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Hur användning av flera
molntjänstleverantörer bör hanteras

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Pontus Jaensson, Oscar Wiklund

Globala organisationer måste använda sig av fler än en molntjänstleverantör för att
nå ut till alla världens marknader på ett effektivt sätt. Detta medför dock flera ut-
maningar som måste hanteras. Vårt arbete kartlägger de mest frekvent förekommande
utmaningarna samt bästa praxis för att adressera dessa.

Onlineapplikationer har höga förväntningar
från dagens kunder när det kommer till både till-
gänglighet och prestanda. För att hantera detta
har globala organisationer allt mer övergått från
att själva ansvara för exekveringsmiljön till att
outsourca denna del till externa molntjänstlever-
antörer. Detta göra att applikationer kan köras
nära kundens fysiska plats utan att företagen
själva behöver investera i nödvändig infrastruktur
världen över. Problemet är att dessa molntjän-
stleverantörer inte finns tillgängliga i alla mark-
nader som företag är verksamma i och därför tvin-
gas organisationer i vissa fall använda sig av flera
molntjänstleverantörer.

Då användandet av flera olika molntjänstlever-
antörer är ett relativt nytt område så har vårt ar-
bete undersökt vilka utmaningar som detta med-
för samt bästa praxis för att hantera dessa. Vi har
genom en litteraturstudie och intervjuer kartlagt
vilka de främsta utmaningarna är och kom fram
till att det går att kategorisera utmaningarna som
antingen tekniska eller icke-tekniska. Den främ-
sta tekniska utmaningen visade sig vara porta-
biliteten av applikationen, förmågan att kunna
flytta applikationen mellan molntjänstleveran-
törer. Resterande delen av vårt arbete syftade
främst till att hitta lämpliga sätt att adressera

detta problem och därmed öka portabiliteten.

Genom en ytterligare litteraturstudie och egna
experiment kom vi fram till att användandet av
flera olika molntjänstleverantörer kan ses som
olika varianter av samma applikation. För att
utveckla och underhålla dessa varianter på ett ef-
fektivt sätt kom vi bland annat fram till att ab-
straktioner och isolering av de molntjänstspecifika
delarna är lämpliga tillvägagångssätt. Isoleringen
gör att vi får en gemensam kodfil som är helt
oberoende av vilken molntjänstleverantör som är
tänkt att användas. Denna fil kompletteras sedan
med en fil som innehåller de molntjänstspecifika
delarna som behövs för att kunna köra applikatio-
nen på den tilltänkta leverantörens infrastruktur.
Utöver detta har vi även identifierat andra tillvä-
gagångssätt som adresserar de resterande tekniska
utmaningarna som identifierades.


