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En resa – vägen till molnet.
Joachim Wallberg, Hitachi data system, Solna
joachim.wallberg@hds.com
Moln, är den absolut luddigaste metafor som någonsin använts, fluffigare får man leta efter.
Bakom det som vi idag kallar molnet finns det oerhört mycket teknik, kunskap och tankar. I
molnet ingår ekonomi som en integrerad del, man blandar friskt ekonomi och teknik. Det finns
privata moln, blandade moln och publika moln, det finns också olika tolkningar av vad moln
är. Definitivt råder det delade meningar om hur man tar sig till molnet.
Är moln något nytt? Nej, det är ingen ny uppfinning, det är snarare gradvisa förbättringar
under en lång tid som nu upplevs som något nytt. Vad vill vi molnet skall vara? Snabbt, Billigt
och Bra – kan man få alla dessa egenskaper samtidigt? Jo, det kan man nog, men en billig Airbus
380, är ju trots allt ganska dyr ändå, och en snabb JAS 39 Gripen kanske inte är den bästa om
300 personer vill till molnen.
Det är inte bara att lyfta telefonen, och ringa och beställa en Airbus 380, det går inte riktigt
att ringa och beställa ett moln, heller. Om vi väljer flygplans metaforen så behövs förutom ett
flygplan även piloter, flygvärdinnor, flygledare, landningsbana, små specialfordon på flygplatsen,
biljetter och mycket mer.
Det verkar som vanligt krävas en del saker runt omkring ett moln. Ett moln är kanske en tjänst
av något slag, det är enklare att köpa en flygresa än ett flygplan. Den jämförelsen haltar; hyra
eller köpa ett flygplan det känns lite bättre. Vill jag äga mina IT-tillgångar eller vill jag köpa
in tillgång till IT från en tjänsteleverantör? Det kallar vi ju outsourcing, ja det är en övergång
från investeringskostnad till rörlig kostnad.
Det är lite kejsarens nya kläder, det är lite svårt att se vad skillnaden egentligen är! Ny teknik
har gjort det möjligt att göra tjänster väldigt strömlinjeformade och kostnadseffektiva. För
mjukvaror kommer prenumerationer snart att bli vanligare än licensköp, IT-plattformar för Office finns idag som rena tjänsteleveranser, Infrastruktur som tjänst har varit tillgängligt länge.
Molnet kan vara en tjänst som gör applikationer, teknik och infrastruktur transparent och
nästintill osynlig. Att ta sig till molnet, kräver nog att man är öppen och vill lyssna. Det händer
mycket i IT världen idag, det finns nya sanningar och en del gamla – är molnet kejsarens nya
kläder?

