriver Amazon sin nya tjänst som ett verktyg där utvecklare kan bygga applikationer och dra
nytta av Amazons unika egenskaper:
“By using Amazon.com Web Services (www.amazon.com/webservices) developers can
build applications and tools that will allow them to incorporate many of the unique
features of Amazon.com into their web sites -- free of charge.” (Amazon, 2002).
Denna version av Amazon Web Services var gratis och inriktad mot att göra information
tillgänglig från Amazon till dess partners. (Amazon, 2002). Några år efter uppstarten av
“Amazon Web Services” presenterade Googles VD Eric Schmidt den 9:e augusti 2006 sin vision
om cloud computing under branschkonferensen “Search Engine Strategies Conference”. Under
konferensen menade Schmidt att det finns en ny framväxande modell och att människor generellt
inte förstod dess storhet och alla framtida möjligheter med denna modell. Han förklarade att
basen i modellen bestod av att alla datatjänster och arkitektur skulle finnas tillgängligt via
servrar. Schmidt presenterade modellen som “cloud computing” och underströk att datatjänsterna
och infrastrukturen skulle finnas i ett moln någonstans, tillgängligt för alla oavsett vilken
plattform som används för åtkomst av tjänsterna:
“What's interesting [now] is that there is an emergent new model, and you all are here
because you are part of that new model. I don't think people have really understood how
big this opportunity really is. It starts with the premise that the data services and
architecture should be on servers. We call it cloud computing – they should be in a
"cloud" somewhere. And that if you have the right kind of browser or the right kind of
access, it doesn't matter whether you have a PC or a Mac or a mobile phone or a
BlackBerry or what have you – or new devices still to be developed – you can get access
to the cloud.” (Schmidt, 2006).
Under samma år startade Amazon EC2 (Elastic Compute cloud) som är en del av “Amazon Web
Services”. Via EC2 kunde Amazon erbjuda sina kunder att köra applikationer på servrar i
molnet. Senare utvecklade även Amazon S3 (Simple Storage Service) som erbjöd lagring i
molnet. Via S3 tar Amazon betalt per lagrad och överförd gigabyte. (Amazon, 2013;
Salesforce.com, 2011; Arrington, 2006).
New York Times var bland de första stora nyhetstidningarna som under 2007 skrev om termen
cloud computing i artikeln: “I.B.M. to Push ‘Cloud Computing’ Using Data From Afar”. I
artikeln skriver tidningen om IBMs satsning kring cloud computing och fördelarna med stora
centraliserade datacenter. (Lohr, 2007).
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Under denna tid utvecklades tekniken bakom cloud computing och möjliggjorde samt lade
grunden till dagens avancerade molntjänster. (Regalado, 2011).

3.2 Tekniska förutsättningar
För att cloud computing ska kunna existera krävs olika typer av tekniska förutsättningar. Det
handlar om infrastruktur, teknisk arkitektur och stora dataresurser. I detta avsnitt presenteras den
teknik som möjliggör cloud computing.

3.2.1 Bredband
Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att genomföra
dataöverföring med hög kapacitet. Överföringen kan ske via t.ex. telefonjack (ADSL), fiber,
kabel-tv, elnätet eller trådlöst via 3G samt 4G-nätverk. Överföringshastigheten på bredband ska
enligt den svenska regeringen minst vara 1 Mbit/s för att uppkopplingen ska få kallas för
bredband. (Computer Sweden, 2013c; PTS, 2013).

3.2.2 Web 2.0
Web 2.0 är en utveckling av webbsidor där besökaren själv kan påverka innehållet på sidan och
interagera. Det som skapas på webbsidan av besökare blir sedan tillgängligt för andra besökare
på sidan. Besökarna är inte längre bara besökare, utan istället bidrar dessa med text, musik och
bilder. Exempel på web 2.0 är webbaserade program körs i webbläsaren och ersätter program
som vanligtvis körs på den lokala datorn, datorn blir istället en teknisk maskin som används till
att köra webbläsaren i. (Computer Sweden, 2013d).

3.2.3 SOA
Service Oriented Architecture (SOA) är ett sätt att distribuera information mellan moduler i ett
IT-system där dessa moduler oberoende av varandra ska kunna kommunicera och utföra tjänster
till en organisation. Syftet med SOA är att bygga dessa moduler med tydliga avgränsade
generella uppgifter som t.ex. att räkna ut lön, ta en kreditupplysning och lägga en order. Dessa
moduler ska sedan kunna återanvändas i flera olika program och på så sätt slipper
systemutvecklarna programmera liknande funktioner flera gånger. (Computer Sweden, 2013e).

3.2.4 Datacenter
Datacenter är ofta stora anläggningar med samlad datorkraft i form av kraftfulla servrar. I ett
datacenter finns det möjlighet till redundant och säker lagring samt mycket snabb uppkoppling
mot Internet. Datacenter är driftsäkra och har anordningar för klara längre strömavbrott där
reservkraft kommer från ofta egna interna strömkällor med alternativ drift som t.ex.
starkströmsgeneratorer. I datacenter finns kraftiga skydd mot dataintrång och effektiva
kylningssystem samt hög brandsäkerhet. För all lagrad data sker ofta säkerhetskopiering mellan
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flera olika geografiskt skilda datacenter, vilket ger hög tillförlitlighet. (Google, 2013a; Computer
Sweden, 2013f).

3.2.5 Sammanfattning av tekniska förutsättningar
Bredband, Web 2.0, SOA och datacenter är exempel på tekniska möjliggörare som tillsammans
bidrar till cloud computing. Framför allt är bredband och dess tekniker en viktig förutsättning för
att kunna ta del av och helt utnyttja de tjänster som cloud computing har att erbjuda (Silva &
Abreu, 2011). Ett snabbt bredband är direkt grundläggande då kommunikation sker kontinuerligt
mellan användarens dator och det datacenter där det webbaserade programmet finns. Hade
användaren en långsam uppkoppling mot Internet och datacentret skulle denna användare inte
kunna nyttja tjänsterna i molnet optimalt, t.ex. webbaserade program. Webbaserade program är i
sin tur beroende av bakomliggande teknik som Web 2.0 samt smart designad arkitektur som
SOA.

3.3 Definitioner av cloud computing
En definition av cloud computing är; ”externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängliga
via Internet från enskilda datorer” (Nationalencyklopedin, 2013). Servrarna i ett moln kan vara
spridda över ett större område, kanske i flera länder, och användare som lagrar sin data i molnet
vet inte exakt vart den finns, bara att den finns i “molnet”. Data kan även flyttas runt i molnet
utan att användarnas tillgång till den påverkas. (Computer Sweden, 2013a). Dessa resurser är
skalbara för kunden, elastiskt, precis som ett riktigt moln är ”flytande” till sin storlek. (Hurwitz,
2010). Tjänsterna som levereras är ofta mjukvaruprogram och tjänster som tidigare har körts på
den lokala datorn eller egna serverar och nätverk (Computer Sweden, 2013a). Det engelska ordet
computing har definierats som användning av datorresurser d.v.s. hårdvara och mjukvara för
bearbetning, strukturering och hantering av olika typer av information, utveckling av
mjukvaruprogram samt skapande och användning av kommunikations- och underhållningsmedia
(Shackelford et al, 2005). I en direktöversättning betyder computing datoranvändning. Begreppet
cloud computing kan därför översättas som “användning av datorresurser som tillgängliggörs
via ett nätverk”. I svenska språket kallas cloud computing oftast bara för molnet. Det finns
många olika definitioner av cloud computing och i detta avsnitt redogör vi för tre utav dem.
NIST (National Institute of Standards and Technology) som är en statlig institution i USA för
teknisk standardisering (www.nist.gov) har presenterat en definition av cloud computing som
många andra organisationer använder sig utav:
”Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand
network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks,
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and
released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud
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model is composed of five essential characteristics, three service models, and four
deployment models.” (Mell & Grance, 2011).
Modellen över molntjänster består av fem väsentliga egenskaper:
● On-demand självservice
● Bred nätverksåtkomst
● Resursfördelning
● Snabb elasticitet
● Mätbara tjänster
NIST nämner även tre olika servicemodeller; Software as a Service (SaaS), Platform as a Service
(PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) samt fyra distrubitionsmodeller; Privata moln,
Publika moln, Gemensamma moln och Hybridmoln.
Vaquero et al. (2009) är en arbetsgrupp som genom att studera mer än 20 olika definitioner av
cloud computing har diskuterat fram en mer fullständig definition av vad cloud computing är och
vilka dess viktigaste egenskaper är:
”Clouds are a large pool of easily usable and accessible virtualized resources (such
as hardware, development platforms and/or services). These resources can be
dynamically re-configured to adjust to a variable load (scale), allowing also for an
optimum resource utilization. This pool of resources is typically exploited by a payper-use model in which guarantees are offered by the Infrastructure Provider by
means of customized SLAs.”
De menar att cloud computing är stor pool av lätt användbara och tillgängliga virtualiserade
resurser vilka är skalbara och kan dynamiskt omkonfigureras och förändras efter kundens behov.
De egenskaper som de har identifierat utifrån de olika definitionerna de sammanställt är:
● Skalbarhet
● Betalning per resursförbrukning
● Virtualisering
De nämner samma servicemodeller som NIST, det vill säga SaaS, PaaS och IaaS. Dock nämner
de ingenting om distributionsmodeller.
IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter som grundades 2002. De har
över 6000 medlemmar i USA, Europa och Asien. IASA – Sveriges IT arkitekter (2009) har en
egen definition på cloud computing som IASA´s styrelse har godkänt och som lyder enligt
följande:
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”Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som levereras som
tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller
dessa tjänster. Applikationstjänsterna talar vi om som Software as a Service.
Hårdvaran och systemmjukvaran är det vi kallar för molnet (The Cloud). Cloud
Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt oändliga resurser och
betalning per resursförbrukning. Den tjänst som erbjuds av molnet kallas Utility
Computing, vilket närmast kan jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten.
När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett
moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett Private Cloud (Privat moln). Ett
moln som inte kan erbjuda upplevt oändliga resurser och betalning per
resursförbrukning erbjuder inte cloud computing. Cloud Computing kan därför anses
bestå av tjänsterna Utility Computing och Software as a Service”.
IASA har med två karaktäristiska egenskaper för cloud computing;
● Upplevt oändliga resurser
● Betalning per resursförbrukning.
De nämner också i texten att internetåtkomst är relevant för cloud computing.
Gemensamt i ovanstående definitioner är att det är datorresurser och tjänster som molnet
erbjuder. Skalbarheten är också en viktig egenskap samt de olika service- och
distributionsmodeller.

3.3.1 Egenskaper för cloud computing
Alla definitionerna tar upp ett antal olika egenskaper som de anses vara det som karaktäriserar
cloud computing. För att på ett överskådligt vis kunna analysera dessa har vi sammanställt de
olika källornas bidrag, se bilaga A Sammanställning av molnets egenskaper. NIST har den mest
tydliga och beskrivande definitionen samt flest beskrivna egenskaper av molnet vilket syns i
tabellen i bilaga A Sammanställning av molnets egenskaper. Utifrån vår analys kan slutsatsen
dras att det är nätverksåtkomst, skalbarhet och betalning per resursförbrukning som är mest
förekommande.
I de olika definitionerna nämns även olika typer av tjänster, servicemodeller, och de olika sätt
som dessa distribueras på; Distributionsmodeller. Dessa beskrivs under punkt 3.4
Servicemodeller och 3.5 Distributionsmodeller.

3.4 Servicemodeller
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En molnleverantör erbjuder sina kunder tjänster enligt flera olika modeller. De mest
förekommande är Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure
as a Service (IaaS). (Liu et al. 2011; Vaquero et al., 2009). Det finns även andra förekommande
servicemodeller med olika benämningar beroende på vem som levererar den.

3.4.1 SaaS
SaaS (Software as a Service) är programvara som är tillgänglig för kunden över ett nätverk
istället för att det är installerat på klientdatorn. Kunden kan vara en organisation som
tillhandahåller programvara för sina medlemmar, slutanvändare som använder en programvara
eller en administratör för en programvara som konfigurerar programvaran för slutanvändare.
Dessa applikationstjänster möjliggörs utav den hårdvara och systemmjukvara som finns i molnet.
(Liu et al. 2011; IASA, 2009; Vaquero et al., 2009)
Karaktäristiskt för SaaS är:
● Nätverksbaserad hantering och åtkomst till programvara via Internet
● Leverans av programvara från en-till-många istället för den traditionella en-till-en
● Centraliserad förbättring och uppdatering vilket undanröjer kundens behov av att hämta
och installera uppdateringar.
(Rittinghouse & Ransome, 2010).
I och med att kunden endast behöver en webbläsare för att få tillgång till sin applikation minskar
behovet av maskinvara och möjliggör en centraliserad kontroll, driftsättning och underhåll av
programvara. SaaS ger därför en ekonomisk fördel för en organisation då det innebär en del
kostnadsbesparingar. I tillägg till detta kan en SaaS-lösning innebära ökad datasäkerhet i och en
centraliserad datalagring så eliminerad behovet för anställda att bära med sig känslig data i sin
dator. (Gibson et al., 2012). Som illustreras i Figur 5 Service models and users är det mestadels
slutanvändare som använder sig av SasS-tjänster. Exempel på SaaS kan vara e-post eller
programvara för kontorsadministration, verktyg för samarbete i arbetsgrupper,
dokumenthantering, finansiella processer och sociala nätverk. (Liu et al. 2011).

3.4.2 PaaS
PaaS (Platform as a Service) är tjänst där kunden kan använda de verktyg och de verkställande
resurser som molnleverantörer tillhandahåller för att utveckla, testa, distribuera och hantera data
som de har i molnet. Det kan beskrivas som en mjukvaruplattform som systemen körs på. (Liu et
al. 2011; Vaquero et al., 2009). Genom att använda förkonfigurerade utvecklingsmiljöer och
delade eller virtuella programvaror minskar den tid som krävs av utvecklare och
systemadministratörer för installation, administration och underhåll. (Gibson et al., 2012).
Användare av PaaS kan vara applikationsutvecklare som designar och implementerar
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programvara, applikationstestare som kör test-applikationer, applikationsdistributörer som
publicerar applikationer i molnet, eller applikationsadministratörer som konfigurerar och
övervakar applikationsprestandan (Liu et al. 2011), se Figur 5 Service models and users.
En svårighet vid användningen av PaaS är kompatibilitet eftersom funktioner, språk, APIer,
mjukvara, databastyper m.m. sällan är gemensamma för alla PaaS-leverantörer. Detta kan göra
det svårt att välja rätt leverantör eller att byta från en leverantör till en annan. Denna problematik
kallas för inlåsningseffekten (Alpern, 2011). PaaS kan delas upp i två kategorier; fullvärdiga
eller partiella. Fullvärdig PaaS erbjuder en totallösning där kunden genom ett webbgränssnitt kan
sköta all utveckling. En partiell PaaS levererar ett antal verktyg till kunden men kräver ändå att
kunden installerar program och kör utvecklingen på sin egen enhet. I fullvärdig PaaS kan det
finnas kompabilitetsproblem och potential för inlåsning men det kräver mycket mindre arbete i
form av administration och underhåll. (Gibson et al., 2012).

3.4.3 IaaS
IaaS (Infrastructure as a Service) innebär att kunden har tillgång till virtuella maskiner, lagring
tillgänglig över nätverk, komponenter för nätverksinfrastruktur och andra grundläggande
dataresurser där de kan implementera och köra egen programvara, till exempel operativsystem
och applikationer. (Mell & Grance, 2011). Genom virtualisering kan molnleverantören dela,
tilldela och dynamiskt skala resurserna för att bygga tillfälliga system som efterfrågas av
kunderna. (Vaquero et al., 2009). Denna modell avlastar kunderna ansvaret och arbetet med att
hantera den fysiska och virtuella infrastrukturen men låter dem ändå behålla kontroll över
operativsystem, konfigurationen och programvaran som körs på de virtuella maskinerna.
Säkerhet är en stor fråga inom IaaS särskilt med tanke på att de andra servicemodellerna körs
ovanpå infrastrukturen och de relaterade lagren. I en delad miljö kan ett företag vara värd för
andra företags arbetsbelastning och data och i dessa fall kan det utsätta alla parter för en högre
risk gällande säkerhets- och integritetsfrågor. Genom att vara restriktiv och noggrann vid
tilldelning av roller, en detaljerad loggning samt att inte ge mer privilegium än nödvändigt är
dessa säkerhetsrisker på god väg att övervinnas. (Gibson et al., 2012).
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Figur 5 Service models and users (Källa: Briscoe & Marinos, 2009).

3.4.4 Andra servicemodeller
I litteraturen och hos olika leverantörer finns det flera andra servicemodeller än SaaS, PaaS och
IaaS. Ett exempel är HaaS (Hardware as a Service). HaaS avser driftstjänster där datorkraft hyrs
från en central leverantör. (Janssen, 2013). Skillnaden mellan Cloud computing och HaaS är att
med Cloud Computing sker resursfördelningen automatiskt, vilket inte sker med HaaS. Med
HaaS hyr man en fast mängd datakraft medan Cloud computing erbjuder “upplevt oändliga
resurser”. (Vermorel, 2009). Ett annat exempel är MaaS (Monitoring as a Service). Rittinghouse
& Ransome (2010) skriver om denna tjänst, och definierar den som en outsourcad tjänst med
inriktning på säkerhet för affärsmässiga plattformar som använder Internet för att göra affärer.
NaaS (Network as a Service) är en kategori av molntjänster där en organisation av
nätverksrelaterade resurser finns i molnet. Det inkluderar utvidgade virtuella privata nätverk
(VPN), skalbar bandbredd och andra nätverksrelaterade tjänster. CaaS (Communication as a
Service) är en tjänst med vilken organisationer kan hantera callcenter, samtalshantering, fax,
meddelanden med mera i molnet. (tech-faq.com, 2013). DaaS (Data as a Service) är en modell
där data blir tillgängligt över nätverk, t.ex. Internet. Exempel på data kan vara text, bilder, ljud
och video. DaaS är en underliggande teknik som stödjer webbtjänster och t.ex. SOA. DaaS är ett
effektivt sätt att distribuera och bearbeta data till företag som vill betala för tjänsten. (Rouse,
2012).

3.5 Distributionsmodeller
Distributionsmodeller är de olika typer av tillvägagångssätt som en molnleverantör tillgängliggör
sina molntjänster åt kunderna. Detta avsnitt redogör för de olika typer av distributionsmodeller
som återfinns i litteraturen.
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3.5.1 Publika moln
Publika moln (Public cloud) är öppet för användning av allmänheten och kan ägas och drivas av
företag eller organisation. Det publika molnet tillgängliggörs via molnleverantören och exempel
på tjänster kan vara lagring, molnapplikationer eller andra skalbara resurser. Tjänsterna som
levereras av molnleverantören kan vara gratis eller avgiftsbelagda. Vid den avgiftsbelagda
modellen betalar användaren per användning av vald tjänst. (Mell & Grance, 2011; IASA, 2009).
Alla de SaaS-, PaaS- och IaaS-tjänster som de stora företagen levererar ingår i ett publikt moln,
om inget annat avtalats.

3.5.2 Privata moln
Privata moln (Private cloud) är moln där infrastrukturen endast är till för en ensam organisation
med flera användare, t.ex. olika affärsområden inom organisationen. De är dock inte tillgängligt
publikt. Det privata molnet kan ägas och förvaltas av organisationen, en tredje part eller en
kombination av dem. Det privata molnet kan finnas lokalt hos organisationen eller vid annan
anläggning. (Mell & Grance, 2011; IASA, 2009). Ett privat moln är lämpligt att använda om
organisationen vill ha full kontroll över infrastrukturen och hanterar känslig information och
uppgifter. Men med ett privat moln tappar organisationen fördelar som t.ex. stordriftsmiljö och
skalbarhet i jämförelse med t.ex. ett publikt moln. (CloudTweaks, 2012).

3.5.3 Gemensamt moln
Ett gemensamt moln (Community cloud) är en molnlösning där infrastrukturen är delad mellan
olika användare från organisationer som har gemensamma angelägenheter. Angelägenheter kan
vara olika uppdrag, krav på säkerhet, politisk situation m.m. Det gemensamma molnet kan ägas
och drivas av en eller flera organisationer, en tredje part eller en kombination av dem. Det
gemensamma molnet kan finnas lokalt hos organisationen eller vid annan anläggning. (Mell &
Grance, 2011). Ett gemensamt moln kan liknas med ett stängt privat moln som utnyttjas av flera
användare. Det gemensamma användandet bidrar till lägre driftskostnader än ett eget privat
moln. (CloudTweaks, 2012).

3.5.4 Hybridmoln
Hybridmoln (Hybrid cloud) är en kombination av två eller flera moln (privat, gemensamt eller
publikt) som binds samman av standardiserad teknik. (Mell & Grance, 2011). Ett hybridmoln
kan till exempel vara ett företag som har sitt privata moln och samtidigt har ett samarbete med en
tjänsteleverantör som tillhandahåller ett publikt moln. Fördelen är att kunna dra nytta av det
privata molnets fördelar men samtidigt ha tillgång till det publika molnets skalbarhet och
flexibilitet. (SearchCloudComputing, 2010).

3.6 Aktörer
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Med aktörer (Actors) menas här de olika parter som är inblandade i cloud computing. I detta
avsnitt presenterar vi de olika typer av aktörer som förekommer i de olika definitionerna av
cloud computing. I Figur 6 Konceptuell modell Aktörer beskrivs de olika relationerna mellan
aktörerna.
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Figur 6 Konceptuell modell Aktörer (Källa: egen).

3.6.1 Molnleverantör
Molnleverantör (Cloud provider), är den som förvärvar och förvaltar den IT-infrastruktur som
krävs för att kunna tillhandahålla molntjänster till kund, se Figur 6 Konceptuell modell Aktörer.
Molnleverantören tillhandahåller även programvara som möjliggör åtkomst till molntjänster via
nätverksuppkoppling för molnkonsumenten samt levererar de olika typer av molntjänsterna. (Liu
et al. 2011). Exempel på olika molnleverantörer är Amazon, AT&T, Google och Microsoft
(Sumastre, 2012). I Tabell 2 Sammanställning av molnleverantörer och dess tjänster visas en
sammanställning av ett antal olika molnleverantörer och vilka typer av servicemodeller och
distributionsmodeller som de erbjuder. Vi har inte hittat några uppgifter om gemensamma moln.
Det beror förmodligen på att det är molnkonsumenterna själva som fattar beslut om att
gemensamt ingå avtal om molntjänster tillsammans med andra organisationer.
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Cloud (EC2)
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Simple DB
X

Platform as a Virtual
Service
Desktop
Service
Network
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Compute as
a Service
Google App
Google
Engine
Compute
Engine
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Query
Google Cloud
SQL
Google cloud
Storage
Windows
Intune

X

X

X

X

X

Windows
Server 2008
& System
Center
Azure Virtual
Machine
Azure Blob
Storage
Azure Tables

Windows
Azure Cloud
Live
services
X
X
Share-Point Azure Web
online
Services
Microsoft
Dynamics
CRM Online
Tabell 2 Sammanställning av molnleverantörer och dess tjänster (Källa: egen).
Microsoft

3.6.2 Molnkonsument
Molnkonsument (Cloud consumer) är den huvudsakliga aktör som använder och konsumerar
molntjänster. En molnkonsument kan vara en person eller organisation som ingår en
affärsrelation med en molnleverantör. Molnkonsumenten utvärderar och väljer lämplig tjänst och
begär denna från molnleverantören, alternativt via en molnmäklare, se Figur 6 Konceptuell
modell Aktörer. Vaquero et al. (2009) benämner konsumenten som serviceanvändare (service
user), alltså den part som använder de tjänster som serviceleverantören tillhandahåller.

3.6.3 Molnrevisor
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Molnrevisor (Cloud auditor) är en part som kan göra oberoende granskningar av molntjänster
och utvärdera samt kontrollera tjänsterna. Revisioner görs för att verifiera att överensstämmelser
med standarder uppfylls av molnleverantören. En molnrevisor kan utvärdera och kontrollera
tjänster som en molnleverantör tillhandahåller. Viktigt att kontrollera är säkerhet,
integritetsskydd prestanda m.m. (Liu et al. 2011). Ett exempel på en molnrevisor är ISACA. Det
är en organisation som arbetar med revisioner av IT-system. De har mer än 100 000 medlemmar
över hela världen. (ISACA, 2013). CloudAudit är en annan organisation som arbetar med att ta
fram automatiserade lösningar för revisioner av bland annat molntjänster (CloudAudit, 2013).

3.6.4 Molnmäklare
En molnmäklare (Cloud broker) tillhandahåller molntjänster från en molnleverantör till en
molnkonsument, se Figur 6 Konceptuell modell Aktörer. Istället för att molnkonsumenten ska gå
direkt till molnleverantören så sker denna förmedling via molnmäklaren. Detta sker p.g.a. att
molntjänster direkt levererade från molnleverantören kan vara komplicerade och svåra för
molnkonsumenten att hantera. Molnmäklaren förenklar för molnkonsumenten och hjälper denna
med användning, prestanda och leverans av molntjänster. (Liu et al. 2011). Molnmäklaren kan
tillhandahålla ett gränssnitt för de olika tillämpningsprogrammen och ett användargränssnitt som
döljer komplexiteten med flera olika molnleverantörer. För kunden upplevs tjänsten som att de
köps från en enda leverantör. Cloud broker kan också vara en programvara som underlättar
fördelningen av arbetet mellan olika molnleverantörer och deras tjänster. Denna programvara
kan även kallas för Cloud Agent. (Rouse, 2011).

3.6.5 Molnbärare
Molnbärare (Cloud carrier) fungerar som en mellanhand som tillhandahåller
nätverksuppkoppling och transport av molntjänster mellan molnkonsumenter och
molnleverantörer, se Figur 6 Konceptuell modell Aktörer. Molnbärare ger molnkonsumenterna
åtkomst till molntjänster via t.ex. datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner och handhållna
enheter. Ett servicenivåavtal upprättas mellan molnleverantören och molnbäraren som minst
överensstämmer med det servicenivåavtal som erbjuds molnkonsumenterna för att uppfylla
kraven. (Liu et al. 2011). Vaquero et al.(2009) benämner denna instans som Infrastructure
provider, det vill säga den som transporterar molntjänsterna från Service provider till Service
user.

3.7 För- och nackdelar med cloud computing
Det finns både för- och nackdelar med att migrera en IT-lösning till molnet. Dessa för- och
nackdelar måste noga övervägas innan en eventuell migration. I nedanstående avsnitt redovisas
de för- och nackdelar som återfinns i litteraturen.

3.7.1 Fördelar
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● Kostnadsbesparing: Att migrera till molnet innebär besparing av företagets ITkostnader. Kostnader sparas speciellt för användning, underhåll och uppgraderingar som
annars hade skett lokalt hos företaget. Kostnaderna för hårdvara fördelas och sprids över
fler enheter, vilket gör att ägandekostnaderna blir lägre än om företaget stod för drift och
underhåll själva. Dessutom kan företaget betala molnleverantören per användning av vald
tjänst vilket bidrar till besparingar. På detta sätt betalar endast företaget för utnyttjad
tjänst, istället för att oftast ha en överkapacitet som sällan utnyttjas men som ändå måste
betalas.
● Tidsbesparing: Företaget kan koncentrera sig på kärnverksamheten istället för att lägga
tid på drift och underhåll av lokala IT-lösningar.
● Flexibilitet och skalbarhet: Detta kan innebära att ett företag plötsligt måste ha mer
bandbredd än vanligt, t.ex. vid kraftigt ökande antal besökare på företagets webbshop.
● Återställning efter katastrof: All data finns lagrad och säkerhetskopierad hos
molnleverantören och skulle en olycka ske lokalt kan återställning göras snabbt. Även
mindre olyckshändelser som när t.ex. en av företagets bärbara dator gå sönder eller bli
stulen så finns inte de viktiga företagskritiska filerna lokalt på datorn, utan istället säkert i
molnet.
● Automatiska uppdateringar: Här behöver inte företaget planera för uppdateringar av
mjukvaruprogram då dessa kan uppdateras kontinuerligt av molnleverantören utan större
påverkan av företagets verksamhet.
● Ökat samarbete: Då alla data, dokument och t.ex. mjukvara finns i molnet ger detta
möjligheten till ökat samarbete mellan kollegor oavsett vart personen befinner sig.
● Jobba på distans: Det räcker med en internetuppkoppling för att kunna arbeta med
företagets verksamhet och ändå ha tillgång till all information via molnet.
● Kontroll över dokument: Alla dokument och filer finns centralt placerade i molnet och
ger företaget fullständig kontroll över dessa. Dokument kan redigeras och ändras av flera
personer samtidigt vilket ger ökad effektivitet.
● Stor lagringskapacitet: Lagringskapaciteten upplevs som oändlig och företaget behöver
inte oroa sig över att detta ska ta slut.
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● Ingen uppstartskostnad: Kostnaden för att starta upp en företagsverksamhet i molnet är
nästan noll. Jämförs detta med att köpa egen hårdvara och servrar för att ha lokalt blir
kostnaden betydligt högre.
● Snabb uppstart av nya tjänster: I vanliga fall tar det tid att beställa, leverera och
installera IT-system, i många fall flera veckor eller månader. Om företaget istället
använder en molnleverantör kan den tjänst företaget vill ha vara igång på ett par timmar.
● Redo för Big Data: Ett företag som har sin verksamhet i molnet har goda förutsättningar
att kunna hantera och analysera Big Data. Big Data är den data som ett företag kan samla
och analysera från flertalet olika källor. Denna data kan sedan presenteras för
företagsledare som med hjälp av informationen få underlag till viktiga beslut. Big Data
kräver enorm datorkraft, vilket ett företag kan få hjälp med via cloud computing.
● Hög säkerhet: När cloud computing började fånga uppmärksamheten hos företag och
dess ledare var säkerheten ifrågasatt. Efter en tid visade det sig dock att ledarna inte
behövde vara kritiska och säkerheten hos välskötta molnleverantörer ofta höll högre klass
än den säkerhet som kunde uppbringas lokalt hos företagen.
(Cooter, 2013; Viswanathan, 2013; Salesforce.com, 2012a).

3.7.2 Nackdelar
● Inlåsning hos molnleverantör: Det kan vara svårt att byta molnleverantör då varje
molnleverantör har sina egna operativsystem och gränssnitt just för deras tjänster. Alla
tjänster är ofta väldokumenterade hos molnleverantörerna, men då det inte finns någon
utbredd standard för migration så är det svårt att kunna byta mellan olika
molnleverantörer.
● Åtkomst till Internet är ett måste: Skulle internetuppkopplingen vara nere drabbas
företaget negativt och verksamheten kan inte bedrivas fullt ut.
● Fel hos molnleverantören påverkar verksamheten: Eventuella fel hos
molnleverantören påverkar direkt företagets verksamhet. Tekniken är inte helt säker och
kan alltid bli utsatt för avbrott och andra felaktigheter.
● Dålig kontroll: Företaget får dålig eller ingen kontroll över hur deras information
egentligen hanteras hos molnleverantören. Här kan företaget bara förlita sig på de avtal
som upprättas med molnleverantören.
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(Viswanathan, 2013; Abdul, 2012; Alpern, 2011)

3.8 Kritiska framgångsfaktorer generellt
I vårt syfte ingår att undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som finns gällande cloud
computing. Vi har i den litteratur vi har studerat inte funnit något som beskriver vad som skulle
kunna vara kritiska framgångsfaktorer för cloud computing. I detta stycke beskriver vi därför
kritiska framgångsfaktorer ur en rent generell synvinkel.
Kritiska framgångsfaktorer, KFF, (Critical Success Factors, CSF) är enligt Bullen & Rockart
(1981) ett begränsat antal viktiga områden som måste vara i fokus och tillfredställas för att ett
visst resultat ska uppnås. Bullen & Rockart (1981) menar att dessa ”saker måste gå rätt” för att
ett företag ska lyckas med sina uppsatta mål:
“CSFs are the limited number of areas in which satisfactory results will ensure
successful competitive performance for the individual, department or organization. CSFs
are the few key areas where "things must go right" for the business to flourish and for the
manager's goals to be attained.”(Bullen & Rockart, 1981).
KFF är starkt relaterade till en organisations strategiska mål i specifika fall, t.ex. inom ett
förändringsprojekt. KFF kan vara svåra att identifiera utan en djupare analys av det specifika
området. Det är viktigt tydliggöra dessa identifierade faktorer för att det i den aktuella
organisationen klart ska framgå vad som är KFF. När faktorerna är identifierade ska dessa även
fastställas och vara tydliga hos ledande befattningar inom organisationen. Detta görs för att
säkerställa att de kritiska framgångsfaktorerna inte ska försummas. KFF ska inte förväxlas med
nyckeltal, som kan användas för att bestämma ett värde för en organisation och som är
applicerbar över en hel organisations struktur. (Bullen & Rockart, 1981).
Bullen & Rockart (1981) beskriver fyra hierarkiska nivåer av KFF:
1. Industriella KFF
2. Företags KFF
3. Underorganisatoriska KFF
4. Individuella KFF
De industriella KFF är de som påverkar varje organisation inom en viss typ av bransch. KFF för
ett företag är de som påverkar ett särskilt företag inom en viss bransch. Det enskilda företagets
analys av dess egna mål och strategier leder till KFF för de olika organisationerna inom
företaget, d.v.s. underorganisatoriska KFF. De individuella KFF är de som beror på varje
företagsledares särskilda roll och även på tillfälliga faktorer. De individuella faktorerna måste tas
fram med hänsyn till de mål, strategier och KFF som finns högre upp i hierarkin. (Bullen &
Rockart, 1981).

3.9 Sammanfattning cloud computing
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Molnet, ”the cloud”, är datorresurser som är tillgängliga via ett nätverk, oftast Internet. Dessa
datorresurser finns i datacenter som är spridda på olika geografiska platser i världen men upplevs
ändå som en samlad resurs för användaren. Redundans och hög tillgänglighet skapas genom att
data sprids på olika datacenter.
Cloud computing är användning av molnets resurser som erbjuds i form av molntjänster.
Molntjänster kan vara av olika typer, t.ex. SaaS, PaaS och IaaS. De olika molntjänsterna
distribueras av molnleverantören via olika typer av distributionsmodeller; publikt, privat, hybrid
eller gemensamt moln. Cloud computing har olika typer av aktörer som på olika sätt relaterar till
cloud computing, se Figur 7 Konceptuell modell Cloud computing.
Utmärkande för cloud computing är att molnets resurser upplevs som oändliga för kunden och
lätt kan skalas upp eller ner efter behov. Molntjänsterna ska vara mätbara och betalas efter
resursförbrukning, samt att kunden själv ska kunna hantera sina molntjänster utan interaktion
med leverantören. Dessa egenskaper ger effektivitet och flexibilitet samt ekonomiska fördelar.
Samtidigt kan beroendet av att ständigt vara uppkopplad för att få tillgång till molntjänsterna
upplevas som ett problem för kunden. Det är viktigt att noggrant välja molnleverantör så att inte
en inlåsningseffekt uppstår vid eventuell framtida migration från en molnleverantör till en annan.
Kunden är även beroende av att leverantören följer gällande servicenivåavtal.
Vi har inte i den litteratur vi har läst hittat något om kritiska framgångsfaktorer gällande cloud
computing, och här har vi därför identifierat ett kunskapsgap som är intressant för oss att
undersöka vidare i vårt empiriska arbete.
Figur 7 Konceptuell modell Cloud computing sammanfattar de beståndsdelar och för- och
nackdelar som cloud computing består av samt belyser det faktum att vi i den litteratur vi har läst
inte har identifierat några kritiska framgångsfaktorer.
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Figur 8 Konceptuell modell Cloud computing (Källa: egen).
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4. Tillvägagångssätt för migration
Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga för att ta fram det initiala tillvägagångssättet för
migration till molnet. Kapitlet beskriver de litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer som
vi har gjort och som ligger till grund för Tillvägagångssätt version 0.1, se Figur 8 Grund för
tillvägagångssätt version 0.1. Slutligen presenteras Tillvägagångssätt version 0.1 som är
utgångsläget för vårt empiriska arbete med att ta fram ett slutligt, generellt tillvägagångssätt för
migration, Tillvägagångssätt version 1.0.

Figur 9 Grund för tillvägagångssätt version 0.1 (Källa: egen).

4.1 Migration enligt litteraturen
I litteraturen är det inte helt enkelt att hitta färdiga metoder eller tillvägagångssätt för att migrera
IT-lösningar till molnet. Dock har vi hittat en modell som beskriver den process som en
organisation går igenom vid en sådan migration. Cloudstep (Beserra et al, 2012) är en detaljerad
mall och modell för migrationsprocessen som vi har valt att fokusera på som en bas för vårt
tillvägagångssätt. Anledningen till att vi valt Cloudstep är att det är den mest utförliga
beskrivning av tillvägagångssätt som vi hittat samt att vi anser att Cloudstep på ett utförligt sätt
beskriver de olika steg som bör genomföras innan en migration till molnet sker. Figur 9
Cloudstep flödesschema visar de olika aktiviteterna och hur de knyter an till varandra.
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Figur 10 Cloudstep flödesschema (Källa: Beserra et al, 2012).

Migrationsbeslut är oftast komplicerade då de påverkas av flera olika och eventuellt motstridiga
faktorer, som kostnad, prestanda, säkerhet och rättsliga frågor. Ett annat hinder kan vara att välja
bland den stora variationen molntjänster och leverantörer som finns tillgängliga. Cloudstep
handlar om att identifiera viktiga egenskaper i organisationen samt beskriva och analysera dessa
för att ge bra underlag i beslutsprocessen kring migration. Cloudstep tar även fram profiler kring
företaget som innehåller de identifierade egenskaperna. (Beserra et al., 2012).
Cloudsteps två inledande aktiviteter, Definiera organisationsprofil (Define Organization Profile)
och Utvärdera organisatoriska begränsningar (Evaluate Organizational Constraints) är aktiviteter
som utförs på en hierarkisk högre nivå i ett företag, och handlar om att övergripande se över
organisationens behov och begränsningar. (Beserra et al., 2012). För vårt arbete är dessa
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aktiviteter inte aktuella, då vi befinner oss på och utför vårt arbete på en lägre nivå, rent
organisationsmässigt.
Den tredje aktiviteten, Definiera applikationsprofil (Define Application Profile), är en viktig
aktivitet. Där studeras den applikation som är tänkt att migreras till molnet. Identifikation sker
om vad den används till och vilka tekniska egenskaper den har. Syftet är att hitta vilka funktioner
som kan påverka migrationen. (Beserra et al, 2012). Det är en angelägen aktivitet, då de system
och applikationer som används i en organisation kan vara kritiska för verksamheten.
När applikationsprofilen är utförd skall molnleverantörprofil (Define Cloud Provider Profile)
definieras. Syftet är att fastställa vilka egenskaper olika molntjänstleverantörer har för att se om
de uppfyller organisationens krav. (Beserra et al, 2012).
När applikationsprofilen och molnleverantörprofilen är definierad bör utvärdering av de
eventuella tekniska och finansiella begränsningar (Evaluate Technical and Financial Constraints)
ske som organisationen kan ställas inför. Det kan handla om krav som organisationen har
gällande säkerhet för data, kommunikations- eller prestandabegränsningar. Om det skulle visa
sig att det finns någon form av begränsning finns två olika alternativ för organisationen; att välja
en ny molnleverantör (Change Cloud Provider) eller att försöka lösa de begränsningar som finns
(Adress Application Constraints). (Beserra et al, 2012).
Finns inga begränsningar kan organisationen gå vidare i processen och nästa steg är att definiera
en migrationsstrategi (Define Migration Strategy) och att sedan följa den i det sista steget
(Perform migrations) där migration genomförs utifrån den strategi som tagits fram. (Beserra et
al, 2012).

4.2 Migration enligt dokumentstudier
Vårt arbete på Sogeti är inriktat mot Microsofts molntjänst Windows Azure där vi ska migrera
virtuella maskiner. Det föll sig därför naturligt att söka information om hur migration av virtuella
maskiner till Windows Azure genomförs. Sogeti har inga egna dokument om detta utan hänvisar
till Internet där Microsoft har ingående beskrivningar om migration. De beskrivningar som
Microsoft tillhandahåller är dock inte heltäckande så vissa delar har vi fått söka vidare på. Alla
webbadresser som har använts finns dokumenterade i bilagorna för Tillvägagångssätt version
0.1, 0.2 och 0.3. (Bilaga B, C och D).

4.3 Migration enligt våra intervjuer
Detta avsnitt redogör för det resultat vi har fått fram genom våra intervjuer med olika personer.
Fyra av intervjuerna har varit inriktade på migration till molnet, medans två har varit inriktad på
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tekniska detaljer kring Windows Azure. I avsnittet nedan redogörs för resultatet av intervjuerna
som samt en sammanställning redovisat i en tabell, se Tabell 3 Sammanställning av intervjuer.
Trots att både IP1 och IP2 till största delen nyutvecklar i molnet har vi funnit deras svar mycket
användbart och applicerbart för vår studie då orsakerna till varför man väljer att nyutveckla i
molnet alternativt migrera en IT-lösning är de samma. Svårigheterna och de kritiska
framgångsfaktorerna vid nyutveckling är även de applicerbara på ett scenario där en IT-lösning
migreras. IP1-IP5 har alla gjort någon form av analys över de eventuella konsekvenser vad en
migration till molnet kan innebära. Analyserna har dock varit av varierande slag. IP6-IP7 är
tekniska experter inom Windows Azure och besvarar detaljerade frågor kring denna plattform.
IP1 har tillsammans med sin kund gjort en analys över de kostnader som ett nyinköp av hårdvara
samt all administration kring denna skulle innebära kontra att utveckla och istället använda
molnet. Det visade sig att en molnlösning var den mest kostnadseffektiva sättet.
IP2 har tittat på för- och nackdelarna vid användning molnet där fördelarna är att det är billigare
än att köpa in en server, möjlighet till skalbarhet, tillgängligheten m.m. Nackdelarna är arbete
inte kan ske offline, d.v.s. internetuppkoppling måste alltid finnas för att arbete mot
applikationen ska kunna ske.
IP3 har tittat på hur mycket data som de behövde lagra samt hur mycket trafik de använder och
utifrån de uppgifterna kunde de göra korrekta beräkningar på kostnaden men också på hur
molnets olika delar fungerar vid skalning.
IP4 och IP5 arbetar som konsulter och hjälper kunder att migrera hela eller delar av sin ITlösning till en molntjänst är alltid noggranna med att göra analyser innan de startar arbetet. De
tittar på vilken typ av IT-lösning det är som ska migreras till molnet och studerar vilka olika
risker det finns kring detta. Till exempel hur kritiskt är det om nätverket går ner, finns
produktionskritiska system som kan vara olämpligt att migrera p.g.a. för långa svarstider, kan
arbete utföras offline m.m.
IP6 och IP7 är båda tekniska experter inom Windows Azure och de båda menar att det inte direkt
finns några standardlösningar för migration till Windows Azure, då varje migration är unik i sig.
IP6 beskriver att noggranna analyser bör ske innan migration och att migrationen till Windows
Azure bör utgå ifrån vad som ska åstadkomma med migrationen. IP7 menar att mycket handlar
om vad företaget eller organisationen har för målbild med migrationen och att det i vissa fall kan
vara enkelt att göra en migration, t.ex. om migrationen handlar om att migrera en
relationsdatabas till Windows Azure.
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IP1-IP5 har alla använt olika typer av servicemodeller (se 3.4 Servicemodeller), vilket gör att de
har upplevt olika typer av svårigheter med molnet. När det gäller utveckling i molnet, alternativ
migration av en befintlig IT-lösning till molnet ligger de största svårigheterna i att anpassa
arkitekturen och programmeringskoden till Windows Azure för att kunna ta del av molnets
möjligheter till skalbarhet. När det gäller migration till molnet gällande befintlig IT-lösning kan
svårigheterna handla om juridiska frågor, t.ex. kanske inte viss data får lagras utanför landets
gränser. Det är också en svårighet att molnet är en relativt ny företeelse och är i ständig
förändring vilket gör det svårt att veta om den tjänst som väljs idag är den mest optimala om ett
par år. IP4 och IP5 som agerar som mäklare för molntjänster har upplevt att det kan svårt
övertyga kunderna om fördelarna med molnet då det fortfarande finns en stor osäkerhet hos
företagen gällande molntjänster.
För att en migration till eller nyutveckling i molnet ska vara framgångsrik är det viktigt att förstå
vad molnet kan erbjuda. Det är även viktigt att ha läst på och vara utbildad inom ämnet
alternativt ha god hjälp av en konsult som kan genomföra migrationen. Som konsult är även
erfarenhet viktigt samt att planeringen av genomförandet sker noggrant. Att behöva avbryta en
migration när den har kommit halvvägs p.g.a. dålig planering kan vara en katastrof.
Utifrån ovanstående intervjuer och den sammanställning vi har gjort, se Tabell 3
Sammanställning av intervjuer, har vi identifierat några faktorer som de intervjuade personerna
anser är kritiska för att en migration till molnet alternativt nyutveckling i molnet ska vara
framgångrik.
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IP1

IP2

IP3

IP4 och IP5

Flexibelt
Skalbart
Betalning per användning
Lätt att sätta upp miljöer

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Gjordes konsekvensanalys?
Vilken servicemodell används?
SaaS
PaaS
IaaS
Svårigheter
Programmeringskod måste anpassas till Azure
Arkitektur måste anpassas till Azure
Förstå hur Azure möjliggör skalbarhet och parallellism
Kan inte arbeta offline
Juridiska frågor, vad får man lagra
Molnet är nytt och i förändring
Finns en generell rädsla för molnet
Kritiska framgångsfaktorer
Utbildning inom Azure
Att utveckla för att inte låsa in sig
Att anpassa koden för skalbarhet
Kontakt med leverantören
Planering
Erfarenhet

X
X
X
X
X

X

X

X

X

Varför molnet?

Det finns inga standardlösningar för migration
Viktigt att formulera mål med migrationen
Tabell 3 Sammanställning av intervjuer (Källa: egen).

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

IP6
X
X

IP7
X
X

4.4 Migration till molnet - Tillvägagångssätt version 0.1
IP4 och IP5 menar en viktig framgångsfaktor vid en migration till molnet är noggrann planering.
I Cloudstep handlar hela den processen om att planera. Det är ett steg som vi också anser är
mycket viktigt. Dock har vi inte tagit med den delen i Tillvägagångssätt 0.1 då fokus ligger mer
på själva migrationen av IT-lösningen. En annan viktig punkt som flera IP tar upp är kunskap
kring migration. Är kunskapen bristfällig bör denna uppdateras för att säkerställa att migrationen
ska gå enligt plan. Det som intervjupersonerna tar upp som svårigheter med molnet är alla
relaterade till kunskap, därför har vi valt att lägga utvärdering kring nuvarande kunskap om
migration som en inledande aktivitet i vårt tillvägagångssätt, se Figur 10 Tillvägagångssätt
version 0.1.
Nästa steg i Tillvägagångssätt version 0.1 är att identifiera vilken IT-lösning som ska migreras.
Det kan knytas till Cloudsteps aktivitet “Definiera applikationsprofil”. Enligt Cloudstep handlar
det om att undvika problem som kan uppstå gällande olika typer av egenskaper för IT-lösningens
teknik och användning. IP4 och IP5 tar också upp denna aspekt i sin konsekvensanalys, där de
tittar på hur användningen av IT-lösningen kan påverkas vid en migration till molnet.
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Det är först när den IT-lösning som ska migreras är identifierad som beslut om vilken leverantör
av molntjänst som ska väljas. Även här har vi tittat på Cloudstep och steget “Definiera
molnleverantörsprofil”. Det är avgörande att molntjänstleverantören uppfyller de krav som ställs
från organisationen och den IT-lösning som ska migreras.
Utifrån de dokumentstudier vi har gjort om Windows Azure har vi förstått att alla typer av
filformat inte är kompatibla med Windows Azure. Vi kan därifrån dra slutsatsen att det förhåller
sig så hos andra molntjänstleverantörer. Det är därför ett viktigt steg att undersöka om den typ av
IT-lösning som ska migreras måste konverteras till rätt format innan migrationen genomförs. Ett
naturligt steg efter detta är att undersöka om det är möjligt att konvertera till rätt format. Går inte
IT-lösningen att konvertera måste processen med att utvärdera lämplig molntjänst återupptas. Är
IT-lösningen möjlig att konvertera bör undersökning ske om installerad programvara finns för
konvertering. Finns inte denna programvara bör den installeras.
Resterande aktiviteter, 9-16, se Figur 10 Tillvägagångssätt version 0.1, är inriktade mot
Windows Azure, och migration av en virtuell maskin till Windows Azure’s tjänst för detta;
Virtual Machines. Den virtuella maskin som ska migreras är sparad som en image-fil (se bilaga I,
Teknisk beskrivning) som ska lagras i Windows Azure’s Blob Storage, för att senare kunna
användas för att skapa en virtuell maskin i Windows Azure. Anledningen till att vårt fokus är
mot denna typ av migration är att det är vårt uppdrag hos Sogeti. Uppgifter om hur detta går till
har vi fått genom att studera dokument som beskriver hur en uppladdning av en image-fil
genomförs. Utifrån ovanstående har vi skapat vår första version av ett tillvägagångssätt för
migration till molnet, se Figur 10 Tillvägagångssätt version 0.1. En skriftlig beskrivning till
tillvägagångssätt version 0.1 finns i bilaga B Tillvägagångssätt version 0.1
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Skaffa
kunskap
NEJ

1. Utvärdera
nuvarande
kunskap kring
migration

Finns
kunskap

3. Utvärdera
lämplig
molntjänst

JA 2. Identifiera vad
som ska migreras

4. Är det som ska
migreras
kompatibelt med
Azure?

NEJ

NEJ

5. Går det att
konvertera till
rätt format?

JA

6. Finns det
programvara för
konvertering?

JA
NEJ

JA

7. Ladda hem
programvara för
konvertering

8. Utför
konvertering

9. Utför Sysprep

10. Skapa upp ett
Blob Storage i
Azure

11. Skapa ett
Management
Certifikat i
Windows SDK

12. Ladda upp
certifikatet till
Azure

14. Skapa en
anslutningssträng

15. Ladda upp
filen till Azure

16. Skapa en
virtuell maskin i
Azure från filen

13. Hämta
thumbprint och
prenumerationsID

Figur 11 Tillvägagångssätt version 0.1 (Källa: egen).
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5 Utveckling av ett tillvägagångssätt för
migration till molnet
Detta kapitel beskriver vårt empiriska arbete där vi vidareutvecklar vårt tillvägagångssätt för
migration. Detta sker genom att vi testar vårt ursprungliga tillvägagångssätt, utvärderar och
vidareutvecklar det och testar det igen. Detta sker i tre olika iterationer och resultatet är ett
tillvägagångssätt som fungerar för att migrera virtuella maskiner till Windows Azure.
Ett av våra syften är att utveckla ett generellt tillvägagångssätt för migration av en IT-lösning till
molnet. Vi har tagit fram en första version, Tillvägagångssätt version 0.1 (se kapitel 4.
Tillvägagångssätt för migration), som vi ska använda, utvärdera och vidareutveckla. Detta görs i
tre olika iterationer som beskrivs i detta kapitel, se Figur 11 Det iterativa arbetet. Resultatet av
iterationerna är Tillvägagångssätt version 0.3 som ligger till grund för det tillvägagångssätt som
ska kunna användas som en generell mall vid migration till molnet; Tillvägagångssätt version
1.0. I våra iterationer har vi använt Tillvägagångssätt version 0.1 som utgångsläge för att migrera
en image-fil till Windows Azure där vi har skapat en virtuell maskin utifrån image-filen. Utifrån
resultatet av iteration 1 har vi tagit fram Tillvägagångssätt version 0.2 som vi testar och
utvärderar i iteration 2. Ur den andra iterationen har vi vidareutvecklat Tillvägagångssätt version
0.3 som testas och utvärderas i iteration 3, där vi kan konstatera att det är en version som
fungerar för vårt arbete med att migrera en virtuell maskin till Windows Azure. Vårt praktiska
arbete är inriktat mot Windows Azure, och därför kommer vi inledningsvis att översiktligt att
beskriva Windows Azure och de olika tjänster som erbjuds.

Figur 12 Det iterativa arbetet (Källa: egen).

5.1 Windows Azure
Windows Azure är en molntjänst från Microsoft som erbjuder en plattform där det är möjligt att
skapa, distribuera och hantera program i ett globalt nätverk som hanteras i Microsofts datacenter.
Det är fritt att använda vilket programmeringsspråk, verktyg eller ramverk man vill. Windows
Azure finns i ett publikt moln, se Figur 12 Windows Azure. Windows Azure erbjuder tre olika
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modeller för exekvering av applikationer; virtual machines, web sites och cloud services. Den
del som vi har använt i vårt arbete är virtual machines. Virtual machines är en tjänst där det går
att skapa en virtuell maskin, antingen från en standardmall eller från en egendefinierad mall.
Detta är en typisk Infrastructure as a Service, IaaS, se Figur 12 Windows Azure. När en virtuell
maskin skapas måste det anges vilken mall som ska användas. Storleken anges på den virtuella
maskinen och sedan betalar kunden per timme som den är igång. (Windows Azure, 2013).
Windows Azure tillhandahåller flera olika sätt att lagra och hantera data. Beroende på vilka olika
behov kunden har för sin lagring finns det olika alternativ. De olika alternativen är SQL
Database, Tables och Blob Storage. (Windows Azure, 2013). Lagring av data ingår under
servicemodellen IaaS (se avsnitt 3.4.3 IaaS). SQL Database används för lagring för
relationsdatabaser och Tables för icke-relationell data. Vi har i vårt arbete använt Blob Storage
för att spara vår image. Anledningen till att vi valde den typen av lagring är att Blob Storage är
anpassad för att lagra ostrukturerad data så som image-filer, säkerhetskopior m.m. (Windows
Azure, 2013).
Förutom de delar vi har använt erbjuder Windows Azure plattformar för utveckling, web sites,
nätverk, dataanalys, meddelandehantering, media m.m. (Windows Azure, 2013). Alla dessa delar
är tillgängliga för vem som helst som har en internetuppkoppling och skapar ett konto.
Betalning sker efter den tjänst som används och skalning kan ske efter de behov som finns.
Windows Azure erbjuder sina tjänster gratis i tre månader till en viss nivå av användning och
lagring. För vårt arbete har vi därför skapat ett sådant gratiskonto.
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Figur 13 Windows Azure (Källa: egen).

5.2 Iteration 1
I vår första iteration var uppdraget att migrera en virtuell maskin sparad som en image i
VMware-format (se bilaga I Teknisk beskrivning) bestående av Windows XP med en
utvecklingsmiljö installerad. Image-filen ska migreras till Windows Azure för att där startas som
en virtuell maskin. I detta avsnitt beskrivs vårt tillvägagångssätt översiktligt samt de svårigheter
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vi hade. Mer detaljerad och teknisk information finns i bilaga F Logg för migration 1. Vi har i
denna iteration använt oss av Tillvägagångssätt version 0.1.

5.2.1 Genomförande enligt Tillvägagångssätt version 0.1
Steg 1 - Utvärdera nuvarande kunskap kring migration till molnet
I detta steg kunde vi konstatera att vår kunskap kring migration av en virtuell maskin till
Windows Azure var låg. Vi fick därför söka mycket information på Internet kring detta, samt att
vi genomförde intervjuer och dokumentstudier kring Windows Azure.
Steg 2 - Identifiera vad som ska migreras
Med hjälp av vår handledare på Sogeti har vi identifierat ett antal olika virtuella maskiner som är
kandidater för en migration till Windows Azure. Det första som vi ska migrera är en Windows
XP-miljö som idag finns lagrad som en VMware-image.
Steg 3 - Utvärdera lämplig molntjänst
Sogeti är Microsoft-partner, se Figur 12 Windows Azure, och därför är det naturligt att använda
deras molntjänst Windows Azure. För att utföra uppdraget måste vi ha en tjänst som dels kan
lagra en egen image i någon form av lagring och sedan ska det finnas möjlighet att skapa en
virtuell maskin av denna image när så önskas. Windows Azure har tjänster som uppfyller detta. I
Blob Storage är det möjligt att till en låg kostnad lagra en image och i Virtual Machines är det
sedan möjligt att skapa en virtuell maskin utifrån denna image vid behov.
Steg 4 - Är IT-lösningen som ska migreras kompatibelt med Windows Azure?
Vår image var sparad i ett format som inte är kompatibelt med Windows Azure.
Steg 5 - Går det att konvertera till rätt format?
Efter samtal med vår handledare samt studier av de dokument som Windows Azure publicerat
kan vi konstatera att det går att konvertera till ett format som är kompatibelt med Windows
Azure. Om vi i här hade konstaterat att det inte var möjligt att konvertera till ett lämpligt format
så hade processen med att välja ut en molntjänst som uppfyller de krav som ställs börjat om.
Steg 6 - Finns installerad programvara för konvertering?
Vi har ingen programvara för konvertering. Programvara för konvertering finns att för
nedladdning på Internet. Vi valde programmet WinImage. Anledning till att vi valde WinImage
är att det har ett grafiskt gränssnitt vilket underlättar vid konverteringen.
Steg 7 - Installera programvara för konvertering
Innan installation av WinImage måste Microsoft .Net framework 4 finnas installerat.
Vi installerade Microsoft .Net framework 4 och sedan WinImage.
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Steg 8 - Genomför konvertering
Det första försöket till konvertering misslyckade p.g.a. felaktig namngivning av den
konverterade filen som skulle skapas. Ett nytt försök gjordes med rätt namn och konverteringen
gick bra. Dock tog den mycket lång tid, startades vid 14:30 på eftermiddagen och var klar vid
9:30 nästa förmiddag. Dock tror vi att detta beror på att datorn har gått ner i viloläge under
natten. Den nya konverterade filen blev nästan dubbelt så stor som den ursprungliga.
Steg 9 - Utför sysprep
Enligt den beskrivning från Windows Azure som vi följde bör en ”sysprep” (se bilaga I Teknisk
beskrivning) utföras på den konverterade filen innan den migreras. För att kunna utföra sysprep
på den konverterade filen måste den först startas upp som en virtuell maskin lokalt, d.v.s. på en
dator. Dock gick det inte att starta upp den virtuella maskinen p.g.a. felaktiga drivrutiner. Vi
kommer inte förbi detta problem. Samma dag som detta problem inträffar har vi intervju nr 4
(Inr4). IP4 och IP5 hade erfarenhet av vårt problem och kunde hjälpa oss med en lösning, se
bilaga F Logg för migration 1. De påtalade också att vår fil inte behövdes sysprepas, då detta
endast ska göras när den virtuella maskinen ska existera i flera instanser, vilket inte var fallet för
oss. Efter att ha följt de råd som IP4 och IP5 gett oss kunde vi starta upp den virtuella maskinen
lokalt, men vi fick ingen internetuppkoppling. I detta läge avbryts försöket och iteration 1
avslutas här.

5.3 Iteration 2
Hela iteration 1 tog ca en vecka att genomföra och vi misstänkte att problemen berodde på dels
att Windows XP är en gammal miljö och att vi vid denna tid inte hade tillräcklig kunskap. Vi
valde istället att migrera en virtuell maskin bestående av Windows Server 2008 R2 Standard.
Parallellt med arbetet att migrera den virtuella maskinen i iteration 1 genomfördes intervju Inr2,
Inr3 och Inr4.
Utifrån resultatet av iteration 1 har vi nu ny kunskap och förståelse för vilka steg som bör
genomföras. Vi känner nu till hur en konvertering utförs och att det kan ta lång tid att
färdigställa. Under intervju med IP2 (Inr2) framkom att IP2 hade försökt göra en migration av en
virtuell maskin bestående av Windows Server 2003 till Windows Azure, men inte lyckats med
denna migration. Detta gav oss ännu en bekräftelse på att migration till molnet inte är helt
okomplicerad. Vid intervju med IP3 (Inr3) framkom att kunskap om den molntjänst som är tänkt
att använda är en kritisk framgångsfaktor samt ur ett kundperspektiv viktigt att ta hjälp av
leverantören. Vår fjärde intervju (Inr4) visade sig vara mest användbar för vårt tillvägagångssätt.
IP4 och IP5 bidrog med detaljerad teknisk kunskap som direkt kan appliceras på vårt
tillvägagångssätt. Utifrån den nya kunskapen har vi uppdaterat Tillvägagångssätt version 0.1 till
Tillvägagångssätt version 0.2 med följande punkter:
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● Kontrollera att den konverterade filen går att starta upp innan den migreras till Windows
Azure
● Använda “Hyper-V Manager”
● Installera “Integration Services Disk”
● Tagit bort steget “sysprep”
Resultatet av iteration 1 kan ses i bilaga F, Logg för migration 1, samt det vidareutvecklade
tillvägagångssättet i bilaga C Tillvägagångssätt version 0.2.

5.3.1 Genomförande enligt Tillvägagångssätt version 0.2
Steg 1 - Utvärdera nuvarande kunskap kring migration till molnet
Vår kunskap kring hur en migration och installation av en virtuell maskin i Windows Azure
utförs är nu betydligt högre och vi kan gå direkt vidare till nästa steg.
Steg 2 - Identifiera vad som ska migreras
Med hjälp av vårt handledare har vi identifierat ett antal olika virtuella maskiner som är
kandidater för en migration till Windows Azure. I iteration 2 ska vi migrera en Windows Server
2008 R2 Standard.
Steg 3 - Utvärdera lämplig molntjänst
Sogeti är Microsoft-partner och därför är det naturligt att använda deras molntjänst Windows
Azure. För att utföra uppdraget behövs en tjänst där det dels går att lagra en egen image i någon
form av lagring och sedan ska det finnas möjlighet att skapa en virtuell maskin av denna image
när så önskas. Windows Azure har tjänster som uppfyller detta. I Blob Storage är det möjligt att
till en låg kostnad lagra en image och i Virtual Machines går det sedan skapa en virtuell maskin
utifrån denna image vid behov.
Steg 4 - Är IT-lösningen som ska migreras kompatibelt med Windows Azure?
Vår image var sparad i ett format som inte är kompatibelt med Windows Azure.
Steg 5 - Går IT-lösningen att konvertera till rätt format?
Efter samtal med vår handledare samt studier av de dokument som Windows Azure publicerat
kan vi konstatera att det går att konvertera till ett format som är kompatibelt med Windows
Azure. Om vi här hade konstaterat att det inte var möjligt att konvertera till ett lämpligt format så
hade processen med att välja ut en molntjänst som uppfyller de krav som ställs börjat om.
Steg 6 - Finns det installerad programvara för konvertering?
Vi har sedan iteration 1 programvara för konvertering installerad, WinImage. Vi går därför
vidare till steg 8.
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Steg 8 - Installera Hyper-V Manager
Det var under intervju Inr4 som vi fick vetskap om att Hyper-V Manager behövs installeras (se
bilaga I Teknisk beskrivning) för att komma runt de problem vi hade vid uppstarten av den
konverterade filen i iteration 1, steg 9. Installationen av Hyper-V Manager gick bra och utan
problem.
Steg 9 - Utför konvertering
Konverteringen av vår image-fil gick bra. I iteration 1 hade vi lärt oss att det var viktigt att skriva
korrekt namn på den nya fil som ska skapas. Konverteringen gick också mycket snabbare än i
iteration 1. En anledning till att det gick snabbare är att vi hade sett till att datorn inte gick ner i
viloläge under konverteringen.
Steg 10 - Installera Integration Services Disk via Hyper-V Manager
Genom att installera Integration Services Disk (se bilaga I Teknisk beskrivning) i den
konverterade filen undanröjs problem vid uppstart. Installationen av Integration Services Disk
görs i Hyper-V Manager.
Steg 11 - Kontrollera att den konverterade filen går att starta som en virtuell maskin lokalt
I iteration 1 drog vi slutsatsen att det är viktigt att kontrollera att den konverterade filen går att
starta som en virtuell maskin lokalt, innan markeringen utförs till Windows Azure. Därför har
den punkten tillkommit i Tillvägagångssätt version 0.2. Tack vare att vi använde Hyper-V
Manager och hade installerat Integration Services Disk gick det nu bra att starta upp den
konverterade filen som en virtuell maskin lokalt och vi hade även internetuppkoppling.
Steg 12 - Skapa upp ett Blob Storage i Windows Azure
Innan den konverterade filen migreras till Windows Azure måste ett lagringsutrymme skapas där
den migrerade filen ska ligga. Detta görs i Blob Storage. Instruktioner för hur en sådant skapas
finns i Windows Azures portal. Dessa var tydliga och lätta att följa.
Steg 13 - Skapa ett management certificate i Windows Azure SDK
För att skapa ett certifikat måste Visual Studio vara installerat. Det framgick inte helt tydligt av
de instruktioner vi hade läst, så det krävdes en del sökande efter information innan vi löste det.
Efter att ha installerat Visual Studio skapade vi ett certifikat som behövs för att kunna hantera
virtuella maskiner i Windows Azure.
Steg 14 - Ladda upp certifikatet till Windows Azure
Certifikatet laddades upp via Windows Azures portal. Beskrivning på hur det går till fanns på
Microsoft webbsida.
Steg 15 - Hämta thumbprint och prenumerations-ID.
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För att kunna ladda upp den konverterade filen till Windows Azure från din dator behövs ett ID
för certifikatet, samt ett ID på den prenumeration på det konto som är skapat hos Windows
Azure. Dessa hämtas genom att man loggar in i Windows Azure och letar reda på dessa IDn.
Dessa ska sparas lokalt på den egna datorn.
Steg 16 - Skapa en anslutningssträng
Innan uppladdningen av den konverterade filen utförs till Windows Azure måste en
anslutningssträng skapas mellan den dator som filen ska skickas ifrån och Windows Azure. Det
framgick inte helt klart av instruktionerna vilken typ av kommandoprompt som ska användas för
att skapa en anslutningssträng till Windows Azure. Efter visst sökande kunde vi ladda ner och
installera Windows Azure Command Prompt. Med hjälp av denna skapade vi en
anslutningssträng mellan vår dator och Windows Azure. Hur denna anslutningssträng skapas
finns beskrivet på Microsofts webbsida
Steg 17 - Ladda upp den konverterade filen till Windows Azure
Med hjälp av Windows Azure Command prompt kunde vi ladda upp den konverterade filen till
det lagringsutrymme i Blob Storage som vi hade skapat. Det tog dock ganska lång tid, 6 timmar,
vilket man bör ha i åtanke. Även här följde vi Microsofts instruktioner.
Steg 18 - Kontrollera att den uppladdade filen finns i Blob Storage
Det är viktigt att kontrollera att filen verkligen finns i Blob Storage när uppladdningen är klar.
Efter 6 timmar kunde vi konstatera att vår konverterade fil nu låg lagrad i Windows Azure Blob
Storage.
Steg 19 - Skapa en virtuell maskin i Windows Azure från filen
I Windows Azure finns instruktioner hur en virtuell maskin skapas från en egen template, d.v.s.
den fil som har laddats upp. Genom att följa de instruktioner som finns i Windows Azure kunde
vi skapa en virtuell maskin utifrån vår konverterade fil.

5.4 Iteration 3
Efter att vi i iteration 2 lyckats med att migrera en virtuell maskin till Windows Azure och starta
den där, hade vi goda förutsättningar för att i ytterligare en iteration vidareutveckla vårt
tillvägagångssätt. Erfarenheterna från iteration 2 appliceras på tillvägagångssättet. För att
ytterligare bygga ut vårt tillvägagångssätt har vi studerat vår logg från iteration 2 och kan
uppdatera Tillvägagångssätt 0.2 till Tillvägagångssätt 0.3 med följande punkter:
● Microsoft Visual Studio ska vara installerat för att skapa management certificate
● Windows Azure SDK (se bilaga I Teknisk beskrivning) måste installeras för att kunna
använda Windows Azure Command Prompt vid anslutning och uppladdning till
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Windows Azure.
Resultatet av iteration 2 kan ses i bilaga G Logg för migration 2, samt det vidareutvecklade
tillvägagångssättet i bilaga D Tillvägagångssätt version 0.3. I iteration 3 återupptog vi det arbete
som avbröts under iteration 1 med att migrera en virtuell maskin innehållandes Windows XP till
Windows Azure.

5.4.1 Genomförande enligt Tillvägagångssätt version 0.3
Alla punkter i Tillvägagångssätt version 0.3 kunde genomföras utan problem och den virtuella
maskinen kunde startas i Windows Azure. Resultatet av iteration 3 kan ses i bilaga H Logg för
migration 3. Vi kan därför bekräfta att Tillvägagångssätt version 0.3 fungerar för att migrera en
virtuell maskin innehållande en utvecklingsmiljö till Windows Azure. För att kunna visa hur
tillvägagångssättet har förändrats under de tre olika iterationerna har vi sammanställt alla steg
som förekommer i de olika versionerna och markerat den eller de versioner som de förekommer
i, se Tabell 4 Sammanställning av Tillvägagångssätt 0.1 till 0.3.
Tillvägagångssätt
Version 0.1
Utvärdera nuvarande kunskap kring migration
X
Identifiera vad som ska migreras
X
Utvärdera lämplig molntjänst
X
Är det som ska migreras kompatibelt med Windows Azure?
X
Går det att konvertera?
X
Finns programvara för konvertering?
X
Ladda hem programvara för konvertering
X
Installera Hyper-V Manager
Utför konvertering
X
Utför sysprep
X
Installera Integration Services Disk
Fungerar uppstart av den konverterade filen lokalt
Ska ett Blob Storage i Windows Azure
X
Finns Visual Studio installerat?
Installera Visual Studio
Skapa ett Management Certifikat i Windows SDK
X
Ladda upp certifikatet till Windows Azure
X
Hämta thumbprint och prenumerations-ID
X
Finns Windows Azure SDK installerat?
Installera Windows Azure SDK
Skapa en anslutningssträng
X
Ladda upp filen till Windows Azure
X
Kontrollera att filen finns i Blob Storage
Skapa en virtuell maskin i Azure från filen
X
Tabell 4 Sammanställning av Tillvägagångssätt 0.1 till 0.3 (Källa: egen).

Version 0.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Version 0.3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vårt uppdrag hos vår samarbetspartner Sogeti var att hjälpa dem med att ta fram en beskrivning
över hur migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure ska göras. Utifrån
Tillvägagångssätt 0.3 som visat sig vara framgångsrik för detta syfte har vi utformat en
migrationsmanual till Sogeti. Denna finns att se i Bilaga P Migrationsmanual.
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6 Tillvägagångssätt version 1.0
Detta kapitel är en analys av vårt emiriska arbete där vi har utfört intervjuer, dokumentstudier
samt utfört ett flertal migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure. Analysen resulterar i
ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet, Tillvägagångssätt 1.0.
Ett av våra syften är att utveckla ett generellt tillvägagångssätt som kan användas av olika
företag vid migration av IT-lösningar till molnet. I tidigare kapitel har vi tagit fram, tillämpat och
utvärderat ett tillvägagångssätt för migration av virtuella maskiner innehållande
utvecklingsmiljöer till Windows Azure. Vårt uppdrag är nu att vidareutveckla detta så att det kan
användas generellt vid migration av en IT-lösning till valfri molntjänst. Det färdiga resultatet kan
ses i Figur 13 Tillvägagångssätt version 1.0, samt med en skriftlig beskrivning i bilaga E
Tillvägagångssätt 1.0. Tillvägagångssätt version 1.0 är till skillnad från de tidigare versionerna
inte inriktad på detaljer kring själva migrationen, utan här backar vi ett steg och tittar på den
organisation som ska utföra migrationen. Anledningen till att vi gör detta är att vi har insett att en
migration inte går att generellt beskriva i detalj, då alla migrationer är unika beroende på vilken
molntjänst som används och vad som ska migreras samt att få ett så komplett tillvägagångssätt
som möjligt.
Vi har för detta syfte utgått dels från litteraturen, där vi har studerat metoden Cloudstep (se
avsnitt 4.1 Migration enligt litteraturen), dels från våra intervjuer (se avsnitt 4.3 Migration enligt
våra intervjuer) och dels från vårt empiriska arbete (se kapitel 5 Utveckling av ett
tillvägagångssätt för migration till molnet) och använt de erfarenheter vi fått.
Det är av stor vikt att kunna mäta att en migration till molnet är framgångsrik eller ej. Det anser
vi endast är möjligt om tydliga mätbara mål sätts upp innan migrationen genomförs. Vilka dessa
mål är kan vara olika beroende på organisationen men det är mycket viktigt att dessa tydliggörs
och presenteras inom de delar av organisationen som påverkas av migrationen. Enligt våra
intervjuer och även de erfarenheter vi har fått under det empiriska arbetet är det också avgörande
om personerna som ska genomföra migrationen har tillräcklig kunskap kring ämnet cloud
computing och hur en migration genomförs. En organisation bör därför utvärdera sina kunskaper
kring migration innan migrationen påbörjas. I denna utvärdering bör organisationen även se över
övriga möjligheter med migrationen, det kan handla om de ekonomiska möjligheterna eller de
infrastrukturella möjligheterna, t.ex. nätverksuppkoppling med hög hastighet. Dessa punkter tas
även upp i Cloudstep.
Cloudstep tar också upp frågan om de organisatoriska begränsningarna vilket också är viktigt att
undersöka. Det kan handla om juridiska begränsningar eller ett motstånd hos personalen
angående de förändringar som ska göras. Om organisationen inte ser över dessa frågor och
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arbetar med de begränsningar som finns kan det innebära att den planerade migrationen till
molnet måste avbrytas eller att organisationen inte uppnår de mål som har satts upp för
migrationen.
Cloudstep tar även upp frågan om att definiera applikationsprofil, d.v.s. att identifiera vad det är
som ska migreras, vilken typ av IT-lösning det är, vilka begränsningar som kan finnas i den typ
av IT-lösning som ska migreras och vilka andra system eller data som påverkas av en migration.
Utifrån ovanstående punkter, d.v.s. utvärdering av organisatoriska mål, möjligheter och
begränsningar och vilken typ av IT-lösning det är som ska migreras bör organisationen sedan
utvärdera en lämplig molntjänst. Utvärderingen kan ske inom samma molnleverantör eller hos
olika molnleverantörer. En jämförelse av de olika egenskaperna hos de utvärderade
molntjänsterna och även pris och prestanda är viktig att utföra för att kunna välja den som
uppfyller organisationens kriterier på bästa sätt. En undersökning bör även göras om
molntjänsten kräver att en särskild programvara installeras lokalt för att hantera migrationen och
den data som ska migreras. Ett exempel på detta skulle kunna vara om en mycket kostsam
programvara behövs kanske det inte lönar sig att utföra en migration. En översyn bör även
genomföras om det finns risk för inlåsning, d.v.s. att det kan bli mycket svårt att genomföra en
framtida migration från en molntjänst till en annan.
Att definiera en strategi är viktigt enligt Cloudstep. Det har vi även lärt oss från våra intervjuer
där IP4 och IP5 tog upp planering som en avgörande framgångsfaktor vid migration. Vårt eget
arbete har bekräftat detta, då vi i våra iterationer lärde oss att planera hur vi skulle genomföra en
migration, och hur vi skulle disponera tiden och arbetet. Det är därför ett mycket viktigt steg att
planera migrationen och definiera en strategi. I denna planering bör det ingå vilken typ av
migration som ska göras; Big Bang, där allt flyttas på en gång, fasad migration där några delar i
taget flyttas eller kanske göra som vi har gjort i vårt arbete, ett pilotprojekt, där vi har testat att
migrera en kopia av en utvecklingsmiljö i drift. Genom att vi har utför vårt arbete som ett
pilotprojekt kunde vi utvärdera vårt tillvägagångssätt utan att störa den ordinarie pågående
verksamheten.
Att den IT-lösning som ska migreras är kompatibelt med vald molntjänst är en avgörande faktor
vid migration. Är det som ska migreras inte kompatibelt med molntjänsten är ett naturligt steg att
se om det går att genomföra en konvertering. Går det att genomföra en konvertering så utförs
denna, går det inte så måste en ny utvärdering av molntjänster ske. Hittas ingen lämplig
molntjänst och konvertering inte kan ske måste migrationen avbrytas.
Efter att den IT-lösning som ska migreras har konverteras bör test genomföras för att se att denna
fungerar lokalt innan migrationen börjar. Det är även viktigt att kontrollera om eventuella
förberedelser krävs av den valda molntjänsten före migration, t.ex. skapa ett konto i molntjänsten
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eller ett lagringsutrymme. Efter dessa steg ska migration utföras enligt molntjänstens egen
beskrivning. Vi har i Tillvägagångssätt version 1.0 valt att inte beskriva några detaljer kring
själva migrationen. Anledningen till det är att vår egen erfarenhet samt intervjuer med experter
(Inr 6 och 7) har lärt oss att det inte går att göra en generell beskrivning för detta, då alla
migrationer är unika beroende på vilken molntjänst som används och vilken typ av IT-lösning
som ska migreras. När migrationen sedan är klar ska kontroller ske att migrationen lyckades. Det
vill säga att kontroller bör ske att den IT-lösning som har migrerat faktiskt finns i molnet.
Slutligen bör IT-lösningen startas i molntjänsten och testa att allt fungerar som det är tänkt.
Inledningsvis rekommenderas att definiera mål för den tänkta migrationen. När migrationen är
utförd och IT-lösningen har används en tid är det lämpligt att göra en utvärdering mot de
uppsatta målen.
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1.Definiera mål med
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möjligheter

3. Utvärdera
organisatoriska
begränsningar

4. Identifiera vilken
IT-lösning som ska
migreras

5. Utvärdera
begränsningar hos
IT-lösningen som ska
migreras

6. Utvärdera lämplig
molntjänst

7. Definiera strategi
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NEJ

10. Utför
konvertering av ITlösning

9. Kan IT-lösningen
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JA

NEJ
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11. Testa att lTlösningen fungerar
efter konvertering

12. Krävs
förberedelser i
molntjänsten före
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15. Testa att ITlösningen fungerar
som tidigare

16. Utvärdera
uppsatta mål

13. Utför migration
enligt molntjänsten
beskrivning

14. Verifiera att
migration har utförts

Figur 14 Tillvägagångssätt version 1.0 (Källa: egen).
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7 Diskussion
I diskussionskapitlet diskuterar vi vårt resultat som vi har kommit fram till under vårt arbete. Vi
tar upp både vårt arbete med att ta fram ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet
samt vårt arbete med att studera cloud computing, dess beståndsdelar och kritiska
framgångsfaktorer.

7.1 Migration till molnet - Tillvägagångssätt 1.0
Vårt resultat av det empiriska arbetet är ett generellt tillvägagångssätt för migration till molnet;
Tillvägagångssätt 1.0. För att ta fram Tillvägagångssätt 1.0 har tre iterationer skett där vi har
testat utvärderat och vidareutvecklat ett ursprungligt tillvägagångssätt som vi tagit fram genom
litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer. I iterationerna har vi migrerat virtuella
maskiner till Windows Azure. För att lyfta den kunskap vi har fått genom arbetet till en generell
nivå har vi försökt urskilja de steg som inte är specifika för denna typ av IT-lösning och
molnleverantör. Tillsammans med denna urskiljning har vi studerat Cloudstep, se avsnitt 4.1
Migration enligt litteraturen, som är en generell metod samt resultatet av våra intervjuer där de
intervjuade personerna tar upp frågeställningar som är viktiga oavsett molnleverantör.
Eftersom vi endast har gjort ett fåtal migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure vet vi
inte om det slutgiltiga tillvägagångssättet är tillräckligt generellt då det är baserat på våra tre
iterationer. Om fler migrationer hade genomförts av olika typer av IT-lösningar och till olika
typer av molnleverantörer hade det slutgiltiga tillvägagångssättet haft en starkare grund utifrån
mer insamlad empirisk data. I våra iterationer har vi endast genomfört själva migrationen och
inte gjort några inledande studier gällande organisatoriska mål, möjligheter eller begränsningar,
då det inte har ingått i vårt syfte. En sådan empirisk studie hade varit mer omfattande och
förmodligen tagit lång tid. Däremot har vi i våra litteraturstudier och genom våra intervjuer fått
kunskap och förståelse för de viktiga inledande aktiviteter som noggrant bör utföras innan
migrationen.
Det som är tydligt när Tillvägagångssätt version 1.0 studeras i jämförelse med det vi har arbetat
med under iterationerna (Tillvägagångssätt 0.1 - 0.3) är att Tillvägagångssätt version 1.0 har ett
större fokus på de förberedande aktiviteterna än på detaljer kring migrationen. Anledningen till
detta är att arbetssättet vid varje migration är unikt beroende på vad som migreras och vilken
molntjänst som används.
Vi anser därför att det är väldigt svårt att göra en exakt beskrivning för ett generellt
tillvägagångssätt för migration som passar för olika typer av scenarion.
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I vårt empiriska arbete i iterationerna har vi sett tendenser till att det uppstår situationer som inte
går att förutspå och som inte finns beskrivet i litteratur eller molnleverantörens beskrivning. Det
kan handla om t.ex. drivrutiner som måste installeras eller programvara för konvertering som
behövs. Det är också en anledning till att varje migration blir väldigt unik och att ett generellt
tillvägagångssätt inte går att applicera i detalj. Vi har förstått genom våra intervjuer att det krävs
stor erfarenhet och kunskap om området i stort och samtidigt specifik detaljerad kunskap om att
utföra en migration. Det är därför viktigt för en organisation som planerar en migration till
molnet att inblandade personer har erfarenhet och teknisk kunskap. Även om organisationen inte
är beredd att göra en migration idag kan det vara bra att planera och designa IT-arkitekturen för
att underlätta en eventuell framtida migration till molnet. Med denna strategi minskas risken för
komplikationer vid en migration om organisationen senare bestämmer sig för att genomföra
migration till molnet.

7.1.1 Kritiska framgångsfaktorer vid migration till molnet
Beserra et al. (2012) skriver att migrationsbeslut ofta är komplicerade då det finns så många
inverkande faktorer och att det är viktigt att identifiera dessa faktorer för att få en bra
beslutsprocess i sin migration, se avsnitt 4.1 Migration enligt litteraturen. Det är direkt
applicerbart på vår slutsats om KFF där kunskap, erfarenhet och planering har identifierats.
Bullen & Rockart (1981) definierar kritiska framgångsfaktorer (KFF) som de områden inom en
organisation eller ett företag som är direkt kritiska för att uppnå de uppsatta målen (se avsnitt 3.8
Kritiska framgångsfaktorer). Enligt vår analys av vårt empiriska arbete samt de intervjuer vi har
genomfört har vi sett att erfarenhet, kunskap och planering är det som krävs för att en migration
till molnet ska vara framgångsrik. Dessa KFF är utifrån ett väldigt brett perspektiv och kan delas
upp i underkategorier.
Kunskap
Kunskap i det här specifika fallet som gäller migration till molnet handlar om att organisationen i
stort bör ha kunskap om vad en migration till molnet innebär för dess framtida arbetssätt. Det
kan även handla om att ha kunskap om hur den specifika molntjänsten fungerar och hur man bör
arbeta emot den för att kunna ta del av den flexibilitet och skalbarhet som den erbjuder. Det är
också viktigt att ha kunskap om den IT-lösning som ska migreras till molnet för att undvika
problem som kan uppstå om IT-lösningen inte är kompatibel med vald molntjänst eller att ITlösningen är så starkt integrerad i andra IT-lösningar så att det uppstår problem där.
Erfarenhet
Erfarenheten handlar om att vara medveten om de problem som kan uppstå vid en migration och
att vara förberedd på dessa. Flera av våra intervjuade personer tog upp detta som en viktig
framgångsfaktor. Har man inte egen erfarenhet så bör man ta hjälp externt för detta.
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Planering
Planeringen handlar om att se till organisationen och dess behov. T.ex. när och hur man ska
utföra själva migrationen för att minsta möjliga störning ska uppstå. Det kan också handla om att
man planerar alla steg som ska utföras så att så få oväntade moment som möjligt uppstår.

7.2 Cloud computing
Våra litteraturstudier har haft stort fokus på ämnet cloud computing. Syftet med det har varit att
förklara vad det är och vilka beståndsdelar som ingår samt vad som är dess kritiska
framgångsfaktorer, KFF. Resultatet av dessa litteraturstudier framgår i kapitel 3 Cloud
computing. Dock har vi inte hittat några kopplingar mellan KFF och cloud computing i våra
litteraturstudier. I våra intervjustudier bekräftades de fördelar som beskrivs i litteraturen.
Anledningen till att de intervjuade personerna har valt att nyutveckla i eller migrera till molnet är
att molnet är flexibelt, skalbart och kostnadseffektivt. De nackdelar som tas upp i intervjuerna
handlar främst om att det kan vara svårt att anpassa IT-lösningen som migreras till den
molntjänst som används, att det inte går att arbeta offline d.v.s. att man måste ha tillgång till
Internet, juridiska frågor, att molnet är i ständig förändring och att det kan finnas en generell
rädsla för molnet. I våra intervjuer har de framkommit att man är beroende av
internetuppkoppling vilket överensstämmer med de litteraturstudier vi har gjort kring de tekniska
förutsättningarna för cloud computing, se avsnitt 3.2.1 Bredband. En nackdel som tas upp i
litteraturen är inlåsningseffekten, se avsnitt 3.7.2 Nackdelar, vilket inte har kommit upp i våra
intervjuer. Det kan bero på att de som vi har intervjuat redan är kunder eller partners med en viss
molnleverantör eller inte har använt sina molntjänster tillräckligt länge för att vilja byta till en ny
leverantör och därför inte har reflekterat över inlåsningseffekten. Om vi hade haft ett bredare
underlag på våra intervjupersoner hade denna fråga kanske kommit fram tydligare. Det kanske
också är så att denna fråga kommer upp först när det blir aktuellt att byta molnleverantör. I
Tillvägagångssätt version 1.0, steg 6, Utvärdera lämplig molntjänst ges möjlighet att reda ut om
sådana begränsningar finns.
En tydlig tendens gällande cloud computing är att det förändras väldigt snabbt. Det har vi erfarit
då mycket av den information som vi tagit del av under dokumentstudierna varit inaktuell. Det
har rört sig om molntjänster som under 6-12 månader har förändrats i stor grad. Detta kan vara
både positivt och negativt för kunder som använder molntjänsterna, det är t.ex. bra att nya
tjänster möjliggörs för kunden men samtidigt kan förändringar även påverka kunden negativ då
molntjänster kan förändras med tiden.
Utifrån de litteratur- och dokumentstudier samt de genomförda intervjuerna kan vi dra slutsatsen
att cloud computing är i början av sin utveckling och som förmodligen kommer att bli allt
vanligare för företag och privatpersoner. Eftersom det hittills har haft en sådan snabb
utvecklingskurva kan vi också ana att cloud computing kommer att utvecklas till något mycket
större än vad det är idag.
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7.2.1 Kritiska framgångsfaktorer för cloud computing
I litteraturen om cloud computing har vi inte funnit något beskrivet om KFF relaterat till
området. Dock har vi i vårt empiriska arbete med att migrera virtuella maskiner till molnet, samt
genom våra intervjuer identifierat tre KFF för migration för molnet. Vi anser att de även är
applicerbara på cloud computing, d.v.s. användningen av molnets resurser. När molnets resurser
används krävs det i många fall kunskap, erfarenhet och planering då det kan vara komplext för
en oerfaren användare att sätta sig in alla möjligheter med cloud computing. Finns inte kunskap
och erfarenhet är det viktigt att ta hjälp för att kunna planera användningen av cloud computing.

7.2.2 Kritiska framgångsfaktorer relaterat till för- och nackdelar
De KFF vi har identifierat går även att relatera till de för- och nackdelar som finns beskrivet i
litteraturen kring cloud computing, se avsnitt 3.7 För- och nackdelar med cloud computing.
Kunskap är en viktig faktor för cloud computing. Brist på kunskap vid val av molnleverantör kan
leda till inlåsningseffekt där det är svårt att byta till en annan molnleverantör. Genom att ha
kunskap om hur företagets eller organisationens infrastruktur och tekniska möjligheter kan man
undvika att överraskas av att molntjänsten inte fungerar tillfredställande p.g.a. dålig
internetuppkoppling. Genom att ha en god kunskap om cloud computing kan man lättare ta del
av de fördelar som cloud computing erbjuder. Våra intervjuer har t.ex. visat att genom att ha
kunskap om hur cloud computing fungerar kan man utnyttja flexibiliteten och skalbarheten och
därigenom bli mer tidseffektiv och spara tid.
Att ha erfarenhet av cloud computing kan ha stort inflytande på hur lyckat ett molnprojekt blir.
Genom att ha erfarenhet av olika typer av molnleverantörer kan man undvika att hamna i en
situation där det är svårt att byta leverantör eller att den leverantör man har valt inte lever upp till
de avtal som man har tecknat gällande den information man har i molnet. Erfarenheten i sig ger
ju också kunskap och med det följer möjligheten att kunna ta del av molnets fördelar, se
ovanstående stycke.
Genom att planera sitt arbete i molnet och att ha en strategi kan man undvika de nackdelar som
kan finnas med molnet. T.ex. kan man undvika de problem som uppstår om den valda
molnleverantören får problem med sin drift så att man på ett enkelt sätt gå över till att arbeta
lokalt genom att man har egna backup-rutiner. Och på samma sätt som med kunskap och
erfarenhet är det lättare att ta del av de fördelar om molnet erbjuder om man har en strategi för
hur arbetet i molnet ska utföras.

7.2.3 Servicemodeller
De mest vanligt förekommande servicemodellerna är SaaS, PaaS och IaaS, se avsnitt 3.4
Servicemodeller. Dessa förekommer i alla de definitioner vi har tagit del av i våra
litteraturstudier och är de tjänster som cloud computing anses erbjuda. Vi har även funnit ett
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antal mindre kända servicemodeller, t.ex. HaaS, MaaS, CaaS och DaaS, se avsnitt 3.4.4 Andra
servicemodeller. De tjänster som erbjuds i dessa servicemodeller ingår i de flesta fall i SaaS,
PaaS och IaaS, och vi anser att det endast är olika namn på samma tjänster som olika företag har
satt för att utmärka just sin tjänst. Undantaget är DaaS, Data as a Service, som är en modell där
data blir tillgängligt över nätverk. Enligt alla definitioner vi har tagit del av är cloud computing
användning av datorresurser över nätverk och DaaS går inte in under denna kategori, då det
endast hanterar data och inte datorresurser. Enligt vår åsikt är DaaS inte cloud computing.
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8 Slutsats
Detta kapitel knyter samman vårt arbete och de resultat och analyser som vi gjort utifrån det
syfte och mål vi hade. Vi reflektera över vårt arbetssätt och presenterar även ett förslag för
vidare studier.

8.1 Teoretiskt bidrag
Vårt teoretiska bidrag är en konceptuell modell av cloud computing som beskriver de begrepp,
egenskaper och KFF som cloud computing omfattas av, se Figur 14 Konceptuell modell Cloud
computing med KFF.
Vi har i vårt arbete försökt svara på flera frågor kring cloud computing och migration till molnet.
De inledande frågorna handlade om vad cloud computing innebär och vad dess beståndsdelar är,
vilka är för- och nackdelarna med cloud computing samt dess kritiska framgångsfaktorer, KFF?
● Enligt vår studie är molnet, ”the cloud”, datorresurser som är tillgängliga via ett nätverk,
oftast Internet. Cloud computing är användning av molnets resurser som erbjuds i form
av molntjänster. Molntjänster kan vara av olika typer, t.ex. SaaS, PaaS och IaaS.
Molntjänsterna distribueras via olika distributionsmodeller; publikt, privat, hybrid eller
gemensamt moln.
● De fördelar som vi har identifierat är att det är skalbart, flexibelt, kostnadsbesparande,
tidseffektivt och upplevs ha oändliga resurser.
● Som nackdelar kan nämnas risk för inlåsning, beroende av Internet, beroende av
molnleverantören, dålig kontroll och att det är i förändring.
I den litteratur vi har läst har vi inte funnit någon information om KFF för cloud computing.
Däremot har vi i vårt empiriska arbete samt under våra intervjuer identifierat tre KFF som vi
anser vara viktiga för ett framgångsrikt arbete med cloud computing. Dessa KFF är:




Kunskap
Erfarenhet
Planering

Dessa KFF beskrivs mer i detalj under punkt 7.1.1 Kritiska framgångsfaktorer vid migration till
molnet. I litteraturen har cloud computing beskrivits ingående gällande egenskaper,
beståndsdelar samt för- och nackdelar. Dock finns ingenting beskrivet om KFF i relation till
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cloud computing. Vi har genom vårt empiriska arbete kommit fram till tre kritiska
framgångsfaktorer som är aktuella både för migration till molnet samt till användningen av cloud
computing, samt kan även relateras till de för-och nackdelar som litteraturen beskiver kring
molnet, se avsnitt 7.2.2 Kritiska framgångsfaktorer relaterat till för- och nackdelar.
I och med detta har vi bidragit till att minska kunskapsgapet mellan cloud computing och KFF.
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Figur 15 Konceptuell modell Cloud computing med KFF (Källa: egen).

I vår studie av cloud computing har vi fått kunskap om bakgrunden till varför cloud computing
uppstod, vilka faktorer som bidrar till att möjliggöra det, vilka typer av tjänster som erbjuds och i
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vilka olika typer av modeller de erbjuds i. Den litteratur vi har läst har i stor utsträckning varit
inaktuell trots att den bara har några år på nacken. För att hitta aktuell information måste vi
vända sig direkt till de olika molnleverantörernas webbsidor. Även där har vi sett att det har skett
stora förändringar på kort tid. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att cloud computing är i ett
utvecklingsskede fortfarande och att det som vi idag definierar som cloud computing kan se helt
annorlunda ut om endast ett fåtal år. Cloud computing erbjuder även framtida möjligheter som
kan vara svåra att föreställa sig idag, då vi ännu inte har upplevt dem.

8.2 Empiriskt bidrag
Målet med vårt arbete var att ta fram, tillämpa och utvärdera ett tillvägagångssätt för Sogetis
migration av IT-lösningar till molnet. I praktiken har detta handlat om att flytta virtuella
maskiner till Microsofts molntjänst Windows Azure och den specifika tjänsten Virtual Machines.
Genom att utföra ett flertal migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure har vi tagit
fram Tillvägagångssätt 0.3, som har varit ett underlag till vårt bidrag till Sogeti, nämligen en
manual för hur en sådan migrering utförs, se bilaga P, Migrationsmanual. Denna manual
beskriver i detalj vilka steg som ska utföras för att preparera den virtuella maskinen innan
migrationen, vilka programvaror och förberedande aktiviteter som ska genomföras för migration
till Windows Azure.

8.3 Metodmässigt bidrag
De andra frågorna i vår frågeställning gällde migration till molnet och hur en migration till
molnet genomförs och vilka kritiska framgångsfaktorer som finns vid en sådan migration.
● Hur en migration till molnet genomförs har vi beskrivit i det generella tillvägagångssätt
som vi har utvecklat under vårt empiriska arbete. Det är svårt att utveckla en detaljerad
men samtidigt generell beskrivning av hur en migration går till. Vårt resultat är därför ett
generellt tillvägagångssätt med största fokus på förberedande aktiviteter.
● De kritiska framgångsfaktorer som vi har identifierat som viktiga för att en migration till
molnet ska bli framgångsrik är kunskap, erfarenhet och planering.
För att komma fram till vårt generella tillvägagångssätt, Tillvägagångssätt version 1.0, som var
ett av våra syften har vi utfört migrationer av virtuella maskiner till Windows Azure åt vår
samarbetspartner Sogeti. Vårt mål med arbetet var att ta fram, tillämpa och utvärdera ett
tillvägagångssätt för migration till Windows Azure vilket vi genom detta arbete har uppfyllt.
I vårt arbete med att utveckla det generella tillvägagångssättet har vi utgått från den teoretiska
modellen Cloudstep, se avsnitt 4.1 Migration enligt litteraturen. Vi har sedan applicerat våra
61

egna erfarenheter från vårt empiriska arbete, våra intervjuer och de kritiska framgångsfaktorer vi
har identifierat och utifrån detta utvecklat Tillvägagångssätt 1.0.
Genom detta arbete har vi kommit till insikt om att det inte är enkelt att utveckla ett
tillvägagångssätt som är applicerbart på alla olika scenarion, just p.g.a. att olika migrationer kan
se väldigt olika ut beroende på vad som migreras och vilken molntjänst som används. Och även
om en beskrivning finns på de moment som ingår i migrationen från den valda molnleverantören
så dyker det ändå upp oväntade saker.
Det metodmässiga bidraget i vårt arbete är anpassningen av Cloudstep, se 4.1 Migration enligt
litteraturen, till ett tillvägagångssätt för migration till molnet som är så generell att den kan
appliceras på valfri organisation, som gör en migration av valfri IT-lösning till valfri molntjänst.
Detta tillvägagångssätt presenteras som en processmodell med de olika aktiviteter som ska
utföras i de olika stegen tillsammans med en skriftlig beskrivning till de olika aktiviteterna, se
bilaga E Tillvägagångssätt 1.0.
Ett annat metodmässigt bidrag med vårt arbete är det arbetesätt vi har använt för att utveckla vårt
tillvägagångssätt. Genom att utföra flera migrationer till molnet och att analysera hur de har gått,
och vidareutveckla tillvägagångssättet utefter resultaten och intervjuer har vi tagit fram ett
specifikt tillvägagångssätt för migration av virtuella maskiner till Windows Azure. Utifrån våra
empiriska data, intervjuerna, samt en studie av en befintlig modell för migration till molnet har vi
satt samman ett tillvägagångssätt som är så generellt att det bör kunna appliceras på valfri
organisation som vill migrera valfri IT-lösning till valfri molntjänst. Vi anser att detta arbetssätt
har varit framgångsrikt och att det kan appliceras på fler områden. Dock kan även detta
slutgiltiga tillvägagångssätt utvecklas vidare genom att man utför migrationer utav olika typer av
IT-lösningar till olika typer av molntjänster.

8.4 Vårt arbetssätt
Vi har valt att följa Oates (2006) modell för forskningsprocess, där vår strategi har varit “Design
och utveckling”. Det har varit bra att följa modellen då den tydliggör vilka steg som bör
genomgås. Inledningsvis har vi gjort grundläggande litteraturstudier vilket har gett oss en bra
kunskapsbas inför vårt praktiska arbete med att utföra en migration till molnet. Den litteratur vi
har hittat har till stor del varit baserad på elektroniska källor och inte i så stor utsträckning i
tryckt format. Det har i vissa fall gett upphov till osäkerhet på informationens validitet. Vi har
dock i så stor utsträckning som möjligt försökt basera vårt teorietiska kapitel på tryckt litteratur.
Datainsamlingen har skett med intervjuer och dokumentstudier. En svaghet i vårt arbete är att vi
inte har gjort så många intervjuer och att alla intervjuade personer har en anknytning till
Microsoft. Med facit i hand önskar vi att vi haft möjlighet att intervjua fler personer från flera
företag och branscher som har erfarenhet av cloud computing och migrationer till molnet.
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Våra dokumentstudier har haft två olika källor, dels våra egna loggar som vi tagit fram i våra
iterationer, dels olika dokument som publicerats på Internet. Genom att vi endast har gjort tre
iterationer och samtliga har varit mot Windows Azure har våra loggar baserats helt på deras
plattform. Om vi hade gjort fler iterationer med flera olika typer av data som skulle migreras och
gärna till flera olika leverantörer hade vårt tillvägagångssätt haft en högre grad av trovärdighet,
men under vårt arbete har vi endast haft möjlighet till dessa få tillfällen för migration.
Arbetet med att utföra migrationer till Windows Azure har varit ett bra sätt att få kunskap och
erfarenhet kring migration till molnet. Det har också bekräftat våra slutsatser om vilka KFF som
vi har identifierat vara viktiga.
Det arbetssätt vi har använt för analys av empirisk data har varit god. Vi tror att arbetssättet hade
varit användbart även om vi skulle haft en större mängd data att analysera, d.v.s. om vi hade
gjort många fler intervjuer och iterationer.
Vi har i vårt empiriska arbete utvecklat tre olika tillvägagångssätt för att migrera virtuella
maskiner till Windows Azure. Vi har testat alla tre och den tredje versionen, Tillvägagångssätt
0.3 visade sig vara framgångsrik för en migration av virtuella maskiner till Windows Azure, då
den är logisk och strukturerad och steg för steg guidar användaren genom processen.
Tillvägagångsätt 0.1-0.2 var svåra att genomföra, och det tror vi beror på att vi saknade kunskap
och erfarenhet som gjorde att vi hade svårt att planera vårt arbete. Det är också en bekräftelse på
att de KFF vi har identifierat gäller. Vi hade även utvecklat Tillvägagångssätt 0.3 så att många av
de misstag vi gjorde i de två första iterationerna inte upprepades. Här visar det sig att Bullen &
Rockart (1981) har rätt vad gäller att ”saker måste gå rätt” för att ett företag ska lyckas med sina
uppsatta mål, se avsnitt 3.8 Kritiska framgångsfaktorer, d.v.s. dessa kritiska framgångsfaktorer
som kunskap, erfarenhet och planering är just kritiska för en lyckad migration till molnet.
Slutligen kan vi även konstatera att Tillvägagångssätt version 1.0 borde ha testats, verifierats och
utvärderats. Först efter en sådan utvärdering kan tillvägagångssättet få en högre validitet.

8.5 Förslag till fortsatta studier inom ämnet
Då vi inte har haft möjlighet att utvärdera och testa hela vårt slutliga tillvägagångssätt, d.v.s.
även med de förberedande aktiviteterna så skulle det vara intressant att utföra en sådan studie. En
sådan utförlig studie skulle addera en intressant diskussion och överväganden för om vårt
tillvägagångssätt är användbart som en generell mall vid migration eller ej. Här skulle även
resultatet av en sådan studie utvisa om Tillvägagångssätt version 1.0 kan itereras till en ny nivå,
kanske Tillvägagångssätt version 2.0 för migration till molnet. Det skulle även vara intressant att
prova tillvägagångssättet brett, d.v.s. mot olika typer av molnleverantörer och användning inom
olika typer av molntjänster. Då cloud computing är i sådan utvecklingsfas finns det även
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ytterligare en anledning till att prova tillvägagångsättet några år efter denna rapport och
Tillvägagångssätt version 1.0.
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Bilaga A Sammanställning av molnets egenskaper

Egenskaper

Beskrivning

Självbetjäning ondemand

Molnkonsumenten kan få tillgång till som server och
nätverkslagring automatiskt, utan att ha kontakt med
leverantören.
Funktionerna är tillgängliga över nätverk, Internet eller
privat, och kan användas med hjälp av klientens plattform,
t. ex datorer, läsplattor eller mobiltelefoner.
Molnleverantörens resurser samlas för att fler
molnkonsumenter ska kunna använda dem, genom en
”multi-kund-modell”. Denna modell har fysiska och
virtuella resurser som tilldelas dynamiskt efter kundernas
efterfrågan. Exempel på resurser kan vara lagring,
bearbetning, minne eller bandbredd.
Förmåga att skala resurser upp och ner efter behov. Från
molnkonsumentens synvikel är molnets resurser oändligt,
och de kan köpa så mycket eller lite datorkraft som de
behöver.
Molntjänsten styrs och övervakas av molnleverantören.
Resursanvändningen kan övervakas, kontrolleras och
rapporteras och ger insyn för både leverantör och
konsument av den utnyttjade tjänsten. Detta är avgörande
för fakturering, åtkomstkontroll, resursoptimering,
kapacitetsplanering och andra uppgifter.
Betalning sker efter hur mycket tjänsten används.

Nätverksåtkomst

Resursfördelning

Elasticitet
(Skalbarhet)

Mätbara tjänster

Betalning per
resursförbrukning
Upplevt oändliga
resurser
Virtualisering

Molnkonsumenten upplevera att det finns obegränsat med
datorresurser i molnet att tillgå efter betalning.
Att använda virtuella maskiner för att minska behovet av
fysisk maskinvara

NIST

Vaquero
et al.

IAS
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Skaffa
kunskap
NEJ

1. Utvärdera
nuvarande
kunskap kring
migration

Finns
kunskap

3. Utvärdera
lämplig
molntjänst

JA 2. Identifiera vad
som ska migreras

4. Är det som ska
migreras
kompatibelt med
Azure?

NEJ

NEJ

JA

5. Går det att
konvertera till
rätt format?

6. Finns det
programvara för
konvertering?

JA

NEJ

JA

7. Ladda hem
programvara för
konvertering

8. Utför
konvertering

9. Utför Sysprep

10. Skapa upp ett
Blob Storage i
Azure

11. Skapa ett
Management
Certifikat i
Windows SDK

12. Ladda upp
certifikatet till
Azure

14. Skapa en
anslutningssträng

15. Ladda upp
filen till Azure

16. Skapa en
virtuell maskin i
Azure från filen

13. Hämta
thumbprint och
prenumerationsID
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1

Utvärdera nuvarande kunskap kring migration till molnet
a God kunskap, gå vidare
b Bristfällig kunskap, skaffa kunskap

2

Identifiera vad som ska migreras
a Vilken typ av server, plattform, utvecklingsmiljö, programvara avser migrationen.

3

Utvärdera lämplig molntjänst
a Se vad leverantören erbjuder i form av Saas, PaaS, IaaS.

4

Är det som ska migreras kompatibelt med Azure?
a Ja, gå vidare till steg 9
b Nej, undersök om det går att konvertera

5

Går det att konvertera till rätt format?
a Ja, gå vidare
b Nej, utvärdera ny molnleverantör som är kompatibel

6

Finns installerad programvara för konvertering?
a Ja, gå vidare till steg 8
b Nej, lokalisera programvara för konvertering

7

Installera programvara för konvertering

8

Genomför konvertering, har följt denna guide:
http://ittechlog.wordpress.com/2012/09/11/converting-a-vmdk-to-vhd-with-microsoftvirtual-machine-converter-mvmc/

9

Den nya VHD-filen ska nu Sysprepas enligt följande:
http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/common-tasks/upload-avhd/#header-3

10 Skapa upp ett Blob Storage i Windows Azure, och anteckna den url som gäller
11 Skapa ett management certifikat till Azure med hjälp av Windows SDK
12 Ladda upp certifikatet till Azure
a Logga in i Windows Azure Management Portal
b I navigationsfönstret, klicka på Settings/Inställningar
c Under Management Certifikat, klicka på Upload a management certificate
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d

Hämta upp filen.

Punkt 13-15 härrör från följande url: http://www.windowsazure.com/enus/manage/windows/common-tasks/upload-a-vhd/#header-4
13 Hämta “fingeravtrycks-certifikat” och prenumerations-ID.

Du behöver tumavtryckscertifikat som du lagt till och behöver du ett ID för att kunna
ladda upp. VHD-filen till Windows Azure.
a I management portalen, gå till Settings/Inställningar
b Under Management Certifikates, klicka på ditt certifikat, och kopiera sedan ditt
“fingeravtryck” från egenskaps-panelen genom att kopiera och klistra på en plats
där du kan hämta det senare
14 Skapa en anslutnings-string som används för att få tillgång till prenumerationen.

Det görs med hjälp av CSUpload Command-Line Tool. http://msdn.microsoft.com/enus/library/windowsazure/gg466228.aspx
a CSUpload Command-Line Tool (CSUpload.exe) används för att överföra VHDfiler till Windows Azure och ladda upp service-certifikat som kan användas för
anslutning till fjärrskrivbord
b Öppna Windows Azure SDK commad promt fönster som Administratör.
c Ställ in anslutnings-strängen med hjäp av följande kommando, där du ersätter
Subscribionid och CertTumbprint med de värden som du har fått tidigare
CSUpload Set-anslutning "abonnemangsID = <Subscriptionid>,
CertificateThumbprint = <Thumbprint>; ServiceManagementEndpoint =
https:/management.core.windows.net"
15 Ladda upp VHD till Blob storage
a Använd samma commando promt fönster som du använt för att sätta anslutningen
b Ladda VHD-filen genom att använda följande kommando och ersätt

abonnemangsID och CertThumbprint med de värden som du fått tidigare och där
BlobStorageURL är URL för lagrings konto som du skapade tidigare (punkt 9):
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label <VHDName>
-LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
Du kan placera din .VHD-fil som helst i din blogg lagring. YourImagesFolder är
behållaren inom blob lagring där du vill lagra dina bilder. VHDName är den
etikett som visas i Management Portal för att identifiera den virtuella hårddisken.
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PathToVHDFile är den fullständiga sökvägen och namnet på VHD-filen.

16 Skapa en virtuell maskin utifrån VHDn enligt beskrivning i Windows Azure.
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Bilaga C Tillvägagångssätt version 0.2
1

Utvärdera nuvarande kunskap kring migration till molnet.
a God kunskap, gå vidare
b Bristfällig kunskap, skaffa kunskap

2

Identifiera vad som ska migreras
a Vilken typ av server, plattform, utvecklingsmiljö, programvara avser migrationen.

3

Utvärdera lämplig molntjänst
a Se vad leverantören erbjuder i form av Saas, PaaS, IaaS.

4

Är det som ska migreras kompatibelt med Azure?
a Ja, gå vidare till steg 8
b Nej, undersök om det går att konvertera

5

Går det att konvertera?
a Ja, gå vidare
b Nej, utvärdera ny molnleverantör som är kompatibel

6

Finns installerad programvara för konvertering?
c Ja, gå vidare till steg 8
d Nej, lokalisera programvara för konvertering

8

Installera programvara för konvertering

8

Installera Hyper-V Manager i den maskin som ska hantera den virtuella maskinen
lokalt.

9

Genomför konvertering, har följt denna guide:
http://ittechlog.wordpress.com/2012/09/11/converting-a-vmdk-to-vhd-with-microsoftvirtual-machine-converter-mvmc/

10 Installera Integration Services Disk via Hyper-V Manager.
11 Kontrollera att den nya VHD-filen går att starta upp som en virtuell maskin

lokalt.Det rekommenderas att för Window Azure använda Windows 8.
12 Skapa upp ett Blob Storage i Windows Azure, och anteckna den url som gäller
13 Skapa ett management certifikat till Azure med hjälp av Windows SDK
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14 Ladda upp certifikatet till Azure
a Logga in i Windows Azure Management Portal
b I navigationsfönstret, klicka på Settings/Inställningar
c Under Management Certifikat, klicka på Upload a management certificate
d Hämta upp filen
15 Hämta “thumbprint ” och prenumerations-ID.

Du behöver tumavtryckscertifikat som du lagt till och behöver du ett ID för att kunna
ladda upp. VHD-filen till Windows Azure.
a I management portalen, gå till Settings/Inställningar
b Under Management Certifikates, klicka på ditt certifikat, och kopiera sedan ditt
“fingeravtryck” från egenskaps-panelen genom att kopiera och klistra på en plats
där du kan hämta det senare.
17 Nu måste man skapa en anslutnings-string som används för att få tillgång till

prenumerationen. Det görs med hjälp av CSUpload Command-Line Tool som finns att
hämta här: http://csupload-controls-package.findmysoft.com/
En mycket bra beskrivning för hur man skriver anslutningssträngen fins här:
http://blogs.technet.com/b/itprola/archive/2012/10/05/step-by-step-how-to-upload-vhdto-azure-to-use-when-creating-virtual-machines.aspx
18 Ladda upp VHD till Blob storage

En bra beskrivning för hur det går till finns här:
http://blogs.technet.com/b/itprola/archive/2012/10/05/step-by-step-how-to-upload-vhdto-azure-to-use-when-creating-virtual-machines.aspx
a Använd samma commando promt fönster som du använt för att sätta anslutningen
b Ladda VHD-filen genom att använda följande kommando och ersätt
abonnemangsID och CertThumbprint med de värden som du fått tidigare och där
BlobStorageURL är URL för lagrings konto som du skapade tidigare (punkt 9):
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label <VHDName>
-LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
Du kan placera din .VHD-fil som helst i din blogg lagring. YourImagesFolder är
behållaren inom blob lagring där du vill lagra dina bilder. VHDName är den
etikett som visas i Management Portal för att identifiera den virtuella hårddisken.
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PathToVHDFile är den fullständiga sökvägen och namnet på VHD-filen.
19 Kontrollera att din fil finns sparad i Windows Azure Blob storage
a Om nej, gör om uppladdningen av filen till Windows Azure
b Om ja, gå vidare
20 Skapa en virtuell maskin utifrån VHDn enligt beskrivning i Windows Azure
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Bilaga D Tillvägagångssätt version 0.3
1

Utvärdera nuvarande kunskap kring migration till molnet?
a God kunskap, gå vidare
b Bristfällig, skaffa kunskap

2

Identifiera vad som ska migreras
a Vilken typ av server, plattform, utvecklingsmiljö, programvara avser migrationen.

3

Utvärdera lämplig molntjänst
a Se vad leverantören erbjuder i form av Saas, PaaS, IaaS.

4

Är det som ska migreras kompatibelt med Azure?
a Ja, gå vidare
b Nej, går det att konvertera/anpassa/justera så det som ska migreras blir
kompatibelt?

5

Går det att konvertera?
a Ja, gå vidare
b Nej, utvärdera ny molnleverantör som är kompatibel

6

Finns installerad programvara för konvertering?
a Ja, gå vidare
b Nej, lokalisera programvara för konvertering

8

Installera programvara för konvertering

9

Installera Hyper-V Manager i den maskin som ska hantera den virtuella maskinen
lokalt.

10 Genomför konvertering, har följt denna guide:

http://ittechlog.wordpress.com/2012/09/11/converting-a-vmdk-to-vhd-with-microsoftvirtual-machine-converter-mvmc/
11 Installera Integration Services Disk via Hyper-V Manager.
12 Kontrollera att den nya VHD-filen går att starta upp som en virtuell maskin lokalt.

Det rekommenderas att för Windows Azure använda Windows 8.
13 Skapa upp ett Blob Storage i Windows Azure, och anteckna den url som gäller
14 Finns Visual Studio installerat?
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a
b

Ja, gå vidare
Nej, Hämta programvara för Visual Studio

15 Installera Visual Studio
16 Skapa ett management certifikat till Azure med hjälp av Visual Studio
17 Ladda upp certifikatet till Azure
a Logga in i Windows Azure Management Portal
b I navigationsfönstret, klicka på Settings/Inställningar
c Under Management Certifikat, klicka på Upload a management certificate
d Hämta upp filen
17 Hämta “fingeravtrycks-certifikat” och prenumerations-ID.

Du behöver tumavtryckscertifikat som du lagt till och behöver du ett ID för att kunna
ladda upp. VHD-filen till Windows Azure.
a I management portalen, gå till Settings/Inställningar
b Under Management Certifikates, klicka på ditt certifikat, och kopiera sedan ditt
“fingeravtryck” från egenskaps-panelen genom att kopiera och klistra på en plats
där du kan hämta det senare.
19 Finns Windows Azure SDK installerat?
a Ja, gå vidare
b Nej, lokalisera programvara för Windows Azure SDK
20 Installera Windows Azure SDK
21 Nu måste man skapa en anslutnings-string som används för att få tillgång till

prenumerationen. Det görs med hjälp av Windows Azure SDK.
En mycket bra beskrivning för hur man skriver anslutningssträngen fins här:
http://blogs.technet.com/b/itprola/archive/2012/10/05/step-by-step-how-to-upload-vhdto-azure-to-use-when-creating-virtual-machines.aspx
22 Ladda upp VHD till Blob storage

En bra beskrivning för hur det går till finns här:
http://blogs.technet.com/b/itprola/archive/2012/10/05/step-by-step-how-to-upload-vhdto-azure-to-use-when-creating-virtual-machines.aspx
a Använd samma commando promt fönster som du använt för att sätta anslutningen
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b

Ladda VHD-filen genom att använda följande kommando och ersätt
abonnemangsID och CertThumbprint med de värden som du fått tidigare och där
BlobStorageURL är URL för lagrings konto som du skapade tidigare (punkt 9):
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label <VHDName>
-LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
Du kan placera din .VHD-fil som helst i din blogg lagring. YourImagesFolder är
behållaren inom blob lagring där du vill lagra dina bilder. VHDName är den
etikett som visas i Management Portal för att identifiera den virtuella hårddisken.
PathToVHDFile är den fullständiga sökvägen och namnet på VHD-filen.

23 Kontrollera att din fil finns sparad i Windows Azure Blob storage
a Om nej, gör om uppladdningen av filen till Windows Azure
b Om ja, gå vidare
24 Skapa en virtuell maskin utifrån VHDn enligt beskrivning i Windows Azure
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1.Definiera mål med
migration

2. Utvärdera
organisatoriska
möjligheter

3. Utvärdera
organisatoriska
begränsningar

4. Identifiera vilken
IT-lösning som ska
migreras

5. Utvärdera
begränsningar hos
IT-lösningen som ska
migreras

6. Utvärdera lämplig
molntjänst

7. Definiera strategi
för migration

8. Är IT-lösningen
kompatibel med vald
molntjänst

NEJ

10. Utför
konvertering av ITlösning

9. Kan IT-lösningen
konverteras till
kompatibelt format

JA

NEJ

JA

11. Testa att lTlösningen fungerar
efter konvertering

12. Krävs
förberedelser i
molntjänsten före
migration?

15. Testa att ITlösningen fungerar
som tidigare

16. Utvärdera
uppsatta mål

13. Utför migration
enligt molntjänsten
beskrivning

14. Verifiera att
migration har utförts
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Definiera mål med migration.
Denna punkt är en viktig del i den inledande fasen. Tanken är att man fastslår vilka mål
som ska uppnås med migrationen, och att man efter utförd migration och en tids
användning ska göra en utvärdering mot dessa mål för att se om de uppnåtts. Målen kan
vara;
a ekonomiska
b säkerhet
c effektivitet
d etc.
.
2 Utvärdera organisatoriska möjligheter med migration.
Målet med denna punkt är att utröna vilka möjligheter organisationen har för migration.
Det kan handla om att se över kunskapsnivån hos de som ska utföra migrationen eller
använda den migrerade IT-lösningen. Eller se över om organisationen har den ITinfrastruktur som krävs för en molnlösning. Punkter att utvärdera kan vara:
a kunskapsmässiga
b ekonomiska
c infrastruktur
d etc.
1

3

Utvärdera organisatoriska begränsningar.
Det är också viktigt att man innan en migration undersöker vilka begränsningar som finns
för en migration. Det kan handla om data som kanske inte får migreras till en
molnlösning p.g.a. juridiska aspekter eller motstånd hos personalen som ska arbeta med
detta.

4

Identifiera vilken IT-lösning som ska migreras.
När man har utvärderat ovanstående tre punkter bör man göra en tydlig definition av
vilken typ av data det är som ska migreras till en molnlösning

5

Utvärdera begränsningar hos IT-lösningen som ska migreras
Man bör noggrant utvärdera den IT-lösning som ska migreras för att se om det finns
några funktionella eller tekniska begränsningar. Det kan röra sig om funktioner i ITlösningen som inte är applicerbara i en molntjänst eller att det finns andra system som är
knutna till den IT-lösning som ska migreras som påverkas negativt av en migration.

6

Utvärdera lämplig molntjänst
Se över utbudet av lämpliga molntjänster hos olika leverantörer. Man bör utvärdera om
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de uppfyller de krav som ställs på organisationen och den IT-lösning som ska migreras.
Andra frågor som man bör titta på är:
a Kostnad
b Finns risk för inlåsning av data?
c Krävs extra programvara för migrationen eller för att hantera den migrerade ITlösningen i molnet?
7

Definiera strategi för migration
En mycket viktig punkt i processen att utföra en migration till molnet är planering. Att
definiera en strategi handlar om att planera:
a Typ av migration; Big Bang, Sekventiell, Pilot
b Tidsplanering för migrationen
c Berörda personer
d Planera för utbildning av användare i ett eventuellt förändrat arbetssätt.
e etc.

8

Är IT-lösningen kompatibel med vald molntjänst?
När organisationen har gått igenom möjligheter och begränsningar samt identifierat ITlösningen som ska migreras och dess funktionella och tekniska begränsningar och
strategin för migreringen är klar börjar ett mer detaljerat arbete för migrationen. En första
fråga att ställa sig är om den IT-lösning man har valt är kompatibel med molntjänsten.
d.v.s. om formatet på IT-lösningen är accepterad hos vald molntjänst.
a Ja, gå vidare till steg 12
b Nej, gå vidare till steg 9.

9

Kan IT-lösningen konverteras till kompatibelt format?
a Ja, gå vidare till steg 10
b Nej, utvärdera ny molntjänst som är kompatibel

10 Utför konvertering

Utför nödvändiga åtgärder för att IT-lösningen ska få det format som är accepterat i vald
molnlösning
11 Testa att IT-lösningen fungerar efter konvertering

Det är viktigt att man kontrollerar att den konverterade IT-lösningen fungerar som tänkt
innan man utför migrationen till vald molntjänst.
12 Krävs förberedelser i vald molntjänst innan migration till molnet.

Förberedelser kan handla om att
a skapa ett konto i molntjänsten

Bilaga E Tillvägagångssätt version 1.0
b
c
d

skapa upp ett lagringsutrymme
installera programvara hos klienten
m.m.

14 Utför migration enligt molntjänstens beskrivning

Varje molnleverantör har en egen beskrivning på hur migration till just deras molntjänst
går till. Därför finns den inte beskriven i detalj i detta tillvägagångssätt.
15 Verifiera att migration har utförts

När migrationen är klar bör man kontrollera att den IT-lösning som migrerats finns i
molntjänsten.
16 Testa att IT-lösningen som migrerats fungerar som tidigare

När eventuella konfigurationer är klart bör IT-ösningen kunna startas och köras i
molntjänsten
17 Utvärdera mot uppsatta mål

När den valda molntjänsten har varit i drift en tid bör man utvärdera mot de mål man
definierat i steg 1 uppfylls.
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Bilaga för migration 2 - Fiskarhedenvillans
utvecklingsmiljö
Windows Server 2008 R2
Utförare: Martin Sund, Cecilia Grahn
Datum: 2013-05-07 - 2013-05-09
Guide som har följts finns här: http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/common-tasks/upload-avhd/?fb=sv-se

Steg 3

Aktivera eventuellt Hyper-V management tools i kontrollpanelen.

Steg 4
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Öppna Hyper-V Manager i Windows 8.

Steg 5

Öppna Hyper-V Manager och skapa en ny virtuell maskin. Välj “New” sedan “Virtual Machine”.
Välj “use an existing virtual hard disk”, välj sedan browse och navigera sedan fram till VHDn
som ska användas.

Bilaga G Logg för migration 2

Steg 6

Välj menyn “Action” i Hyper-V manager och sedan “Insert Integration Services Disk”.

Steg 7

Välj new.
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Sedan Storage Account, Quik Create

Fyll sedan i önskad url till din Blob.
Skapa ett Blob Storage i Windows Azure.
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Steg 10

1

Efter att ha installerat Microsoft Visual Studio 2012 finns “Developer Command Prompt
for VS2012”. Öppna denna och skriv följande:

makecert -sky exchange -r -n "CN=CertificateName" -pe -a sha1 -len
2048 -ss My "CertificateName.cer"
I orginalbeskrivningen skrivs denna:
makecert -sky exchange -r -n "CN=<CertificateName>" -pe -a sha1 -len
2048 -ss My "<CertificateName>.cer"
Kom ihåg att ta bort < > runt CertificateName. CertificateName kan bytas ut till något annat
passande.

Steg 11

Välj settings
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Välj upload och navigera till din skapade .cer fil.

Steg 13

Gå till http://www.windowsazure.com/sv-se/downloads/ eller googla “Windows Azure
SDK”.
2 Välj sedan “Plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt”.
3 Ladda sedan ner dessa och installera.
1

Steg 14

1

Gå in i Windows Azure Portal, Settings och hämta “Subscription ID” och “Thumbprint”
genom att markera och kopiera dessa.
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Dessa kan se ut så här:
Subscription id: 0f31ee15-a13d-4332-b3f4-b612b43d4a43
Thumbprint: 1B4C7659BB825A821D8C53D104872815F4E4964E
OBS, dessa är unika just för den dator du sitter på och uppladdningen kan endast ske från samma
dator. Ska uppladdningen ske från annan dator måste ett certifikat från just den datorn skapas.
1
2

Öppna Windows Azure Command Prompt.
Följande ska skrivas eller klistras in i kommandoprompten:

csupload Set-Connection "SubscriptionID=<Subscriptionid>;
CertificateThumbprint=<Thumbprint>;
ServiceManagementEndpoint=https:/management.core.windows.net"
<Subscriptionid> och <Thumbprint> ska bytas ut till ditt Subscriptionid och
Thumbprint.
Ex:
csupload Set-Connection "SubscriptionID=0f31ee15-a13d-4332-b3f4b612b43d4a43;CertificateThumbprint=1B4C7659BB825A821D8C53D104872815F4E4964E;Se
rviceManagementEndpoint=https://management.core.windows.net

Efter detta ska en “connection string” skapas.

Steg 15
I Windows Azure Command Prompt ska detta skrivas:
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csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label
<VHDName> -LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
Men byt ut <BlobStorageURL> m.m. till dina uppgifter. Ex:
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"http://win2008exjobb.blob.core.windows.net/win2008exjobb/win2008exjobb" -Label
win2008exjobb -LiteralPath E:\Exjobb\Fiskarhedenvillan\Fiskarhedenvillan.vhd -OS Windows

Efter detta börjar processen “MD5 hash calculation” och sedan “creating new page blob”.
Efter dessa processer påbörjas uppladdningen av VHDn.

Bilaga G Logg för migration 2

Steg 16

Gå in i Windows Azure Portal, Välj “new”, “compute”, “virtual machine” och sedan “from
gallery”.

Välj sedan “My Images” och sedan den VHD som har laddats upp.
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1
2
3

Fyll sedan i vad din virtuella maskin ska heta.
Välj sedan storlek på den virtuella maskinen.
Välj användarnamn och lösenord. (OBS, detta användarnamn och lösenord används inte
vid inloggning, det är de inloggningsuppgifter som redan finns i VDHn som ska användas
senare vid inloggning vid Steg 15.)

Välj sedan om den virtuella maskinen ska vara “stand-alone” eller kopplas samman med
andra virtuella maskiner.
2 Välj ett DNS-namn för din virtuella maskin.
3 Välj även i vilken region den virtuella maskinen ska skapas.
1

1

Välj om den virtuella maskinen ska delas upp på flera domäner för att öka
tillgängligheten.
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2

Slutför guiden genom att klicka på bocken nere till höger.

Steg 17

1
2

Välj “virtual machines”, sedan “connect”.
En RDP-fil (Remote Desktop Protocol) kommer laddas ner till datorn.

Tryck på “use another account”.
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Skriv sedan in din användare och sedan lösenordet.

Här blir det fel vid inloggningen, trots rätt inloggningsuppgifter. Detta är tydligen ett känt fel
enligt Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/941641

Steg 18
Följ Microsofts guide om:
“Remote Desktop Connection 6.0 prompts you for credentials before you establish a
remote desktop connection“

Bilaga G Logg för migration 2
http://support.microsoft.com/kb/941641
Efter att denna guide har följts finns en ny RDP-fil sparad som ska köras.

Steg 19

I detta steg klickar man på den användare man vill logga in med.
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Trots rätt uppgifter blir det fel vid inloggning.

Bilaga G Logg för migration 2

Steg 20

1
2
3

Kör RDP-filen igen och välj vilket språk som ska användas vid inloggning.
Välj engelska.
Logga in med lösenordet.

Efter detta fungerar inloggningen och uppkopplingen till den virtuella maskinen.

Bilaga H Logg för migration 3

Bilaga H Logg för migration 3

Bilaga för migration 3 - Standardbolagens
utvecklingsmiljö
Windows XP - SP3
Utförare: Martin Sund, Cecilia Grahn
Datum: 2013-05-13 - 2013-05-13
Guide som har följts finns här: http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/common-tasks/upload-avhd/?fb=sv-se

Steg 1

Öppna Hyper-V Manager i Windows 8.
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Steg 2

Öppna Hyper-V Manager och skapa en ny virtuell maskin. Välj “New” sedan “Virtual Machine”.
Välj “use an existing virtual hard disk”, välj sedan browse och navigera sedan fram till VHDn
som ska användas.

Steg 3

Välj menyn “Action” i Hyper-V manager och sedan “Insert Integration Services Disk”.
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Steg 4

Välj new.

Sedan Storage Account, Quik Create

Fyll sedan i önskad url till din Blob.
Skapa ett Blob Storage i Windows Azure.
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Steg 5

Öppna “Developer Command Prompt for VS2012”. Skriv följande:
makecert -sky exchange -r -n "CN=CertificateName" -pe -a sha1 -len
2048 -ss My "CertificateName.cer"
I orginalbeskrivningen skrivs denna:
makecert -sky exchange -r -n "CN=<CertificateName>" -pe -a sha1 -len
2048 -ss My "<CertificateName>.cer"
Kom ihåg att ta bort < > runt CertificateName. CertificateName kan bytas ut till något annat
passande.

Steg 6

Välj settings
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Välj upload och navigera till din skapade .cer fil.

Steg 7

1

Gå in i Windows Azure Portal, Settings och hämta “Subscription ID” och “Thumbprint”
genom att markera och kopiera dessa.

Dessa kan se ut så här:
Subscription id: 0f31ee15-a13d-4332-b3f4-b612b43d4a43
Thumbprint: 1B4C7659BB825A821D8C53D104872815F4E4964E
OBS, dessa är unika just för den dator du sitter på och uppladdningen kan endast ske från samma
dator. Ska uppladdningen ske från annan dator måste ett certifikat från just den datorn skapas.
1
2

Öppna Windows Azure Command Prompt.
Följande ska skrivas eller klistras in i kommandoprompten:

csupload Set-Connection "SubscriptionID=<Subscriptionid>;
CertificateThumbprint=<Thumbprint>;
ServiceManagementEndpoint=https:/management.core.windows.net"
<Subscriptionid> och <Thumbprint> ska bytas ut till ditt Subscriptionid och
Thumbprint.
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Ex:
csupload Set-Connection "SubscriptionID=0f31ee15-a13d-4332-b3f4b612b43d4a43;CertificateThumbprint=1B4C7659BB825A821D8C53D104872815F4E4964E;Se
rviceManagementEndpoint=https://management.core.windows.net

Efter detta ska en “connection string” skapas.

Steg 8
I Windows Azure Command Prompt ska detta skrivas:
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label
<VHDName> -LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
Men byt ut <BlobStorageURL> m.m. till dina uppgifter. Ex:
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"http://standardbolagen.blob.core.windows.net/exjobb/standardbolagen" -Label Standardbolagen
-LiteralPath e:\Exjobb\Standardbolagen\Standardbolagen.vhd -OS Windows

Efter detta börjar processen “MD5 hash calculation” och sedan “creating new page blob”.
Efter dessa processer påbörjas uppladdningen av VHDn.
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Steg 9

Gå in i Windows Azure Portal, Välj “new”, “compute”, “virtual machine” och sedan “from
gallery”.

Välj sedan “My Images” och sedan den VHD som har laddats upp.
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1
2
3

Fyll sedan i vad din virtuella maskin ska heta.
Välj sedan storlek på den virtuella maskinen.
Välj användarnamn och lösenord. (OBS, dessa användarnamn och lösenord används inte
vid inloggning, det är de inloggningsuppgifter som redan finns i VDHn som ska användas
senare vid inloggning vid Steg 15.

Välj sedan om den virtuella maskinen ska vara “stand-alone” eller kopplas samman med
andra virtuella maskiner.
2 Välj ett DNS-namn för din virtuella maskin.
3 Välj även i vilken region den virtuella maskinen ska skapas.
1
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Välj om den virtuella maskinen ska delas upp på flera domäner för att öka
tillgängligheten.
2 Slutför guiden genom att klicka på bocken nere till höger.
1
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Steg 10

1
2
3

Välj “virtual machines”, sedan “connect”.
En RDP-fil (Remote Desktop Protocol) kommer laddas ner till datorn.
Öppna denna RDP-fil.
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Skriv sedan in din användare och sedan lösenordet.

Efter detta är du inloggad.

Bilaga I Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning
Hyper-V Manager
Systemverktyg för hantering av virtuella maskiner.

Image
Image (avbild) är en fil bestående av en diskavbild med innehåll och struktur från en disk, t.ex.
hårddisk, cd-skiva eller annan lagringsenhet.

Integration Services Disk
Drivrutiner som möjliggör hög kompabilitet för virtuella maskiner, installeras via Hyper-V
Manager.

Remote Desktop
Fjärranslutningsprotokoll som bl.a. möjliggör anslutning till virtuella maskiner i molnet.

SDK
SDK (Software developer kit) är ett utvecklingsverktyg för programmerare.

Sysprep
Verktyg för att preparera en virtuell maskin så den går att klona till flera instanser.

VHD
VHD (Virtual Hard Disk) är ett filformat för att virtuellt lagra fysiska diskar i en fil.

Windows 2008 R2 Standard
Serveroperativssystem från Microsoft, originalet släpptes 2008, R2 Standard släpptes 2009.

Windows 8
Operativsystem från Microsoft, släpptes 2012.

Windows Virtual PC
Systemverktyg för att hantera virtuella maskiner, enklare och mer simpelt än Hyper-V Manager.
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Windows XP
Operativsystem från Microsoft, släpptes 2001.

Virtuell maskin
Skapar en virtuell miljö mellan maskinvaran och slutanvändaren. Kan installeras med olika
operativsystem.

VMware
Ett företag som tillverkar mjukvara kring virtuella maskiner.
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Intervju Jörgen Sigvardsson, Sogeti Karlstad, 2013-04-25
Intervjun genomförd via mail
Hej! Här är mina svar på frågorna. Det projekt jag är involverad i just nu är skrivet direkt för
Azure, så det handlar inte så mycket om flytt. Jag hoppas att de kommer till användning! Ett
senare projekt kommer dock att handla om att flytta en befintlig serverlösning till molnet, men
det är ännu bara i ”någon annan gång”-stadiet.
Varför flyttar ni till molnet?
Min kund har inget sedan tidigare att flytta. Allt arbete mot molnet just nu är nyutveckling.
Anledningen till detta är skalbarhet – kostnader justeras utefter utnyttjandegrad. Projektet (jag
kan tyvärr inte gå in på detaljer, då detta än så länge är företagshemligheter) går ut på att
samordna orderläggningar (detta är inte riktigt sanningen, men jag får inte yttra mig mer – order
är dock en bra synonym) mellan slutkonsumenter och företag. Slutkonsumenter arbetar
självständigt med en app i sin mobiltelefon (Android & iPhone), och företag arbetar med sina
ERP-system. Det som knyter slutkonsumenterna samman med företagen är vår molnlösning.
Eftersom att detta kommer att bli en nationell satsning, och om allt vill sig väl, utnyttjat av
hundratusentals kunder per dag, så är det av yttersta vikt att systemet kan skalas upp efter behov.
I detta hänseende finns inget riktigt alternativ till en molnlösning för ett mjukvarubaserat företag
(min kund) som specialiserar sig i mjukvaruutveckling, och som saknar kompetens att installera
och underhålla servrar.
Gjordes en analys av eventuella konsekvenser innan flytt?
Ja, och nej. Analysen gjordes inom loppet av 5 minuter, efter att VD:n/kund ville verkställa att
denna tjänst skulle utvecklas. Han var inte redo att själv skapa en serverhall, och inte heller villig
att köpa servrar hos ett hostingbolag. Att köpa serverkapacitet av ett hostingbolag innebär som
oftast att man slipper köpa hårdvara – all annan administration måste man själv utföra. Att köpa
in de tjänsterna är otroligt mycket dyrare än alternativet: en molnlösning. En molnlösning är,
utan att behöva fördjupa sig i kalkyler, den mest kostnadseffektiva.
Har ni följt någon typ av manual för själva flytten till molnet?
”Manualen” är att jag, i egenskap av inhyrd expertis, har tagit fram strategier för hur det skall
implementeras i molnet. Både mjukvarumässigt (arkitektur, design och till viss del
programmering) och rutinmässigt. Vi har dock inte levererat produkten ännu, så det är mycket
kvar att göra på alla plan. Utöver det, så kan man väl säga att det utbildningsmaterial som finns
tillgängligt (Microsofts Channel 9, böcker, bloggar, etc) är en del av ”manualen”.
Vad har ni flyttat till molnet?
En tjänst, till vilken mobilapplikationer ansluter, och som i sin tur ansluter till ERP-system (av
olika slag).
Vilka tjänster inom Azure används?
Vi nyttjar Microsofts PaaS-del av Azure. Med det menas att vi skriver specialanpassad mjukvara
som körs som fristående noder/applikationer i Azure. Vi hyr alltså inte virtuella servrar, utan vi
hyr CPU och datalagring. Fördelen med detta är att om vi programmerar enligt Azures PaaS-
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modell, så ser Azure till att skalbarhet och parallellisering styrs genom av en enkel konfiguration
i Azures kontrollpanel. Min kund kan alltså, närsomhelst, logga in i kontrollpanelen och instruera
systemet att expandera applikationen till dubbel storlek, bara genom att dra i en ”slider” och
klicka på OK. Mer specifikt används Web Roles, Worker Roles, Table Storage, Blob Storage
och SQL Server. Vi kommer eventuellt även nyttja Mobile Services, men förmodligen kommer
vi att nyttja en annan tjänst (eller mjukvara rättare sagt) för detta, eftersom att vi tycker att
Mobile Services i Azure är lite omständigt för andra plattformar än Windows Phone 8. Vidare
analyser kommer att göras inom det.
Är det något (inom projektet) ni har valt att inte flytta till molnet?
Ingenting. Allt ska upp i molnen! Inklusive ett annat system, som idag körs i ett ”vanligt”
hostingcenter. Vi har dock inte kommit dit ännu. Detta system hanterar idag licensaktiveringar
för min kunds PC-baserade mjukvaror, och är i behov av ”uppfräschning”. I samband med detta
är det planerat att Azure ska nyttjas.
Vad är för- och nackdelarna med flytt enligt dig?
Fördelarna är som tidigare nämnt: skalbarhet och ”pay as you go” – det som kostar är det du inte
använder. Om systemet idlar, ja då kostar det inget. Nackdelarna är att för att kunna ta del av
fördelarna, så kan det vara så att du måste skriva om mjukvarorna som du ämnar att flytta. Gör
man inte det så blir Azure om vilket hostingcenter som helst.
Vad var svårigheterna vid flytt till molnet?
Svårigheterna ligger i att förstå hur Azure möjliggör skalbarhet och parallellism. Om man skapar
en arkitektur för mjukvaran som ”går mot strömmen” så ger Azure nästan ingenting i utbyte.
Därför är det viktigt att man i ett tidigt stadium sätter arkitekturen. Om man flyttar mjukvara till
molnet, så måste man då först identifiera de delar av den befintliga mjukvaran som inte arbetar
utifrån Azures premisser. När det väl är gjort, så måste man ändra på de delar som inte utifrån
Azures premisser. Man kan så klart göra det enkelt för sig och ignorera allt det här, och ”bara
hiva upp mjukvaran i molnet”, men det är inget jag rekommenderar.
Vad underlättade er flytt till molnet?
Utbildning inom området. Jag har utbildat mig själv, både genom att läsa, men även genom att
experimentera.
Vad skulle ni ha gjort annorlunda vid er flytt till molnet?
Vi är ännu inte färdiga, så jag kan inte riktigt svara på detta ännu…
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Frågor till Daniel Hindrikes,
Intervju Daniel Hindrikes, io2GameLabs/Sogeti, 2013-05-06
Intervjun genomförd på Sogeti, Borlänge

●

Varför flyttar/nyutvecklar ni till/i molnet?
Pris, Skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet, lätt att sätta upp till skillnad från att köpa en
server mm. Webbhotell var ej aktuellt. Dyrt att köpa in server och sätta upp själv.

●

Varför valde ni Windows Azure?
Arbetar redan i Microsoftmiljö. Azure är mer än bara hosting, t ex cloud services mm.

●

Gjordes en analys av eventuella konsekvenser innan flytt?
Ja, dess fördelar övervägdes innan.

●

Har ni följt någon typ av manual för själva flytten till molnet?
De guider som finns på Internet.

●

Vilka tjänster inom Azure används?
Virtuella maskiner, service bus, mobile services, Azure SQL

●

Vad har ni inte flyttat till molnet?
Windows 2003-server, i Transportstyrelsens projekt
○ I så fall varför har ni inte valt att flytta?
Fungerade inte att flytta denna till Azure då den bara stod och tuggade.

●

Vad är för- och nackdelarna med flytt enligt dig?
Fördelar: Skalbarhet,
Nackdelar: Kan inte arbeta offline.

●

Vad var svårigheterna vid flytt till/nyutveckling till molnet?
Går inte att utveckla om man har dålig internetuppkoppling/Offline

●

Vad underlättade er flytt till/nyutveckling i molnet?
Att ha kunskap om hur man utvecklar för att kunna dra fördel av skalbarheten
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Intervju Robin Ridderholt, Laget.se, 2013-05-06
Intervjun genomförd via mail

Varför flyttar ni till molnet?
- Vi valde att flytta vår fillagring till molnet pga. en mycket bättre prisbild. Men det underlättade
också utvecklingen eftersom att API'et mot molnet var väldigt enkelt.
Varför valde ni Windows Azure?
Vi låg och ligger fortfarande på en Microsoft plattform vad det gällde kodbas och många andra
verktyg, det var därför väldigt smärtfritt att börja använda ytterligare en produkt av Microsoft. Vi
hade även väldigt bra kontakt med Microsoft och vi kunde få stöd under hela processen.
Gjordes en analys av eventuella konsekvenser innan flytt?
Ja, vi hade väldigt bra statistik på hur mycket data vi behövd lagra samt hur mycket trafik vi
använde och kunde därför hela tiden göra väldigt korrekta analyser på priset men också hur de
olika delarna fungerade vid skalning.
Har ni följt någon typ av manual för själva flytten till molnet?
Nej, vi har haft hjälp av Microsoft men annars har vi fått lösa en del grejer själva. Det fanns t.ex.
ingen guide som visade hur man migrerade 2 200 000st filer från disklagring till molnlagring.
Men vi kunde själva komma på en lösning och Microsoft hjälpte oss med detaljerna kring
implementationen.
Vad har ni flyttat till molnet?
Idag har vi endast flyttat vår fillagring d.v.s. alla filer som våra användare kan ladda upp till vår
tjänst lagras idag i Azure. Det kan vara allt från profilbilder på enskilda spelare till viktiga
dokument från styrelsemötet. Vi har även tjänstens egna blogg i molnet.
Vilka tjänster inom Azure används?
Vi använder Blobstorage och Websites
Vad har ni inte flyttat till molnet?
Våra webbsevers och datbasservers ligger fortfarande kvar i traditionell hosting.
I så fall varför har ni inte valt att flytta?
Det finns idag inga möjligheter att försäkra sig om att en given instans behåller samma IPnummer när den startas om. Detta gör det omöjligt för oss att tex hantera vår mail server i molnet
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eller att låta våra användare att koppla sina domännamn direkt till oss. Eftersom vi skickar
omkring 100 000st mail/dag så är en mail server väldigt viktig för oss.
Vad är för- och nackdelarna med flytt enligt dig?
De fördelarna som vi ser med att generellt flytta saker till molnet är att vi har en väldig
förutsägbar användning av tjänsten och vi kan ner på dag- och timnivå veta ganska exakt hur
högt tryck det kommer att vara på tjänsten. Därför är en stor fördel att vi kan vara elastiska och
anpassa kapaciteten och bara betala för det vi använder.
Nackdelar är förutom de tekniska hindren jag redan skrivit om har att göra med juridiska delar så
som om hur man får lagra personligdata osv.
Vad var svårigheterna vid flytt till molnet?
Vår största svårighet var att vi nog var bland de första som genomförde en flytt av drygt två
miljoner filer men också att när vi började titta på molnet hos Microsoft så kändes det som att det
saknades en hel del tjänster. Men nu har Microsoft börjat släppa nya tjänster på löpande band.
Vad underlättade er flytt till molnet?
Framförallt vår täta kontakt med Microsoft annars har vi tagit reda på information själva.
Vad skulle ni ha gjort annorlunda vid er flytt till molnet?
I och med att vi var tvungna att tänka till innan vi flyttade våra filer och att vi har tänkt till vad
det gäller flytten av själva siten och databasen så tycker jag att vi inte skulle ha gjort något
annorlunda.
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Intervju Roger Hübbert, Jörgen Eriksson, Triatech, 2013-05-06
Intervjun genomförd i Teknikdalen, Borlänge

●

Vilken roll har Triatech
Både leverantör av ett eget moln, WCloud, samt mäklare av Microsoft molntjänster som
Office 365 och till viss del Azure.

●

Varför flyttar era kunder till molnet?
Kostnadsfråga, billigare att ha molntjänst, det är skalbart, infrastrukturen är så pass
utbyggd i Sverige idag så att det är nu möjligt att använda molntjänster, tex snabbt
bredband, 3G, 4G m.m.

●

Gjordes en analys av eventuella konsekvenser innan flytt?
Ja, oftast görs en riskanalys, vilken typ av data ska finnas i molnet, hur kritiskt är det om
nätverket går ner. Finns produktionskritiska system som kan vara olämpligt att flytta?
Vad händer om Internet går ner? Kan man arbeta offline? Detta är viktiga frågor som bör
analyseras.

●

Har ni följt någon typ av manual för själva flytten till molnet?
För flytt av mail (Exchange) finns guider, men annars finns det inga manualer. Annars
gäller mest erfarenhetsmässig kunskap.

●

Vad har ni flyttat till molnet?
Mycket kan flyttas till molnet, dock gäller det att göra en grundlig analys innan.

●

Vad har ni inte flyttat till molnet?
CAD funkar inte i molnet, industrinära system, våra egna dokument om våra kunder som
innehåller alla lösenord mm.
○ I så fall varför har ni inte valt att flytta?
Inom CAD är det grafiken som sätter stopp då stora paket skickas mellan klienten
och den lokala servern. Inom industrinära system kan det vara så att svarstiderna
måste vara så snabba att det inte fungerar i molnet. Det kan också röra sig om att
viss data inte får flyttas utanför landets gränser.

●

Vad är för- och nackdelarna med flytt enligt dig?
Fördelar: Skalbarheten, flexibelt, betalning efter användning.
Nackdelar: beroende av uppkoppling.
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●

Vad var svårigheterna vid flytt till molnet?
Finns inga generella svårigheter, det är olika från fall till fall.
Kan vara svårt att övertyga kunden om molnet. Det kan finnas en rädsla för att skicka
iväg sin data till molnet och inte längre ha den lokalt.

●

Vad underlättar flytt till molnet?
God planering och erfarenhet där man kan dra slutsatser från tidigare uppdrag.
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Intervju Kristofer Liljeblad, Microsoft, 2013-05-06
Intervjun genomförd via mail

●

Finns det någon generell beskrivning eller tillvägagångssätt för att flytta till Azure?
○ T.ex. flytt av en virtuell maskin till Azure?
■ Windows Azure är så mycket mer än bara Virtuella maskiner, men visst
finns det beskrivet hur man flyttar virtuella maskiner till Windows Azure.
T.ex. så kan man göra det så här om man vill göra det manuellt
■ http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/commontasks/upload-a-vhd/
■ Att flytta till Windows Azure är som sagt var en fråga om vad man vill
åstadkomma. Om det bara går ut på att migrera en virtuell infrastruktur,
så är det relativt rakt fram, dvs. sätt upp samma maskiner (eller kopiera
dem som ovan) i Windows Azure och koppla ihop allt med ett virtuellt
nätverk. Vill man istället abstrahera sig lite ytterligare och istället gå på
”PaaS, Platform as a Service” så kan man vinna betydligt i hanterbarhet,
då vi/Microsoft tar hand om operativsystemet också istället för att du skall
göra det. Att flytta till Windows Azure och PaaS är en mycket mer
avancerad operation som kräver att man går igenom applikation för
applikation och tittar på arkitektur för varje applikation.
http://windowsazure.com innehåller allt man behöver veta, men det kan
vara relativt omfattande, eller väldigt lätt beroende på hur applikationen
ser ut. Ofta brukar vi göra det så här och ofta brukar det vara betydligt
mindre jobb att göra än vad folk tror, men det kräver att man analyserar
applikation för applikation som jag sa:
● Flytta databasen till Windows Azure SQL Database om sådan
finns
● Flytta andra datakällor till Windows Azure, t.ex. BLOB Storage,
Azure Tables, Azure Queues, etc.
● Hantera eventuell autentisering som behövs när applikationen
flyttar utanför det lokala nätverket
● Bygg vad som behövs för kommunikation med lokala system som
stannar kvar där dom är
● Flytta affärslogik/kod till Web Roles/Worker Roles osv.
● …
● Hur ser backup-rutiner ut i Azure?
○ Vad händer t.ex. om kunden tar bort en fil, tabell i databas etc?
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■

Vi tar och står DR-backup, så det behöver inte kunden tänka på. Om
kunden gör fel, är det dock något som kunden får stå för eller se till att
hantera. Dvs. behöver man skydd för sådant (vilket man bör ha) så måste
man själv bygga in det genom att ta backup av databaser, BLOB’ar,
tabeller osv. Det finns diverse verktyg för att göra sådant, men något som
kunden själv behöver fixa.
○ Går det att återställa i sådant fall?
■ Ja om man sparat backup själv
● Hur sparas en template av en virtuell maskin? T.ex. enligt:
(http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/how-to-guides/capture-animage/?fb=sv-se)
○ Vad kostar det i så fall att ha den ”vilandes” i Azure?
■ Ligger det lagrat som storage (locally redundant)?
● Sk. ”Images” sparas som BLOB’ar i Azure Blob-storage. Det är
virtuella hårddiskar (.VHD) som sparas där och lyder under
samma prislista som övrig storage. Dvs. att du betalar för
utrymmet som du utnyttjar. Att spara en image blir ofta en
marginell kostnad som ofta inte noteras på sluträkningen.
● Du kan välja om du vill ha det ”Locally Redundant” eller
geografiskt replikerat.

Bilaga O Intervju nr 6
Intervju Björn Eriksen, Microsoft, 2013-04-28
Intervjun genomförd via mail

●

Finns det någon generell beskrivning eller tillvägagångssätt för att flytta till Azure?
○ T.ex. flytt av en virtuell maskin till Azure?

Att migrera en lösning till Windows Azure ter sig olika nästan varje gång. Det beror helt på vad
man har idag och vad man har för målbild framöver. Det absolut enklaste fallet är när man har
existerande virtuella maskiner som man vill köra på vår IaaS-tjänst Windows Azure Virtual
Machines. Då kan man t ex använda sig av PowerShell för att göra migreringen enligt den här
bloggen från en av mina kollegor i USA: http://michaelwasham.com/2013/01/04/migrate-avirtual-machine-to-windows-azure-with-powershell/
Man kan också självklart göra det mer manuellt genom att ladda upp filerna till blob storage och
sedan använda funktioner i portalen för att skapa den virtuella maskinen.
I många fall vill kunderna istället gå mot vårt PaaS-erbjudande och bygga sin applikation
bestående av olika roller. I det fallet brukar vi börja med att kolla på databasen. Om kunden
använder en relationsbaserad databaslösning så är det naturliga valet Windows Azure SQL
Database. Den migreringen är väldigt enkel. Detta speciellt om man använder SQL Server on
premises idag. Då kan man antingen använda funktioner i SQL Server Management Studio,
funktioner i Visual Studio eller externa verktyg som RedGate SQL Compare och RedGate SQL
Data Compare eller Windows Azure SQL Database Migration Wizard. När databasen är på plats
ändrar vi connection string i appen eller serverkomponenter så att de istället går mot databasen i
Windows Azure.
Nästa steg är att migrera andra delar av applikationen till web roles och worker roles. I den proce
ssen dyker man ofta på andra migreringar som man behvöer göra. Ofta skriver man filer till
lokala lagringsalternativ. Dessa behöver ändras så att man istället skriver till blob storage. Det
kan vara kö-lösningar i MSMQ som behöver skrivas om för att använda Windows Azure Storage
Queues eller Service Bus Queues. Ofta används egendefinierade event sources för loggning och
skapandet av dessa behöver scriptas så att de finns på plats när rollen startar. Det kan också
finnas andra beroenden mot t ex egenskrivna com komponenter som behöver registreras eller
rapporteringsfunktioner som måste installeras. Allt sådant går att göra genom start up tasks.
●

Hur ser backup-rutiner ut i Azure?
Hela Windows Azure är designat och byggt för High Availability. Vi kör på standard-hårdvara
av samma typ som används i våra kunders datacenter. Alltså ingenting special utan vanlig
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hårdvara från vanliga leverantörer. Med den skala vi opererar i, är det enda vi vet med säkerhet
att hårdvara går sönder hela tiden. Det innebär att vi måste bygga en lösning som kan hantera att
hårdvara går sönder. Därför är alla delar i Windows Azure redundanta. Diskar, rounters, switchar
osv osv osv. För olika tjänster så ter sig behovet av redundans lite olika.
För Cloud Serivces så säger vi att man måste ha två instanser igång för att vi ska kunna leverera
vårt SLA på 99.95%. Det innebär att vi ska alltid kunna växla över all trafik till en instans om det
är så att den andra går ner. Det vi gör när en instans går ner är att vi direkt startar upp en ny
baserat på det paket som kunde laddat upp vid deploymenttillfället. Eftersom att förändring av
innehållet i diskar i Cloud Services inte är persistent så har vi inget state att återställa. Om man
istället kolla på Virtual Machines med persistenta diskar så lagras dessa i Blob storage och data i
blob storage finns alltid i tre kopior. När man får acc på att man har skrivit en fil till blob storage
finns den garanterat i två kopior och en tredje skapas asynkront. Om man har geo replicaiton
påslaget så skapas också ytterligare tre kopior i ett annat datacenter i samma region.
Allt detta är dock inte att se som backup utan som fail over och high availability. Vi talar inte hur
våra rutiner för backup ser ut och det är heller inte en tjänst som vi exponerar till våra kunder.
○

Vad händer t.ex. om kunden tar bort en fil, tabell i databas etc?
En kund måste själv bygga lösningar för den här typen av scenarios. Dvs man måste själv ta
backup av databaser och filer, genom att t ex göra snapshots vid givna tillfällen eller inför
uppdateringar eller liknande.
○ Går det att återställa i sådant fall?
Helt upp till kundens egen implementerade lösning.
●

Hur sparas en template av en virtuell maskin? T.ex. enligt:
(http://www.windowsazure.com/en-us/manage/windows/how-to-guides/capture-animage/?fb=sv-se)
När man skapar en template av en virtuell maskin så syspreppas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sysprep) den och sparas i ens eget blob storage-konto. I och med
att vi använder oss av användarens eget konto för lagring så har man alltid tillgång till att ladda
ner images och köra dem lokalt på sin egen dator eller i sitt eget datacenter.
Vad kostar det i så fall att ha den ”vilandes” i Azure?
Kostnaden för att ha en image i ett locally redundant storage account i Windows Azure är $0.070
per GB och månad. Om man sparar mycket data eller om man väljer att göra ett commitment för
att använda mer resurser kan man få rabatt men $0.070 per GB och månad är startpriset
○

.
■

Ligger det lagrat som storage (locally redundant)?
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Ja, det ligger lagrat i Windows Azure Blob Storage. Om det är geo replicated eller inte beror på
om du markerar det vid skapandet av storage-kontot.
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MIGRATIONSMANUAL
Beskrivning av en migration av en virtuell maskin till Windows Azure
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Inledning
Manualen innehåller instruktioner för hur en migration av virtuella maskiner till Windows Azure
genomförs. Denna manual är framtagen av Cecilia Grahn och Martin Sund i kursen IK2009 Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, det Systemvetenskapliga programmet på
Högskolan Dalarna, maj 2013.
Manualen är ett direkt resultat av examensarbetet Cloud computing - Moving to the cloud där
flertalet flyttar av virtuella maskiner genomfördes.
Bilderna i manualen beskriver en migration av en VMware-image som innehåller Windows XP.
Manualen förutsätter även att ett konto är skapat i Windows Azure, www.windowsazure.com.

Konvertering till VHD
Den virtuella VMware-imagen måste först konverteras från .vmdk till .vhd, då Windows Azure
endast stödjer .vhd-filer (Virtual Hard Disk) för virtuella maskiner.
För att konvertera .vmdk till .vhd måste en konverterare användas, i detta fall Microsoft Virtual
Machine Converter (MVMC). Ladda ner och installera programvaran från följande länk:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34591

Öppna en
kommandoprompt som
Administratör från
C:\Program Files
(x86)\Microsoft Virtual
Machine Converter
Solution Accelerator
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Använd följande
parameter för att
konvertera en .vmdk-fil
till en .vhd-fil:
MVDC.exe
‘.\VMDK\Test.vmdk’
‘.\vhd\Test.vhd’

Konverteringen startar...

Konverteringen är klar.

Hyper-V Manager
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Den konverterade VHD-filen öppnas sedan i Hyper-V Manager, i denna manual sker detta i
Windows 8.
Hyper-V Manager
öppnas i Windows 8.

Under “Actions”, välj
“New”, “Virtual
Machine”.
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Välj ett namn på den
virtuella maskinen.

Välj önskad mängd
RAM-minne som ska
allokeras.
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Välj hur
nätverksinställningarna
ska vara i den virtuella
maskinen

Välj “use an existing
virtual hard disk” och
välj den konverterade
VHD-filen.
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Färdigställ guiden
genom att klicka på
“Finish”.

Välj den virtuella
maskinen i listan och
starta denna genom att
högerklicka och välj
“Start”.
Gör samma procedur
igen, men klicka istället
på “connect”.
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Välj menyn “Action”
och sedan Välj menyn
“Action” i Hyper-V
manager och sedan
“Insert Integration
Services Setup Disk”.
“Integration Services
Setup Disk” behövs för
att förbereda den
virtuella maskinen med
nödvändiga drivrutiner,
t.ex. nätverk- och
grafikdrivrutiner m.m.
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Skapa ett Blob Storage i Windows Azure
I Windows Azure
välj “new”.

Välj sedan “Data
services”, “Storage”,
“Quick Create”.
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Skriv sedan in önskad
URL och välj geografiskt
läge för lagringen.
“Enable GeoReplication” bör vara
vald då detta val ger en
högre säkerhet kring
lagringen.
Välj sedan “Create
Storage Account”.
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Skapa ett certifikat
Öppna “Developer
Command Prompt for
VS2012”.
Skriv följande:
makecert -sky
exchange -r -n
"CN=CertificateName
" -pe -a sha1 -len
2048 -ss My
"CertificateName.ce
r"
“Certificate Name” kan
bytas ut mot valfri text.
Developer Command
Prompt for VS2012 ingår i
Visual Studio som måste
vara installerat.
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Ladda upp certifikatet till Windows Azure
Välj “Settings” i Windows
Azure.

Välj “upload”.
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Välj sedan “Browse For
File”.
Välj certifikatfilen som
skapades i steg 5.

Under “Settings” finns
“Subscription ID” och
“Thumbprint”.
Dessa textrader ska
kopieras.
OBS, dessa är unika just
för den dator du sitter på
och uppladdningen kan
endast ske från samma
dator. Ska uppladdningen
ske från annan dator måste
ett certifikat från just den
datorn skapas.

Dessa kan se ut så här:
Subscription id: 0f31ee15-a13d-4332-b3f4-b612b43d4a43
Thumbprint: 1B4C7659BB825A821D8C53D104872815F4E4964E
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Ladda upp VHD-filen till Windows Azure
Blob Storage
Öppna “Windows Azure
Command Prompt” för att
skapa en
anslutningssträng.
Denna ingår i Windows
Azure SDK som finns för
nedladdning på Windows
Azures webbsida.
http://www.windowsazure
.com/sv-se/downloads/

csupload Set-Connection "SubscriptionID=<Subscriptionid>;
CertificateThumbprint=<Thumbprint>;
ServiceManagementEndpoint=https:/management.core.windows.net"
<Subscriptionid> och <Thumbprint> ska bytas ut till ditt
Subscriptionid och Thumbprint.
T.ex.
csupload Set-Connection "SubscriptionID=0f31ee15-a13d-4332-b3f4b612b43d4a43;CertificateThumbprint=1B4C7659BB825A821D8C53
D104872815F4E4964E;ServiceManagementEndpoint=https://manage
ment.core.windows.net
Via “Windows Azure
Command Prompt” ska
sedan VHD-filen laddas
upp till Windows Azure.

“Destination” ska vara den
url som man skapat upp
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till sitt Blob storage, se
steg 4.

csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>" -Label
<VHDName> -LiteralPath <PathToVHDFile> -OS Windows
T.ex.
csupload Add-PersistentVMImage -Destination
"http://standardbolagen.blob.core.windows.net/exjobb/standardbolage
n" -Label Standardbolagen -LiteralPath
e:\Exjobb\Standardbolagen\Standardbolagen.vhd -OS Windows
Efter detta börjar processen “MD5 hash calculation” och sedan
“creating new page blob”.
Efter dessa processer påbörjas uppladdningen av VHDn.
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Skapa en virtuell maskin från den
uppladdade VHD-filen
Välj “Compute”,
“Virtual Machine”,
“From Gallery”.

Välj sedan “My Images”
och sedan den VHD som
har laddats upp.
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Fyll sedan i vad din
virtuella maskin ska
heta.
Välj storlek på den
virtuella maskinen.
Välj användarnamn och
lösenord.
OBS, dessa
användarnamn och
lösenord används inte
vid inloggning, det är de
inloggningsuppgifter
som redan finns i VDHn
som ska användas senare
vid inloggning.
Välj sedan om den
virtuella maskinen ska
vara “stand-alone” eller
kopplas samman med
andra virtuella maskiner.
Välj ett DNS-namn för
din virtuella maskin.
Välj även i vilken region
den virtuella maskinen
ska skapas.
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Välj om den virtuella
maskinen ska delas upp
på flera domäner för att
öka tillgängligheten.
Slutför guiden genom att
klicka på bocken nere till
höger.
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Skapa en uppkoppling med Windows Remote
Desktop
Välj “Virtual machines”,
sedan “connect”.
En RDP-fil (Remote
Desktop Protocol)
kommer laddas ner till
datorn.
Öppna denna RDP-fil.
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Logga in med de
användaruppgifter som
gäller för den virtuella
maskinen, d.v.s. de
uppgifter som tidigare
har används för
inloggning i WMwareimagen.
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Efter detta går det att
arbeta mot den virtuella
maskinen.
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Kända fel och problem som kan uppstå
●

Drivrutiner
○ Installera Integration Services Setup Disk för att den virtuella maskinen ska
fungera optimalt.
● Skapa certifikat
○ Visual Studio måste vara installerat.
● Uppladdning
○ Windows Azure SDK måste vara installerat.
● Uppkoppling med Remote Desktop
○ Ibland blir det fel med Remote Desktop vid inloggning. Ett känt fel från Microsoft
är: “Remote Desktop Connection 6.0 prompts you for credentials before you
establish a remote desktop connection Remote Desktop Connection 6.0 prompts
you for credentials before you establish a remote desktop connection”
○ Detta fel kan avhjälpas via denna guide: http://support.microsoft.com/kb/941641
○ Kontrollera även att Windows Remote Desktop är aktiverat att ta emot
anslutningar. Detta måste ske innan den virtuella maskinen (VHD-filen) laddas
upp till Windows Azure.
○ Kontrollera även att det går att ansluta till den virtuella maskinen lokalt, d.v.s. till
det IP som maskinen har när den körs i Hyper-V Manager.

