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Abstract 
The majority of cloud storage platforms rely on a centralized structure, with the most popular 
being Microsoft Azure. Centralization causes consumers to rely on the provider to maintain 
accessibility and security of data. However, platforms such as Storj.io are based on a 
decentralized structure. To become decentralized, Storj.io uses blockchain technology in a 
means to create an automated consensus mechanism between the entities storing the data. 
There is however little research regarding performance and security issues on a decentralized 
platform based on blockchain technology. 
 
The purpose of this study is to identify the beneficial and non-beneficial aspects of using 
blockchain-based decentralized cloud storage as a substitute for centralized ones. The study 
focuses on performance and security. 
 
A comparative case study has been executed, consisting of an experiment and literature study. 
Quantitative data from an experiment was used in a hypothesis test to determine whether 
there were any performance differences between Microsoft Azure Blob Storage and Storj.io. A 
literature study generating qualitative data was then made to identify differences in security 
measures and from that also discuss potential security risks on a service like Storj.io. 
 
This study found that the performance of Storj.io was lower than Microsoft Azure’s Blob 
Storage. Causes of these results were identified to be due to the many more steps during 
resource allocation in Storj.io, compared to Blob Storage. Security risks identified in Storj.io 
through the literature study were generally connected to the consensus mechanism. However, 
research shows that it is very unlikely for the consensus mechanism to be compromised. 
Because Microsoft Azure’s service does not use a blockchain, these risks do not exist. For 
secure data transfer to Azure’s service, consumers have to implement encryption manually 
client-side. Therefore, this study could not conclude whether Storj.io is a safe alternative 
because a consumer using the Microsoft Azure service is responsible for implementing 
security measures. 
 
Conclusions drawn from this study are intended to act as new knowledge in the field of 
blockchain-based decentralized cloud storage. It is an outset to decide whether to use 
centralized cloud storage or blockchain-based decentralized cloud storage from a performance 
and security perspective. 
 
Keywords – Cloud Storage, Decentralized, Centralized, Blockchain, Storj.io, Microsoft 
Azure, Blob Storage 
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Sammanfattning 
Majoriteten av datalagringsmolntjänsterna är centraliserade, varav Microsoft Azure står som 
den mest använda molntjänsten. Centralisering innebär att konsumenten behöver lita på att 
värdföretaget hanterar tillgänglighet och säkerheten av data på bästa möjliga sätt. I kontrast 
mot en centraliserad molnplattform finns Storj.io som är en decentraliserad 
molnlagringstjänst. För att åstadkomma decentralisering använder sig Storj.io av blockkedjan 
som används för att uppnå den autonoma konsensusmekanismen mellan noderna som lagrar 
data.  
 
Syftet med denna studie är att identifiera för- respektive nackdelarna med en decentraliserad 
blockkedjebaserad molnplattform i jämförelse mot en centraliserad molnplattform. Specifikt 
fokuserar studien på prestanda och säkerhet. 
 
En komparativ fallstudie har utförts med ett experiment och en litteraturstudie som 
datainsamlingsmetoder. Den kvantitativa datan från experimentet användes i en 
hypotesprövning för att identifiera om det fanns någon skillnad i prestanda mellan Microsoft 
Azure och Storj.io.  Litteraturstudien användes i syfte för att kunna styrka skillnader om 
säkerhetsåtgärder och säkerhetsrisker mellan molnplattformarna.  
 
Resultatet av denna studie visar att prestandan för Storj.io är lägre än Microsoft Azures 
molnplattform. De identifierade faktorerna som orsakade resultatet anses vara på grund av de 
flertal steg som krävs vid resursallokering för Storj.io. De säkerhetsrisker som uppstår hos 
Storj.io kom till i samband med konsensusmekanismen. För att en säkerhetsrisk skall uppstå 
mot konsensusmekanismen behöver det decentraliserade nätverket hotas med majoritet. 
Eftersom Microsoft Azure inte använder sig av blockkedjan uppstår inte dessa typer av 
säkerhetsrisker. För dataöverföring till Azures datalagringstjänst behöver konsumenten själv 
säkerställa en krypterad kommunikationskanal. I Storj.ios fall sköts alla typer av 
säkerhetsåtgärder automatiskt vilket eliminerar risken för säkerhetsattacker vid 
överföringar.  Sammanfattningsvis tyder denna studie på att Storj.io inte är ett optimalt val 
vid prioritering av prestanda. Eftersom konsumenten som använder Microsoft Azures tjänst 
ansvarar för säkerhetsåtgärder drogs ingen direkt slutsats huruvida Storj.io är ett säkert 
substitut. Studien visar på att det existerar konensusrisker med en tjänst som Storj.io och det 
är upp till envar konsument att förlita sig på att dessa inte uppstår.   
 
De slutsatser som har dragits från denna studie är avsedda som ny kunskap inom fältet som 
berör decentraliserade molnplattformar baserade på blockkedjan.  Studien kan användas som 
en utgångspunkt för val mellan en centraliserad och decentraliserad molntjänst baserad på 
blockkedjan med prioritet för prestanda och säkerhet.  
 
Nyckelord – Molnplattform, decentraliserad, centraliserad, blockkedjan, Storj.io, Microsoft 
Azure, Blob Storage 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer behöver idag anpassa sig till att användare av mjukvaror är vana vid att 
ständigt ha sin data tillgänglig på distans. För att anpassa sig till ett digitaliserat samhälle kan 
en decentraliserad molnplattform som Storj.io användas. Målsättningen för Storj.io är att 
datalagring på deras plattform skall vara snabbare vid ned-/uppladdning än deras 
konkurrenter som följer det centraliserade upplägget [1]. 
 
Den markanta skillnaden mellan decentraliserad och centraliserad datalagring, är att i det 
sistnämnda fallet måste en konsument söka sig till en enda central entitet som håller data. Om 
det händer att centralen förlorar uppkoppling eller om tillgängligheten på något sätt äventyras 
kommer samtliga noder kopplade till denna att drabbas. Med decentraliserat upplägg finns 
det ingen “single point-of-failure”, det vill säga att det är fler centrala punkter som måste 
åsamkas fel för att hela nätverket/systemet skall påverkas [2]. Exempelvis i Storj.ios fall, då 
datakopior placeras på flera platser [3, p. 12]. 
 
Varianten av decentraliserad datalagring som Storj.io använder är baserad på en blockkedja. 
En praktisk tillämpning av en blockkedja beskrevs först av Satoshi Nakamoto (2008) som en 
metod för att lagra data (valutatransaktioner i Nakamotos fall) samt dokumentera äganderätt 
över respektive data på ett distribuerat register [4, pp. 1-2]. Transaktionssystemet i 
blockkedjan används i Storj.io för att uppnå en decentraliserad miljö. Det gör det möjligt för 
noder att belönas beroende på om en nod strävar efter ett samförstånd och valt att dela med 
sig av oanvänt hårddiskuttrymme. Det utesluter en tredje part och gör nätverket oberoende av 
regulatorer [5]. 
 
I organisatoriska sammanhang är de två mest använda molnplattformarna Microsoft Azure 
och Amazon Web Services (AWS). Dessa plattformar erbjuder tjänster inom exempelvis 
datalagring och virtuella maskiner. Popularitet i detta område motiveras av att deras 
ekosystem fungerar effektivt och är ekonomiskt sparsamt för organisationer som använder 
flera av deras tjänster samtidigt [6] [7]. Deras datalagringstjänster följer den centraliserade 
strukturen, vilket korrelativt innebär att majoriteten av datalagring på molnplattformar sker 
centraliserat och inte decentraliserat. 
 
Den 17e december 2017 registrerades marknadsvärdet för dem tio högst värderade 
kryptovalutorna till över $513 000 000 000 vilket motsvarar ungefär samma börsvärde som 
Facebook [8] [9]. Dessa kryptovalutor bygger på den grund som beskrivs av Nakamoto, det 
vill säga blockkedjetekniken. Marknadsvärdet tyder på att det finns ett intresse för 
blockkedjan och dess potential att användas som ersättning för den centraliserade strukturen 
som de största datalagringstjänsterna använder. Med ett stigande intresse är det även viktigt 
att kartlägga ny kunskap för vidareutveckling inom området. 

1.1.1 Tidigare forskning och relaterat arbete 
I rapporten Analysis of Centralized and Decentralized Cloud Architectures analyserar 
forskarna R.Pasupulati och J.Shropshire skillnaderna mellan centraliserade och 
decentraliserade molnplattformar ur ett designperspektiv. Rapporten undersöker specifikt 
hur en centraliserad och decentraliserad molnarkitektur skiljer sig inom prestanda och 
säkerhet. De molnplattformar med en decentraliserad lagringsarkitektur som analyseras i 
rapporten är Eucalyptus och Cloudstack. Dessa molnplattformar är dock inte grundade på 
blockkedjan. Studien visar på att valet av arkitektur inte spelar någon roll för säkerheten och 
vid prioritering av prestanda bör verksamheter välja en centraliserad arkitektur. Anledningen 
till varför ett centraliserat alternativ presterar bättre är på grund av att den centraliserade 
arkitekturen har färre steg involverade vid resursallokering i jämförelse med en 
decentraliserad arkitektur [10]. 
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1.2 Problembeskrivning 
För att en organisation skall välja en blockkedjebaserad molntjänst för datalagring över en 
centraliserad typ av datalagring, bör dataöverföring ske med minst likvärdig prestanda1 som 
ett centraliserat alternativ. Förutsatt att användningsområdet är prestandakrävande.  
 
Blockkedjetekniken används för att uppnå en decentraliserad struktur i Storj.io, genom deras 
betalningssystem [5]. För att kunna agera som ett substitut mot ett centraliserat alternativ, 
bör datalagringen i kombination med användning av blockkedjan ske på ett säkert sätt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att en blockkedja är en teknik för att uppnå en 
decentraliserad struktur och att decentralisering är en alternativ lösning för centraliserad 
datalagring på molnet. Syftet med denna studie är: 

 
Identifiera för- respektive nackdelar med att använda decentraliserad 
datalagring med blockkedjelösning vid datauppladdning/-nedladdning 
istället för centraliserade lösningar. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar, som skall vara till hjälp 
för att identifiera de karaktäristiska drag som utgör för- och nackdelar. Med anledning av att 
prestanda är en viktig aspekt för denna studie, har första frågeställningen utformats på 
följande vis: 

[1] Vilka prestandaskillnader uppstår vid datauppladdning/-nedladdning hos 

blockkedjelösningar i jämförelse med centraliserade lösningar? 

Som ett eventuellt substitut för de centraliserade lösningar som används bör dessutom 
säkerhetsrisker2 identifieras. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vilka säkerhetsrisker medför användningen av blockkedjelösningar som substitut för 
centraliserade lösningar, samt vilka säkerhetsskillnader existerar mellan en 
centraliserad lösning och en blockkedjelösning? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en komparativ fallstudie 
genomförts. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien skildrar två molnplattformar, Storj.io och Microsoft Azure som är decentraliserad 
respektive centraliserad. Andra molnplattformar som erbjuder datalagring undersöktes inte 
på grund av tidsomfånget. 
 
Nätverket som användes i den här studien var Eduroam på Jönköping University. Inga andra 
nätverk har använts.  

                                                           
1 Datamängden som laddas upp respektive ner per tidsenhet, exempelvis kilobit/sekund 
(kb/s). 
2 Innefattar attacker som placerar data i fel händer eller risker för att förlora tillgång till data. 
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1.5 Disposition 
Metod och genomförande:  Innefattar de tillvägagångssätt som skall användas för att 
besvara frågeställningarna för denna studie. Det innebär en beskrivning av hur 
tillvägagångssätten är sammanknutna till syftet. 
Teoretiskt ramverk: Meningen med detta avsnitt är att ge läsaren förståelse för 
huvudområdet och de aspekter som krävs för att förstå argumentationen i studien.  
Empiri: Utifrån genomförandet presenteras resultatet som utvunnits i det här kapitlet. 
Analys: Behandlar empirin i relation till det teoretiska ramverket samt besvara 
frågeställningarna. 
Diskussion och Slutsatser: Sammanställer resultatet samt de analyser som framförts. 
Detta skall knyta an hela studien och dessutom diskutera eventuella felkällor samt 
observationer som gjorts. 
Referenser: En lista av samtliga källor som använts för att slutföra denna studie. 
Bilagor: Samtliga bilagor som använts i studien finns under denna rubrik. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Definition av experiment 
En experimentell studie inom mjukvaruutveckling enligt Shari Lawrence Pfleeger utgörs av ett 
flertal steg som definierar innebörden av ett experiment [11], dessa steg är: 

1. Uppfattning 

I detta steg definieras målet med experimentet och en motivering till varför den 

experimentella metoden är relevant i studien. För att skapa rätt uppfattning om 

studiens experiment måste syftet framgå på ett klart och begripligt sätt. Detta för att 

sedan kunna göra en utvärderande återkoppling mot slutet av experimentet. 

2. Design 

Det andra steget berör hur ett experiment skall implementeras och organiseras utan 

att yttre eller inre faktorer kan påverka resultatet. Designsteget skall kunna svara på 

hur objektivt experimentet är.  För att eliminera avvikelser översätts syftet till en 

hypotes. Hypotesen används sedan för en hypotesprövning som kräver en nollhypotes 

och en alternativ hypotes. Nollhypotesen är ett antagande där två bemötanden (i detta 

fall två molntjänster) ställs mot varandra med eller utan någon skillnad med avseende 

till variabeln som mäts i rapporten (i denna rapport prestanda). Per automatik 

betraktas nollhypotesen som sann och beprövas mot den alternativa hypotesen. Den 

alternativa hypotesen indikerar att det finns en skillnad mellan de två bemötanden. 

För att kunna förkasta nollhypotesen krävs övertygande data som påvisar att den 

alternativa hypotesen kan accepteras som sann. 

3. Förberedelse 

I förberedelsefasen förbereds de komponenter som behövs i exekveringfasen, det kan 

till exempel innefatta inköp av verktyg, konfigureringar, instruktionsbeskrivningar 

etc. För att säkerställa att experimentet och instruktionerna är kompletta bör en 

testkörning göras innan det officiella experimentet utförs. 

4. Exekvering 

I detta steg genomförs experimentet och variabler mäts utefter designplanen. Det är 

av stor vikt att mätningar görs på ett koncist sätt för att undvika avvikelser i 

resultatet. 

5. Analys 

En analys delas upp i två delar, granskningsfasen och analysfasen. I granskningsfasen 

organiseras empirin i datauppsättningar för att sedan användas som underlag vid 

undersökning av hypotesprövningen. Datauppsättningarna granskas så att ett koncist 

mönster kan återspeglas utan att anomalier påverkar analysen. Det är även viktigt att 

all data är valid. I analysfasen analyseras datauppsättningarna som sedan skall ge 

svar på om respektive hypotes kan accepteras eller förkastas. 

6. Spridning/beslutsfattande 

Det sista steget tillhandahåller slutsatser från analysen i form av tydliga 

dokumentationer som skall kunna användas för att replikera och bekräfta 

experimentet av andra forskare. Slutsatserna skall framgå tydligt i detta steg 

tillsammans med potentiella problem som kan ha uppstått under experimentets 

utförande. Spridningen i detta steg handlar om att identifiera vart experimentet som 

sin helhet kan kommas att användas för vidare forskning.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För denna studie har en komparativ fallstudie gjorts, som innebär att flera fall studeras samt 
skildras. En fallstudie kan omfattas av olika typer av empiri varpå dessa kombineras för att 
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generera en mer detaljrik empiri i sin helhet. Därav används två olika metoder för 
datainsamling i denna studie, experiment och litteraturstudie [12]. 
 
För att besvara frågeställningen Vilka prestandaskillnader uppstår vid datauppladdning/-
nedladdning hos blockkedjelösningar i jämförelse med centraliserade lösningar? har en 
kvantitativ metod använts. En kvantitativ metod innebär att empirin översätts till siffror som 
konkretiserar skildringen mellan testobjekten [13]. Datainsamlingen skedde genom 
experiment (som det är definierat i kapitel 2.1) för att undersöka relationen mellan orsak och 
verkan i empirin. Experiment ger dessutom objektiv fakta som utgår från hypoteser som har 
framställts för denna studie [14]. 
 
Frågeställningen Vilka säkerhetsrisker medför användningen av blockkedjelösningar som 
substitut för centraliserade lösningar, samt vilka skillnader existerar mellan en 
centraliserad lösning? omfattar aspekter inom säkerhet hos en blockkedja och 
decentraliserad datalagring. Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen är genom en 
litteraturstudie. Följaktligen menas det att denna frågeställning besvaras med hjälp av 
kvalitativa data, eftersom det ger upphov till fler nyanser och perspektiv än kvantitativa data 
[13]. Detta valdes eftersom en litteraturstudie är avsedd att samla in befintlig och vetenskaplig 
fakta i det berörda området [15].  

2.3 Arbetsprocessen 
I det här kapitlet beskrivs och argumenteras för studiens arbetsprocess i detalj. 
Arbetsprocessen bygger på genomtänkta beslut som utgör grunden för den vetenskapliga 
datainsamlingen. 

2.3.1 Experiment 
Vid implementation av experimentell mjukvara bör strikta riktlinjer följas för att åstadkomma 
ett så replikerbart mätresultat som möjligt [16]. Strukturen som har följts genom studien 
presenteras i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 En överblick över studiens experimentella arbetsprocess 
 
Val av centraliserad molnplattform motiverades utifrån antalet privat- och 
organisationskunder. Därför valdes Microsoft Azure som centraliserad part eftersom de är 
störst i just den sektionen av molnlagringsmarknaden [6]. Storj.io valdes på grund av deras 
uttalande om att deras plattform potentiellt är snabbare än de centraliserade konkurrenterna 
[1]. 
 
Ett testprogram har utvecklats för att utföra experimentet. Eftersom Storj.ios SDK3 endast 
erbjuds till Javascript, i form av Node.js har testprogrammet utvecklats i detta språk. Node.js 
(version 9.8.0) är en miljö byggd på Javascript som används för att utveckla 
nätverksapplikationer som enkelt kan hantera asynkron4 kommunikation [17]. Faktumet att 
Storj.io endast erbjuder SDK i detta språk innebar att centraliserade motparten (Azure) också 
användes i samma språk i den här studien för att skapa så lika förutsättningar för 
molntjänsterna som möjligt. Mätningarna hade kunnat skilja sig om olika språk användes. 
 
Testprogrammet har utvecklats i syfte att undersöka första frågeställningen i rapporten 
genom att utföra tester för uppladdning och nedladdning. Med anledning att eliminera 
mänsklig faktor räknar dessutom testprogrammet tid för samtliga operationer. Datan från 
mätningarna analyserades, presenterades och slutligen drogs slutsatser återkopplande till 
studiens syfte. 

                                                           
3 Software Development Kit, SDK är en samling av funktioner som kan användas vid arbete 
mot ett specifikt bibliotek. 
4 Flera operationer utförs parallellt helt oberoende av de andra operationerna. 
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2.3.2 Litteraturstudie 
Eftersom den andra frågeställningen besvaras i form av en kvalitativ studie är arbetsprocessen 
för detta annorlunda (se Figur 2.2). Först gjordes en förundersökning för att få en bredare 
förståelse över blockkedjan, molntjänsterna och deras säkerhetsaspekter. Detta genomfördes 
genom att definiera sökord och använda dessa på sökportaler (Se kapitel 2.5.3) innehållandes 
referentgranskad litteratur. Varefter gjordes en sammanställning av dessa som slutligen ledde 
till analys och slutsatser. 
 
 

 
Figur 2.2 En överblick över litteraturstudiens arbetsprocess 

2.4 Ansats 
I det här kapitlet diskuteras för hur denna studie utgår från och använder insamlad data och 
för att dra slutsatser från den. 

2.4.1 Experiment 
Resultatet av rapportens experimentella del speglas i form av en tvåsidig-hypotesprövning. 
Beroende på avvikelsen i experimentet kan formuleringen för resultatet utformas på två sätt, 
ena formuleringen beskriver resultatet där prestandan är lika hög, andra formulering 
beskriver resultatet där prestandan står till motsats mot första formuleringen. Se Formel 2.1 
för hypoteserna. 
 
𝐻0: Storj.io har lika hög prestanda vid datauppladdning/-nedladdning än den 

centraliserade molntjänsten från Microsoft Azure. 
 

𝐻1: Storj.io har inte lika hög prestanda vid datauppladdning/-nedladdning än den 
centraliserade molntjänsten från Microsoft Azure. 

 
Formel 2.1 Hypoteserna i denna studies hypotesprövning 
 

För att utföra hypotesprövningen beräknades p-värden5 som stod till grund för beslutet om 
nollhypotesen kunde förkastas eller inte. Medelvärden och standardavvikelser har också tagits 
fram för att ge ett stärkande underlag för beslutstagande av förkastning. En hypotesprövning 
bevisar dock inte med 100% konfidens då det vore teoretiskt omöjligt eftersom det medför ett 
p-värde på noll [18]. 

2.4.2 Litteraturstudie 
Med en kvalitativ ansats för den del av studien som utgörs av litteratursökning fås en teoretisk 
grund. Teorin ger upphov till ökad förståelse om ämnesområdet, som är hjälpmedel för att 
besvara den del av studien som omfattas av litteraturstudien. 

2.5 Design 
Detta kapitel beskriver studiens mätprogram och litteratursökningsmetod i detalj samt hur 
detta applicerades för att uppfylla syftet. 

2.5.1 Testprogram 
All interaktion med det görs genom kommandotolk. Studien fokuserar på aspekter som inte 
kräver utveckling av ett grafiskt gränssnitt, därför har bara ett basalt gränssnitt via 
kommandotolken gjorts. För att interagera korrekt med testprogrammet, hanterar huvudfilen 
(index.js) interaktioner och validerar huruvida användaren har angivit rätt kommando, filens 
källkod visas i Bilaga 1. Testprogrammet har därutöver ett inbyggt hjälpkommando som 
beskriver alla tester, som visas i Figur 2.3. 

                                                           
5 Är en sannolikhet för hur tillförlitligt ett experiments resultat är [18]. 
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Figur 2.3 Instruktioner för att använda testprogrammet 
 

Testerna ligger i två separata filer, det vill säga en för Azure och en för Storj.io. Varje fil 
innehåller metoder för att ladda upp respektive ladda ner en stor eller liten fil. Filstorlekarna 
är om 10 860kB respektive 0,015kB, med anledning av att eventuellt identifiera skillnader 
som kan uppstå vid olika filstorlekar. Varje test utfördes 20 gånger för att få ett tillräckligt 
stort intervall för att beräkna de variabler (Se Kapitel 2.8.1) som krävs för studiens analys. 
Testerna gjordes enskilt för respektive operation för att göra varje operation oberoende av de 
andra. Testerna är utformade för att anropa upp-/nedladdningsoperationer i rätt ordning. 
 
Instruktionerna som framgår i Figur 2.3 visar på att det finns två fler tester för Microsoft 
Azure än för Storj.io. Detta är eftersom alla tester mot Azure görs från Sverige, mot en 
serverhall i Europa och därefter mot en serverhall i USA (Regionerna West Europe och West 
US). Experimentet använder därav två instanser på Microsoft Azures plattform för 
resurshantering. Studien är utformad att generera data som komparativt kan bevisa huruvida 
lokaliseringen av serverhall påverkar resultatet. Azure erbjuder olika kopieringsstyper för 
tjänsten som används i studien (Blob Storage). Typen bestäms när instansen skapas på deras 
plattform. För denna studie är instanserna inställda som typen RA-GRS som beskrivs i mer 
detalj i kapitel 3.6. 
 
Eftersom Storj.io sker decentraliserat och placerar data hos noder i nätverket krävs inget 
specifikt serverhallsval/-byte. Det sker istället automatiskt genom deras plattform. Mer om 
detta i kapitel 3.5. 
 
Samtliga tester presenterar tiden för exekveringen som därefter används för att beräkna 
prestandan, som den är definierad i studien. Tiden räknas i koden av programmet för att 
eliminera felberäkningar som hade uppstått vid huvudräkning eller med hjälp av externa 
verktyg som ett tidtagarur. Det görs med hjälp av det inbyggda biblioteket process. Genom att 
hämta nuvarande tid med process.hrtime() vid början av en exekvering och vid slutförd 
exekvering, kan differensen beräknas. Resultatet av det skrivs ut i konsolen. Koden för 
testerna mot Azure och Storj.io finns i Bilaga 2 och Bilaga 3. 
 
Programmet har utvecklats med hjälp av versionshanteringsverktyget6 GitLab och är öppet för 
granskning. Alla typer av inloggningsuppgifter och känslig information för att få tillgång till 
båda molnplattformarna är dock inte inkluderade. Av den orsaken måste egna instanser 
skapas på båda plattformarna om en utomstående vill återanvända experimentkoden. Länk 
för åtkomst till koden återfinns i Bilaga 4. 

2.5.2 Hårdvara 
Testerna har gjorts med samma dator som var kopplad till strömkälla under alla tester. Dess 
hårdvaruspecifikationer framgår i Tabell 2.1. 

                                                           
6 Verktyg för att dela kod samt möjliggör skapandet av återanvändbara versioner av mjukvara. 
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Processor Grafikkort RAM 
Nätverkskort 

(Trådlöst) 
Operativsystem 

Intel Core 
i5 (i5-
3210M), 
2,5 GHz 

Intel HD 
Graphics 
4000 

8 GB, 
1600MHz 

AirPort 
Extreme 
(0x14E4, 
0x10F) 

 

MacOS High 
Sierra, 10.13.4 

 

Tabell 2.1 Specifikationerna för datorn som används för studiens experiment 

2.5.3 Litteraturstudie 
Utifrån fördefinierade engelska och svenska sökord genomsöktes sökportaler (Se kapitel 
2.9.2) för vetenskaplig litteratur. Sökorden (Se Tabell 2.3) användes enskilt och tillsammans 
med andra sökord med hjälp av Booleska operatorerna AND och OR. Exempelvis utformas en 
sökterm på följande sätt: 
 

(Centralized OR Decentralized) AND (Data Storage OR Storage-as-a-
Service) AND Security 

 
Utöver sökorden i Tabell 2.2 används även diverse dokumentation för varje molntjänst och 
andra områden i studien med tillhörande dokumentation. 
 

Azure  Storj.io 

Centraliserad Blockchain 

Centralized Blockkedja 

Cloud service Cloud service  

Datalagring Cryptocurrency 

Data storage Cryptography 

Microsoft Azure Datalagring  

Molntjänst Data storage  

Security Decentraliserad  

Storage-as-a-
Service 

Decentralized 

Säkerhet Kryptografi 

 Kryptovaluta 

 Molntjänst 

 Security 

 Storj.io 

 Säkerhet 

Tabell 2.2 Sökorden som används i sökportalerna samt vilken molntjänst de berör. 

2.6 Förberedelsefas inför experiment 
Vid genomförandet av experiment fanns instruktioner tillgängliga för att säkerställa att 
experimentet sker felfritt (Se Figur 2.3). En testomgång utfördes för att garantera säker 
internetuppkoppling och att miljöerna var körbara. 
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2.7 Datainsamling 
I det här kapitlet beskrivs i detalj vad för typ av data som samlades in. Därutöver diskuteras 
det för varför denna data är väsentlig för studien. 

2.7.1 Experiment 
Exekveringstiden och prestandan för testerna som är definierade i Tabell 2.3 dokumenterades 
i ett Excel-ark. Det representerar empirin för studiens experimentella del. Empirin 
grupperades separat för respektive molntjänst. Därutöver dokumenterades typ av 
nätverksanslutning i samband med mätdata eftersom anslutningstypen, det vill säga trådlöst 
eller trådanslutet kan påverka hastigheten för upp- respektive nedladdning.   

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
𝑓𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑘𝐵)

𝑡 (𝑠)
 

Formel 2.2 Används för att beräkna studiens storhet för prestanda. 
 
Empirin är i form av siffror, mer specifikt är det tid (sekunder). Tiden ifrån varje test 
användes för att beräkna prestanda enligt Formel 2.2. Eftersom varje test dessutom utfördes 
20 gånger vardera, innebar det att varje test fick 20 värden på prestanda. 
 

# Molnplattform 
Filstorlek 

(kB) 
Region Kommando 

1 Azure 10 860 West Europe node index 1 

2 Storj.io 10 860 -- node index 2 

3 Azure 0,015 West Europe node index 3 

4 Storj.io 0,015 -- node index 4 

5 Azure 10 860 US-West node index 5 

6 Azure 0,015 US-West node index 6 
Tabell 2.3 Samtliga tester som utförs av testprogrammet mot respektive molnplattform och 
kommandot för att påbörja tester, varje test utför uppladdning och därefter nedladdning av samma 
karaktär. 

2.7.2 Litteraturstudie 
Den kvalitativa datainsamlingen gjordes genom en litteraturstudie. Datan bestod av olika 
litterära verk som är vetenskapligt förankrade och referentgranskade samt berör 
problemområdet, eller är legitim dokumentation. En tabell (Se Tabell 4.9) som belyser 
säkerhetsaspekterna för varje molntjänst skapades och genom de litterära verken gjordes en 
mer ingående beskrivning av dessa samt riskerna som de ger upphov till. 

2.8 Dataanalys 
I detta kapitel förklaras hur empirin analyserades utifrån valda variabler i rapporten. 

2.8.1 Analys av experimentdata  
En kvantitativ analys av experimentets empiri användes för att eventuellt förkasta 𝐻0 i Formel 
2.1, eller inte. Mer specifikt utgörs hypotesprövningen enligt Formel 2.1, med avseende på p-
värdena som genereras utifrån fyra variabler:  

• Upp-/nedladdning  

• Region 

• Typ av nätverksanslutning 

• Filstorlek (0,015/10 860 kB) 

Variablerna är relevanta eftersom skildringarna görs endast med samma typ av operation, 
region samt nätverksanslutning. P-värdena sammanställdes i en tabell som jämförs mot en 
signifikansnivå på 0,05. För p < 0,05 innebär detta att nollhypotesen kan förkastas med 95% 
säkerhet. 
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Eftersom studien uppmärksammar fyra olika variabler, så är ett potentiellt utfall att en av 
tjänsterna presterade bättre för en variabel men mycket sämre med avseende på andra 
variabler. Vid beräkning av p-värde kommer detta inte spela någon roll eftersom p-värdet 
mäts utifrån samma variabel, till exempel liten fil mot liten fil och stor fil mot stor fil. Alla 
mätningar grupperades utifrån nätverksanslutning (trådlös/ethernet) samt kategoriserat för 
respektive operation (upp-/nedladdning). 
 
Som ytterligare ett underlag vid analys av experimentdata beräknades medelvärden och 
standardavvikelser. Med hjälp av standardavvikelsen för ett test kartlades avvikelsen mot 
medelvärdet. 

2.8.2 Analys av litteraturstudie 
Eftersom data av litteraturstudien omfattades av kvalitativa data gör det analysen mer 
nyanserad än den kvantitativa delen av studien. Analysen gjordes på den tabell som 
genererats av datainsamlingen. Säkerhetsaspekterna ställdes mot varandra och utifrån det 
identifierades säkerhetsriskerna. 

2.9 Trovärdighet 
I det här kapitlet motiveras åtgärder för att säkerställa ett trovärdigt resultat. 

2.9.1 Experiment 
Innan experimentet påbörjades, genomfördes en förberedelsefas för att säkerställa att externa 
väsentligheter, såsom nätverksanslutning och molnresurser var igång. 
 
Testerna som genomfördes med den experimentella mjukvaran behandlade samma fil för 
respektive operation på varje molntjänst. Dock skiljde sig filen beroende på typ av test, det vill 
säga test med stor fil eller test med mindre fil. Syftet med att utföra operationerna från samma 
fil var att stärka reliabiliteten.  
 
Studien inkluderar även en hypotesprövning som underlag för att dra slutsatser. Slutsatserna 
i rapporten är baserade på kalkylerade statistiska värden som med hjälp av en viss konfidens 
skall kunna ge en uppfattning för hur trovärdigt det framtagna resultatet är.  

2.9.2 Litteraturstudie 
För att säkerställa trovärdighet användes endast litteratur från sökportaler med 
referentgranskade rapporter. Detta innefattar DiVa-portal, Google Scholar, JU Primo samt 
Jönköping Universitys bibliotek. Därutöver användes endast legitim dokumentation kopplat 
till molntjänsterna. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 3.1 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 
 

 
Figur 3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.2 Blockkedja 
Det som idag kallas för blockkedjan beskrevs först med en tillämpbar lösning av Satoshi 
Nakamoto år 2008. Han presenterade en ny typ av valuta som kan användas utan någon 
tredje part, främst utan finansiella instituts involvering. En transaktion av valutan skall alltså 
ske från en part till en annan [4, p. 1]. I samband med att presentera e-valutan, visade också 
Nakamoto en lösning på det så kallade dubbelspenderingsproblemet7 med hjälp av teknologin 
för blockkedjan (beskrivs i mer detalj i kapitel 3.2.1). 
 
Blockkedjan är en lista av block som är baklänkade till föregående block. Varje block är 
identifierbar med ett unikt kondensat/hashvärde8 som genereras av SHA256-algoritmen. 
Hashvärdet genereras utifrån varje blocks data kombinerat med det föregående blockets 
hashvärde [19, p. 159]. Detta skapar ett beroende mellan varje block och dess föregående 
block. 
 
Hela kedjan är distribuerad i sitt befintliga skick till noder i ett nätverk som väljer att ladda 
ner den på en lokal plats, såsom en hårddisk eller databas [19, p. 159]. På grund av beroendet 
som skapas mellan varje block blir det dessutom omöjligt att ändra ett gammalt block utan att 
resterande efterkommande block påverkas. Det innebär att samtliga noder som äger en kopia 
av hela kedjan kan se om ändringar görs på gamla block. 
 
                                                           
7 En elektronisk valör skall inte kunna användas flera gånger. 
8 “ett mindre tal som representerar ett större tal eller en datamängd. – Kondensat används i 
IT-säkerhet för att visa att information inte har förändrats.” [41] 
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3.2.1 Transaktioner 
Varje block utgörs i majoritet av transaktioner som skett mellan en part till en annan. I 
Bitcoins blockkedja som presenterades av Nakamoto, består varje block av mer än 1900 
transaktioner [4, p. 2] [19, pp. 159-161]. Transaktionerna specificerar avsändarens samt 
mottagarens unika adress och hur mycket av e-valutan som skall överföras. Genom att 
kryptografiskt signera transaktioner med avsändarens privata nyckel och mottagarens publika 
nyckel säkerställs att rätt mottagare kan komma åt dess innehåll och spendera denna 
transaktion. Det går dessutom att säkerställa ursprunget med avsändarens publika nyckel. 
Varje transaktion är också baklänkad med föregående transaktion på samma sätt som blocken 
i blockkedjan [4, p. 2](Se Figur 3.2). 
 

 
Figur 3.2 En kedja av transaktioner samt hur dessa är länkade [4, p. 2] 
 
Men för att lösa dubbelspenderingsproblemet utan att beblanda en finansiell regulator som 
kontrollerar att samma transaktion inte görs igen, föreslogs en konsensusmodell. Varje 
transaktion som görs kommer att utsändas i nätverket som verifierar att transaktionen är 
giltig. Eftersom nätverket kommer överens om att det endast finns en giltig kedja av block 
kommer det eliminera risken för att återigen spendera en valör i ett annat block [4, p. 2]. 
Transaktioner hamnar slutligen i den gemensamma blockkedjan.  
 
Transaktioner är det som determinerar hur mycket en adress kan spendera. Blockkedjan 
registrerar hur många transaktioner som gjorts till en adress och hur mycket av detta som har 
spenderats. Därav består inte en blockkedja av valuta, utan är endast ett register för 
spenderade och ospenderade transaktioner [19, p. 112]. 
 

3.2.2 Mining 
Begreppet mining inom blockkedjan är fenomenet av att kunna utvinna nya kryptovalutor 
genom att klara ett kryptografiskt pussel som kallas för proof-of-work9. För att kunna utvinna 
Bitcoins behöver en miner-nod i nätverket besitta tillräckligt med beräkningskraft för att lösa 
pusslet [19, pp. 25-26]. Däremot skiljer sig en miner i Storj.ios blockkedja från en miner i 
Bitcoins blockkedja, genom att dela lagringskapacitet till klienter i det decentraliserade 
nätverket. På så sätt genereras nya STORJ tokens och noden som delar lagringskapacitet 
belönas [20]. STORJ token bygger på Ethereums blockkedja, vilket innebär att 
transaktionerna som verkställs registreras utifrån de villkor som gäller för Ethereums 
blockkedja [5]. Villkoren för mining i den blockkedjan är väldigt lik Bitcoins. 

 

                                                           
9 Ett bevis på att en miner har utfört beräkningskraft och löst ett kryptografiskt pussel med 
det korrekta svaret. 
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Den gemenskap som återspeglas mellan en miner i Bitcoins blockkedja och Storj.ios 
blockkedja är att en miner har även som uppgift att skapa tillit i blockkedjan genom att 
verifiera transaktioner in till blockkedjan. Eftersom en miner är en sorts nod i det 
decentraliserade nätverket, är det viktigt att nämna den nod som tillhandahåller uppgiften om 
att skapa tillit i blockkedjan utifrån Storj.ios fall. Denna nod som ansvarar för att verifiera 
transaktioner i Storj.ios blockkedja kallas för Bryggan som är huvudnod i nätverket, se 3.5 
Storj.io för en närmare förklaring.  
 
Det är först när en transaktion är en del av blockkedjan som transaktionen anses vara 
verifierad. Vad som bildar en verifikation är en rad av villkor som måste uppfyllas av miner-
noden. Två exempel på villkor är att transaktionsstrukturen måste vara rätt och att 
transaktionsstorleken måste vara större eller lika med 100 bytes [19, pp. 25, 178]. 

3.3 Advanced Encryption Standard (AES) 
AES är en krypteringsstandard som USA:s regering offentliggjorde år 2001 och är deras 
standard för säker lagring av hemligstämplade data. Men är även användningsbar i 
organisatoriska sammanhang [21, pp. 1-2]. 
 
Standarden specificerar användandet av en algoritm för att kryptera genom symmetriskt 
nyckelbaserad kryptering med nyckel om en av tre olika storlekar: 128-, 192- och 256-bitar. 
Indatan krypteras respektive dekrypteras (Med samma nyckel) blockvis i form av 128-bitars 
block [22, pp. 5-7].  
 
Algoritmen omvandlar en specificerad krypteringsnyckeln om 128-, 192- eller 256-bitar till 
fler mindre nycklar, som används i resterande delar av processen. Nyckelns storlek avslöjar 
antalet rundor som kommer göras av algoritmens metoder för att skapa den kryptiska 
utdatan. Metoderna görs i iterationer och med en större storlek på nyckeln kommer antalet 
iterationer öka [21, p. 3]. Det innebär att storleken på nyckeln indikerar hur säker datan är 
samt hur lång tid krypteringen kommer ta. 

3.4 Decentralisering och Centralisering 
Decentralisering uppstår i flera olika sammanhang än inom den datavetenskapliga världen 
men återfaller på samma princip. I politiska sammanhang definieras decentralisering som en 
spridning av funktionalitet och makt från en central auktoritet till flera utspridda lokala 
aktörer [23]. Detta exempel kan skildras med hur Nakamoto beskrev sitt nätverk. Han ville 
eliminera de tredje parter som reglerade stadgar och övervakade ekonomiska transaktioner 
för att istället placera ansvaret hos envar användare [4, pp. 1-2]. Det vill säga omplacera 
ansvaret från finansiella institut till personerna som äger pengarna. 
 
Inom datalagring innebär decentralisering att data placeras utspritt på flera olika 
platser/noder som är tillgängliga i ett nätverk [2]. Denna metod har en högre sannolikhet att 
mitigera risken för nertid10 och lämnar istället ansvaret hos en gemenskap som följer 
bestämda stadgar i konsensus. Ett implementeringsalternativ för att skapa en decentraliserad 
miljö är det tillvägagångssättet som Storj.io valt att göra (Beskrivs i kapitel 3.5). 
 
Molntjänster för datalagring sker dock i majoritet centraliserat [6] [7] och innebär att deras 
användare är bundna till värdföretagets regler och begränsningar. Varje användare får 
dessutom godkänna att data är placerad hos värdföretaget och är under deras kontroll [2]. 
Strukturen är upplagd med förbestämda centrala entiteter som håller data och blir då de enda 
punkterna att placera eller inhämta data. 

3.5 Storj.io 
Storj.io är ett decentraliserat nätverk för datalagring mellan noder som baserar sig på 
blockkedjan. Noderna i nätverket ansvarar för kontrakt, dataöverföringar, verifikationer, 
datahämtningar, transaktioner och att hålla data. Denna förbindelse är dock inte gratis, därför 
måste en klient (dataägare) betala en nod som håller data och följer den gemensamma 
överenskommelsen. Belöningssystemet är möjligt med hjälp av blockkedjan som skapar 

                                                           
10 Den sammanlagda tiden då en fjärrplats för datalagring är oåtkomlig. 
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konsensus mellan noderna. På blockkedjan sparas transaktionerna som skett mellan noder 
och klienter i Storj.ios nätverk. Vilket i sin tur gör nätverket oberoende av en tredje part som 
reglerar och granskar betalningarna, men som kan ge upphov till de risker som omnämns i 
Kapitel 4.2. 
 
Specifikt finns en huvudnod i nätverket som tillhandahåller vilka noder i nätverket som har 
rätt att belönas, denna huvudnod kallas för Brygga11. Bryggan har även som ansvar att 
vidarebefordra inkommande och utgående datafragmentförfrågningar till noderna. Detta kan 
skildras med den “single point-of-failure”-strukturen som existerar i en centraliserad 
molntjänst. Men den markanta skillnaden är att denna huvudnod inte håller i datan, utan 
endast delegerar vilken nod som tar emot data. Det innebär följaktligen att datan fortfarande 
är utplacerad i nätverket och inte åtkomlig vid en enda punkt [3, p. 18]. 
 
Det är först när en klient laddar upp data på Storj.io som en förfrågan att lagra informationen 
i nätverket uppstår. Informationen krypteras automatiskt med hjälp av krypteringsalgoritmen 
AES-256 på klientsidan, som sedan splittras till datafragment.  
 
För att en nod skall kunna ansluta sig till nätverket behöver ett så kallat proof-of-work 
genomföras. När en nod sedan är ansluten till nätverket gör bryggan en kontroll i nätverket 
över vilka noder som är tillgängliga och villiga att ta emot data. Totalt kommer det finnas 45 
kandidatnoder som har rätten till att få datafragmentet. Bryggan gör nu en djupare 
granskning av de 45 noder utifrån hårdare krav. Kravet gäller svarstiden för hur snabbt en 
nod har svarat med en allokeringsrespons till bryggan baserat på 1000 föregående 
datafragmentsförfrågningar. Bryggan väljer att sända förfrågningar till 36 noder med en 
responstid under 9000ms och 9 noder med en responstid över 9000ms. När den rätta noden 
har valts av bryggan, svarar noden med en värdebärare (token) som kännetecknar upp-
/nedladdningen. Värdebäraren ges till klienten av bryggan, detta för att klienten sedan skall 
kunna kontakta noden som är ansvarig för att hantera upp-/nedladdning av klientdata. I det 
slutgiltiga steget agerar bryggan som en mellanhand för att verifiera att värdebäraren är från 
rätt nod samt verifiera att transaktionen av data har skett på rätt sätt [3] [24]. 
 
I skedet då den rätta noden har valts av bryggan så finns det fortfarande en risk att noden inte 
lyckas ladda upp/ner datafragmentet. I det fallet kommer bryggan att undersöka de 
resterande 45 (-1) noderna utifrån ryktet för varje nod. Ett rykte presenteras i form av ett 
poängsystem för hur väl en nod beter sig i nätverket. Poängsystemet är uppbyggt på följande 
vis: 
 

• Om en nod tackar ja till ett datafragment = +1 
• Om en nod tackar nej till ett datafragment = -1 

• Vid Error = -10 

• Nedkopplad nod = -1000 

 
En nod i nätverket kan maximalt ha 5000 ryktespoäng och minimalt 0 ryktespoäng. Bryggan 
väljer då en nod med högst ryktespoäng när den första förfrågningen har misslyckats [24]. 

3.5.1 Säkerhet 
Storj.io krypterar all data på klientsidan innan det skickas upp till nätverket och splittras till 
fragment, detta för att utesluta en tredje part från att kunna dekryptera klientdata.  Klienten 
blir ansvarig för krypteringsnyckeln och har därav full kontroll över all lagrade data [3, pp. 2-
3]. Vid efterfrågan av hög säkerhet bör klienten generera krypteringsnycklar baserade på 
slumpmässigt utvalda element. I detta fall är nackdelen användarvänligheten eftersom om en 
användare har ett konto uppkopplat på flera enheter så behöver krypteringsnyckeln 
distribueras mellan varje enhet [25, p. 9]. Med element menas ett så kallat salt vilket inom 
kryptografi är en slumpmässig genererad sifferserie (oftast baserad på realtidsklockan [26]) 
som läggs till på lösenord och krypteringsnycklar för att försvåra säkerhetsattacker [27].  
 

                                                           
11 En implementerad del i Storj.io-klienten och inte en användare. 
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Den största nackdelen med klientsidig kryptering genom det ovanstående tillvägagångssättet 
är hanteringen av krypteringsnycklar för en användare med flera enheter. Ur ett större 
perspektiv uppstår problemet tydligare när företag vill använda sig av Storj.io. Exempelvis om 
Företag AB distribuerar krypteringsnycklar för en specifik fil till de anställda, anställd X 
avslutar sin anställning på företaget och har fortfarande tillgång till krypteringsnyckeln. För 
att säkerställa att anställd X inte kan komma åt filen krypteras filen och krypteringsnycklarna 
distribueras på nytt [25, p. 21]. Detta är inte en effektiv process vid en större skala då fler filer 
behöver krypteras samt fördelas mellan de anställda.  
 
I Storj.ios fall, skapas krypteringsnycklarna för en fil genom det förstnämnda 
tillvägagångssättet. För att säkerställa att varje fragment är unikt genereras ett salt baserat på 
ett frö det vill säga tolv slumpmässiga ord. Krypteringsnyckeln framställs genom att 
kombinera saltet, bucket-id12 och fil-id. Som ovan nämnt uppstår problemet i detta fall när 
krypteringsnycklarna behöver distribueras mellan olika enheter, för att lösa detta problem 
kan klienten distribuera fröet enbart en gång för varje ny tillagd enhet [3, p. 21]. 
 
Vid säkerhet av datafragment standardiseras storlekarna på fragmenten för att kunna minska 
risken för så kallade side-channel attacker. En side-channel attack är en sorts säkerhetsattack 
där nyttjandet av läckt data används som en informationskälla för att få en insikt om 
kommunikationen [28, p. 1]. Storj.io löser detta problem genom att dela upp datafragmenten i 
byte multiplar (8, 32, 64 och så vidare) beroende på ursprungsstorleken för filen, för filer 
mindre än 8MB så fylls dessa med tomdata. Genom att göra på detta sätt skapas ett mönster 
vilket minskar risken att kunna bestämma ursprungsstorleken på en fil samt flödet av antalet 
fragment i nätverket [3, p. 3]. 

3.5.2 Kommunikation mellan noder 
För att noderna i nätverket skall kunna kommunicera med varandra autonomt har Storj.i0 
implementerat Kademlia, en distribuerad hashtabell (DHT) [3, p. 4]. Den distribuerade 
hashtabellen används i syfte att kunna spåra information samt noder i 
nätverket.  Hashtabellen fungerar på så sätt att varje nod i nätverket tilldelas ett unikt id (160-
bit lång) samt att varje nod tillhandahåller IP-adresser från närmaste grannar. Det är med 
hjälp av en sökalgoritm som grannarna kan identifieras vilket gör att varje nod kan identifiera 
vilken annan nod i nätverket [29]. 

3.5.3 Tillgänglighet och dataintegritet 
För att säkerställa för en klient att all data är tillgänglig och att datan är oförändrad har 
Storj.io implementerat ett så kallat heartbeat. Heartbeat är ett challenge-response13 protokoll 
för att kunna bekräfta datatillgänglighet. Protokollet är implementerat som ett binärt Merkle-
träd det vill säga varje nod i trädet kan ha maximalt två barnnoder.  Mer specifikt består ett 
Merkle-träd av en rotnod som står överst i trädet tillsammans med barnnoder (löv) som 
förgrenar resten av trädet. Rotnoden innehåller ett kondensat av barnnodernas kondensat, för 
förtydligande se Figur 3.3. Ett kondenserat förhandslöv är basen till ett vanligt löv enligt: 
 

𝑙𝑖 = 𝐻(𝑝𝑖) = H(H(s𝑖 + d)) 
 

Där 𝑙𝑖 är kondensatet av ett förhands-löv 𝑝𝑖. Det är alltså förhandslövet som är ett kondensat 
av klientdatan tillsammans med ett salt enligt: 
 

𝑝𝑖 = 𝐻(𝑠𝑖 + 𝑑) 

                                                           
12 Identifierar en behållare av data. 
13 En grupp av protokoll för att kunna autentisera samt motverka spam genom att mottagaren 
ställer en kontrolluppgift till avsändaren. Avsändaren måste svara med ett korrekt svar för att 
mottagaren skall kunna tillåta avsändaren fortsätta kommunikationen. [42] 
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Figur 3.3 En uppsättning av noder som utgör ett Merkle-träd  [19, pp. 166, Fig 9-2]. 
 

Vid uppladdning av data skickas Merkle-trädets löv till en tillgänglig nod som håller klientens 
datafragment i Storj.io nätverket. För att klienten skall kunna säkerställa att datan inte har 
manipulerats bevarar klienten rotnoden samt höjden av Merkle-trädet. För att kunna 
identifiera rätt löv för respektive datafragment behöver klienten även bevara salten som 
identifierar varje datafragment. Med hjälp av saltet tillsammans med datan från lövet kan 
noden generera ett så kallat Merkle-bevis 14som skickas tillbaka till klienten. Klienten kan nu 
verifiera med hjälp av Merkle-beviset om datan har manipulerats eller inte. Detta görs genom 
att återskapa kondensaten från Merkle-beviset som sedan jämförs med rotnodens kondensat. 
Om kondensatet har förändrats har även datan i trädet manipulerats [3, pp. 4-5] [30]. 

3.5.4 Kontrakt mellan noder 
För att en klient skall kunna skapa tillit för en nod i nätverket behöver kontrakt definieras 
som en relation mellan noden och klienten. Specifikt består ett kontrakt av 
fragmentkondensatet, storleken på datafragmentet, granskningsstrategi och 
betalningsinformation. Fragmentkondensatet identifierar varje enskilt datafragment. 
Granskningsstrategin säkerställer att kontraktet mellan noden och klienten följs [31]. 
Eftersom klienten är ansvarig för att betala noden behöver även kontraktet innehålla 
väsentliga betalningsdata för att betalningen skall kunna ske. 
 
Om en nod som tillhandahåller klientdatan kopplas ner behöver kontraktet skickas vidare till 
en nod som är uppkopplad. Detta innebär att det behövs ett sorts register för att kunna 
identifiera vart kontrakten skall skickas till samt vilken nod som skall ta över kontraktet. 
Detta problem löser Storj.io genom blockkedjan [5]. 
 
Sammanfattningsvis är det genom kontrakten som en nod får rättigheten att tillhandahålla ett 
datafragment från klienten [3, p. 8]. 

3.5.5 Betalningssystemet 
Belöningen uppstår när en klient håller data som tillhör en nod i nätverket. Varje nod betalas 
utifrån hur länge en nod är uppkopplad i nätverket samt antalet hämtningar från klienten. En 
nod tar även del av en baslön som betalas ut till noder som uppfyller minimumkravet för 
antalet tillgängliga GB i nätverket det vill säga minimum 1 GB. En nod belönas genom 
Storj.ios egna e-valuta STORJ som är baserad på Ethereums blockkedja. [5] [20]. 

3.6 Microsoft Azure Blob Storage 
Microsoft Azures infrastruktur utgörs av regioner runt om i världen. Regionerna som visas i 
Figur 3.4 består av serverhallar med resurser för att kunna driva det som 
privatpersoner/företagare (konsumenter) betalar för. Det vill säga att en konsument väljer en 
av dessa regioner för att placera sina resurser [32]. Microsoft Azures datalagringstjänst för 

                                                           
14 Innehåller kondensat och längden från Merkle-trädet. 
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objekt heter Blob Storage. De ansvarar för att datan på Blob Storage skall bibehålla en 
konstant tillgänglighet och inte råkar ut för diverse säkerhetsattacker. Konsumenter som 
placerar sin data på en av deras regioner kommer behöva söka sig till dessa för att komma åt 
data, eftersom denna plats är förvald. 

 
Figur 3.4 Azure-Regionerna  i världen [33]. 

Blob Storage håller ostrukturerade data, vilket innefattar alla typer av dokument och 
mediafiler [32]. För att uppnå hög tillgänglighet och snabb datahantering, använder de 
datakopiering. Det är även en åtgärd för att minska risken att data försvinner vid diverse 
tillbud, som brand eller naturkatastrofer. Kopieringen görs på flera olika sätt och 
kopieringsmetod väljs av konsumenter som använder tjänsten. Varianterna av kopieringen för 
Blob Storage är följande [34]: 

 
• Locally-redundant storage (LRS): Kopior av datan görs och därefter placeras i 

olika platser, som är dedikerade för lagring av kopior. Dessa befinner sig i samma 
enhet i en serverhall i regionen som konsumenten valt. Om det inträffar något med 
serverhallen kommer dubbletterna också påverkas [35]. 
  

• Geo-redundant storage (GRS): Enligt Microsoft är detta den typ med högst 
tillgänglighet. Med GRS placeras kopior av datan i en primärt vald region och i en 
sekundär region. Regionerna kan vara flera hundra kilometer ifrån varandra, men 
måste vara inom samma geografiska zon, exempelvis Amerika, Europa etc. Kopiorna 
av datan är åtkomlig i den sekundära regionen endast genom läsning och om den 
primära är tillfälligt nedlagd [36]. 

 

• Read-access geo-redundant storage (RA-GRS): RA-GRS fungerar likadant som 
GRS. Men i GRS fall har konsumenten endast tillgång till den sekundära regionen om 
den primära är inaktiv. Med RA-GRS kan konsumenten läsa från den sekundära 
regionen hela tiden [37]. 

3.6.1 Säkerhet 
Vid upp-/nedladdning av data mot Microsoft Azures molntjänst krypteras respektive 
dekrypteras datan automatiskt med AES-256 när det når/hämtas från lagringsplatsen, med 
andra ord sker det inte på klientsidan. Det är en del av deras Storage Service Enryption-
program (SSE). Eftersom AES är en symmetrisk krypteringstyp används en nyckel för både 
kryptering och dekryptering. Nyckeln skapas av Microsoft och är åtkomlig samt modifierbar 
av konsumenten [38]. Säkerhetsåtgärder för data som är i överföringsprocessen ansvarar 
dock inte Azure för. De lägger således ansvaret hos konsumenten att programmatiskt kryptera 
och upprätthålla säkerheten under överföring genom säkra protokoll [39]. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Experiment 
Kapitlet presenterar empirin från studiens experimentella del. 

4.1.1 Internetanslutning via Ethernetkabel 
I detta underkapitel presenteras empirin från de tester som var trådanslutna, det vill säga var 
uppkopplade till internet med Ethernetkabel. 

4.1.1.1 Stor fil (10 860 kB) 
Här presenteras empirin från de tester som berör den stora filen (10 860 kB) som del av 
experimentet med trådansluten internetuppkoppling. 
 

Azure US   Azure EU     Storj        

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

4,44 2445,40 1,19 9110,74 18,34 592,09 

4,47 2431,60 1,16 9386,34 17,75 611,85 

4,57 2374,55 1,18 9192,48 67,52 160,85 

4,18 2601,20 1,17 9298,74 20,30 534,85 

4,37 2482,74 1,25 8675,51 20,46 530,73 

4,03 2694,12 1,17 9309,90 22,71 478,29 

4,32 2513,19 1,38 7842,29 13,91 780,94 

4,35 2497,59 1,18 9172,30 24,91 436,05 

3,98 2729,88 1,17 9277,29 16,11 674,11 

4,47 2427,09 1,16 9386,34 60,06 180,81 

4,30 2527,58 1,16 9351,59 18,02 602,77 

4,41 2460,97 1,36 8004,72 86,89 124,99 

4,45 2440,67 1,16 9328,29 26,64 407,72 

4,30 2523,23 1,52 7158,87 15,99 679,38 

4,23 2567,25 1,30 8357,06 50,10 216,77 

3,99 2719,76 1,17 9264,63 18,19 597,04 

4,14 2624,01 1,17 9277,29 17,32 627,18 

4,43 2450,91 1,49 7287,61 21,09 515,02 

5,05 2151,94 1,19 9133,73 47,98 226,33 

4,31 2519,02 1,32 8237,88 17,18 632,15 
Tabell 4.1 Uppladdningstider samt prestanda för stor fil (10 860 kB) vid trådansluten 
uppkoppling. 
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Azure US   Azure EU    Storj     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

5,19 2092,73 0,75 14395,55 12,22 888,66 

5,29 2054,06 0,68 15956,51 18,36 591,62 

4,18 2595,23 0,55 19817,52 36,07 301,11 

4,07 2667,58 0,67 16206,54 10,04 1081,59 

5,45 1994,16 0,64 17005,95 11,01 986,76 

12,11 896,69 0,83 13130,21 12,24 887,13 

5,26 2064,87 0,62 17448,59 9,77 1111,55 

4,51 2410,60 0,70 15483,32 25,79 421,02 

5,07 2142,81 0,75 14393,64 13,69 793,56 

5,25 2070,50 0,64 17067,42 8,25 1315,60 

4,00 2713,78 0,90 12013,27 8,82 1231,00 

5,26 2065,42 0,59 18516,62 9,25 1174,66 

12,88 842,88 0,63 17315,05 16,69 650,63 

4,53 2396,98 0,65 16590,28 7,39 1470,03 

5,06 2144,59 0,69 15643,91 15,21 714,07 

3,72 2918,02 0,66 16459,53 46,79 232,10 

5,25 2068,10 0,62 17448,59 10,10 1075,77 

6,69 1622,18 0,66 16562,45 50,23 216,19 

13,56 801,15 0,62 17454,19 23,94 453,69 

12,82 847,28 0,52 20932,92 29,79 364,56 
Tabell 4.2 Nedladdningstider samt prestanda för stor fil (10 860 kB) vid trådansluten 
uppkoppling. 
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4.1.1.2 Liten fil (0,015 kB) 
Här presenteras empirin från de tester som berör den mindre filen (0.015 kB) gjorts som del 
av experimentet under trådansluten internetuppkoppling. 

Azure US   Azure EU    Storj     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

0,81280 0,01845 0,28990 0,05174 6,26970 0,00239 

0,82090 0,01827 0,16180 0,09271 6,02540 0,00249 

0,80330 0,01867 0,16180 0,09271 6,47170 0,00232 

0,75990 0,01974 0,20730 0,07236 5,53510 0,00271 

0,82080 0,01827 0,16160 0,09282 5,81290 0,00258 

0,75620 0,01984 0,16320 0,09191 6,80140 0,00221 

0,75380 0,01990 0,20500 0,07317 5,76710 0,00260 

0,75990 0,01974 0,15920 0,09422 5,97350 0,00251 

0,80750 0,01858 0,19400 0,07732 5,65040 0,00265 

0,75630 0,01983 0,16320 0,09191 5,74350 0,00261 

0,80530 0,01863 0,15640 0,09591 6,19570 0,00242 

0,80660 0,01860 0,16490 0,09096 5,81590 0,00258 

0,75580 0,01985 0,16670 0,08998 5,92600 0,00253 

0,80990 0,01852 0,22580 0,06643 6,34440 0,00236 

0,80790 0,01857 0,18270 0,08210 5,71310 0,00263 

0,75570 0,01985 0,15680 0,09566 6,22530 0,00241 

0,80440 0,01865 0,16800 0,08929 5,78970 0,00259 

0,81360 0,01844 0,15900 0,09434 6,02940 0,00249 

0,75320 0,01992 0,16650 0,09009 5,62080 0,00267 

0,80980 0,01852 0,19360 0,07748 5,54170 0,00271 
Tabell 4.3 Uppladdningstider samt prestanda för liten fil (0,015 kB) vid trådansluten 
uppkoppling. 
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Azure US   Azure EU    Storj     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

0,38700 0,03876 0,06220 0,24116 1,86640 0,00804 

0,38730 0,03873 0,06392 0,23467 2,10620 0,00712 

0,38730 0,03873 0,07960 0,18844 2,01100 0,00746 

0,36330 0,04129 0,06260 0,23962 1,96420 0,00764 

0,38520 0,03894 0,06530 0,22971 2,07040 0,00724 

0,38650 0,03881 0,06070 0,24712 2,70320 0,00555 

0,36110 0,04154 0,06220 0,24116 4,81410 0,00312 

0,36140 0,04151 0,06570 0,22831 1,75400 0,00855 

0,38720 0,03874 0,12660 0,11848 2,04610 0,00733 

0,36840 0,04072 0,06240 0,24038 1,96420 0,00764 

0,38640 0,03882 0,06310 0,23772 1,85410 0,00809 

0,38660 0,03880 0,07090 0,21157 1,90790 0,00786 

0,36210 0,04143 0,06180 0,24272 1,74150 0,00861 

0,38720 0,03874 0,06400 0,23438 1,91450 0,00783 

0,38700 0,03876 0,06220 0,24116 1,75980 0,00852 

0,36650 0,04093 0,06260 0,23962 2,19240 0,00684 

0,38520 0,03894 0,06400 0,23438 1,95990 0,00765 

0,38800 0,03866 0,06170 0,24311 2,06690 0,00726 

0,35920 0,04176 0,06080 0,24671 1,82440 0,00822 

0,38840 0,03862 0,06230 0,24077 1,80680 0,00830 
Tabell 4.4 Nedladdningstider samt prestanda för liten fil (0,015 kB) vid trådansluten 
uppkoppling. 
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4.1.2 Trådlös internetanslutning 
I detta underkapitel presenteras empirin från de testerna med trådlös internetuppkoppling. 

4.1.2.1 Stor fil (10 860 kB) 
Här presenteras empirin från de tester som berör den stora filen (10 860 kB) som del av 
experimentet under trådlös internetuppkoppling. 

Azure US   Azure EU    Storj.io     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

4,43 2452,19 3,80 2858,72 17,29 628,28 

5,55 1956,69 1,26 8629,32 51,56 210,64 

5,61 1937,21 1,23 8802,79 21,84 497,33 

4,28 2537,74 1,22 8882,71 46,75 232,29 

4,71 2303,43 2,12 5111,07 15,24 712,75 

4,61 2353,60 1,23 8832,86 42,44 255,90 

4,22 2574,25 1,27 8536,39 90,86 119,52 

4,53 2396,82 1,33 8178,33 20,56 528,16 

4,39 2471,05 1,25 8689,39 19,96 544,14 

4,48 2422,11 1,25 8691,48 18,40 590,36 

4,48 2421,89 1,30 8331,42 21,28 510,31 

4,56 2383,51 1,37 7923,54 93,60 116,03 

4,22 2570,48 1,30 8338,45 35,16 308,84 

4,54 2389,96 1,24 8749,60 40,84 265,93 

6,07 1788,27 1,21 9007,96 85,80 126,57 

4,16 2611,20 1,30 8375,75 17,97 604,33 

4,26 2547,74 1,44 7543,76 17,44 622,56 

4,38 2478,04 1,22 8888,53 20,28 535,48 

5,58 1946,55 1,41 7705,95 17,13 634,11 

4,19 2590,34 1,37 7923,54 18,27 594,37 
Tabell 4.5 Uppladdningstider samt prestanda för stor fil (10 860 kB) vid trådlös uppkoppling. 
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Azure 
US   

Azure 
EU    Storj.io     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

12,50 868,69 1,20 9083,31 11,05 982,86 

6,49 1673,32 1,50 7237,59 12,78 849,77 

11,47 946,83 2,36 4595,07 71,24 152,44 

10,66 1018,45 2,30 4714,77 27,95 388,51 

11,72 926,50 2,47 4402,29 11,03 984,37 

11,33 958,65 2,35 4617,74 43,88 247,50 

12,48 870,37 2,65 4101,98 10,77 1007,94 

6,91 1571,23 1,35 8017,72 12,70 854,92 

11,01 985,98 2,35 4614,21 26,40 411,32 

12,30 883,28 2,32 4672,58 19,99 543,17 

12,86 844,21 1,58 6886,93 38,69 280,69 

11,99 906,09 2,71 4008,56 9,53 1139,32 

11,48 946,10 1,29 8424,48 11,23 967,35 

7,08 1533,57 1,36 8008,85 12,05 901,10 

12,15 894,02 1,46 7430,72 58,72 184,94 

11,15 974,09 2,77 3925,25 67,40 161,13 

5,57 1951,24 2,46 4409,44 59,18 183,52 

6,93 1566,29 2,35 4612,25 13,57 800,57 

11,09 979,51 3,75 2897,78 13,95 778,41 

6,47 1679,61 1,52 7133,47 12,35 879,15 
Tabell 4.6 Nedladdningstider samt prestanda för stor fil (10 860 kB) vid trådlös uppkoppling. 
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4.1.2.2 Liten fil (0,015 kB) 
Här presenteras empirin från de tester som berör den mindre filen (0,015 kB) gjorts som del 
av experimentet under trådlös internetuppkoppling. 
 

Azure US   Azure EU    Storj.io     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

0,81040 0,01851 0,42290 0,03547 6,01600 0,00249 

0,78940 0,01900 0,17250 0,08696 6,13670 0,00244 

0,80450 0,01865 0,17770 0,08441 6,17670 0,00243 

0,78900 0,01901 0,25260 0,05938 6,06500 0,00247 

0,94830 0,01582 0,16720 0,08971 6,18040 0,00243 

0,84000 0,01786 0,23540 0,06372 5,83980 0,00257 

0,84180 0,01782 0,16710 0,08977 5,97770 0,00251 

0,80890 0,01854 0,16610 0,09031 6,11110 0,00245 

0,83760 0,01791 0,20860 0,07191 6,64160 0,00226 

0,79340 0,01891 0,17970 0,08347 5,87020 0,00256 

0,83900 0,01788 0,16610 0,09031 10,92840 0,00137 

0,83570 0,01795 0,19690 0,07618 6,08880 0,00246 

0,81170 0,01848 0,35330 0,04246 2,70980 0,00554 

0,83630 0,01794 0,16170 0,09276 6,07160 0,00247 

0,78940 0,01900 0,16630 0,09020 5,73620 0,00261 

0,83710 0,01792 0,22490 0,06670 5,84600 0,00257 

0,84480 0,01776 0,17070 0,08787 6,96650 0,00215 

0,78820 0,01903 0,20610 0,07278 5,80740 0,00258 

0,81490 0,01841 0,16870 0,08892 6,42250 0,00234 

0,79370 0,01890 0,17410 0,08616 5,85270 0,00256 
Tabell 4.7 Uppladdningstider samt prestanda för liten fil (0,015 kB) vid trådlös uppkoppling. 
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Azure 
US   

Azure 
EU    Storj.io     

(s) (kB/s) (s) (kB/s) (s) (kB/s) 

0,37610 0,03988 0,07100 0,21127 1,93290 0,00776 

0,37380 0,04013 0,08060 0,18610 2,07950 0,00721 

0,37570 0,03993 0,06710 0,22355 1,99680 0,00751 

0,37620 0,03987 0,06650 0,22556 2,00090 0,00750 

0,40040 0,03746 0,06290 0,23847 1,77150 0,00847 

0,40200 0,03731 0,06720 0,22321 1,86940 0,00802 

0,41450 0,03619 0,09460 0,15856 1,82650 0,00821 

0,37920 0,03956 0,06270 0,23923 2,02000 0,00743 

0,40770 0,03679 0,07920 0,18939 2,34090 0,00641 

0,37660 0,03983 0,06830 0,21962 2,04240 0,00734 

0,44260 0,03389 0,11020 0,13612 4,72430 0,00318 

0,40050 0,03745 0,12850 0,11673 1,89640 0,00791 

0,37870 0,03961 0,06730 0,22288 5,03390 0,00298 

0,40110 0,03740 0,06680 0,22455 2,10270 0,00713 

0,41390 0,03624 0,06340 0,23659 1,87870 0,00798 

0,40210 0,03730 0,06330 0,23697 2,43240 0,00617 

0,41330 0,03629 0,07170 0,20921 2,92000 0,00514 

0,37620 0,03987 0,07100 0,21127 2,07710 0,00722 

0,37200 0,04032 0,07610 0,19711 1,93730 0,00774 

0,37590 0,03990 0,06660 0,22523 2,18590 0,00686 
Tabell 4.8 Nedladdningstider samt prestanda för liten fil (0,015 kB) vid trådlös uppkoppling. 
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4.2 Litteraturstudie 
Nedan följer de säkerhetsåtgärder samt säkerhetsrisker som har identifierats genom en 
litteraturstudie. 
 

Molntjänst Säkerhetsåtgärd  
vid överföring 

Säkerhetsåtgärd 
efter 

uppladdning 

Säkerhetskopierings- 

metoder 

Microsoft 
Azure Blob 
Storage 

Ingen, ansvaret ligger 
hos konsument 

AES-256 Kopieringsmetoder (Se 
3.6) 

Storj.io AES-256 och 
asymmetrisk 
kryptering med 
blockkedja för att 
skriva kontrakt 

Datan krypteras 
redan vid överföring 

Flera kopior av fragmenten 
placeras utspritt i 
nätverket 

Tabell 4.9 Sammanställning av de distinkta säkerhetsåtgärderna som dras för respektive 
molnplattform. 

4.2.1 Datagissla 
Ett kontrakt i Storj.io används i syfte för att kunna säkerställa en säker relation mellan 
klientens data och noden som skall tillhandahålla datafragmentet. Trots att ett kontrakt är 
skrivet finns fortfarande risken för att kunna utföra elakartade handlingar som bryter mot 
kontraktets regler. Datagissla (på engelska Hostage Bytes) är en sorts säkerhetsrisk mot 
klienten som uppstår när en nod som tillhandahåller data släpper ifrån sig ett datafragment 
enbart i utbyte mot en högre betalningssumma [3, p. 30]. 

4.2.2 Nyckelhantering 
Symmetrisk kryptering av data sker på både Microsoft Azures tjänst och Storj.io.  I den 
förstnämndas fall genereras en nyckel automatiskt och är åtkomlig via deras plattform. 
Medan hos den sistnämnda skapar konsumenten nyckeln och ansvaret att hålla nyckeln i 
säkert förvar ligger hos denne. Risken som är gemensam för dessa två är om nyckeln hamnar i 
fel händer. Det leder till möjligheten att kunna läsa av den data som har lagrats i någon av 
tjänsterna. 

4.2.3 Konsensusattack 
En stor del av det som gör blockkedjan decentraliserad är konsensus som existerar mellan alla 
dess användare. Det innebär att samtliga noder deltar i nätverket med samma förutsättningar 
och överensstämmande regler för att det skall fungera utan regulatorer. I denna modell finns 
en eventuell säkerhetsrisk, som kallas för konsensusattack eller 51%-attack. Risken för denna 
typ av attack finns om en miner/grupp av miners har 51% av nätverkets sammanlagda 
datorkraft och bestämmer sig för att använda sin datorkraft för att utföra mining på deras 
villkor [19, p. 210]. 
 
En variant av detta är en så kallad fork-attack som inträffar vid skapandet av nya block 
parallellt med den gemensamma blockkedjan. I nätverket är den längsta kedjan med 
verifierade block, den aktuella kedjan. Om en miner/grupp av miners besitter 51% av all 
datakraft kan dessa utföra mining snabbare än resterande. Av den anledningen kan en miner 
skapa en lokal version av blockkedjan som är längre än den aktuella, utan att berätta för 
nätverket. Samtidigt som miner spenderar pengar på den aktuella kedjan, så gör de inte det på 
sin lokala. När denne sedan meddelar om sin kedja till resten av nätverket, godkänns den 
eftersom det är den längsta kedjan. Då har transaktioner inte spenderats och möjliggör 
dubbelspendering av valören [19, pp. 210-211]. 
 
Ytterligare en typ av handling som kan göras är att en miner med denna kraft använder den 
för att reglera nätverket till sin fördel, genom att exempelvis låsa vissa adresser från 
betalningar. Det vill säga neka alla transaktioner som görs mot en viss adress. Eller rentav 
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använda datakraften för att vara den enda som får utföra mining i nätverket [19, pp. 210-211]. 
Dock krävs det otroligt mycket datakraft för att utföra en konsensusattack, vilket gör det 
praktiskt osannolikt även om den är teoretiskt möjlig [19, pp. 212-213]. 

4.2.4 Tillitsproblem 
Även om Storj.io är baserat på blockkedjan som utgör grunden för konsensus i nätverket så 
finns fortfarande ett tillitsproblem. Problemet uppstår då dataägaren har i avsikt att utföra 
elakartade handlingar i form av att nyttja noderna för gratisarbete och vägrar att göra en 
utbetalning till noden. Detta görs genom att dataägaren förnekar att noden har upprätthållit 
deras överenskommelse [3, p. 30].  

4.2.5 Risker vid överföring 
Som det framgår i Tabell 4.9 görs inget av Azure för att öka säkerhet om inte användaren valt 
att implementera detta själv [39]. Av den anledningen beror säkerhetsgraden på vilken 
konsument det är som använder deras plattform samt hur väl denne implementerar åtgärder. 
Överföringen av data sker därav osäkert utan någon form av säkerhetsåtgärd på klientsidan. 
Azure rekommenderar kryptering på klientsidan eller användning av HTTPS-protokollet för 
att minska risken för oönskad övervakad överföring [38]. 
 
Storj.ios SDK består av färdigimplementerad kryptering och gör överföringen av 
datafragmenten först efter filen är krypterad [5]. Med denna implementering blir det svårare 
att identifiera filer som överförs, jämfört med Microsoft Azures implementering. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka prestandaskillnader uppstår vid datauppladdning/-
nedladdning hos blockkedjelösningar i jämförelse med centraliserade 
lösningar? 
För att kunna besvara den första frågeställningen har två hypoteser formulerats (se Formel 
2.1) som med hjälp av p-värdena förkastar antingen nollhypotesen eller den alternativa 
hypotesen. Sannolikheten för att förkasta nollhypotesen varierar beroende filstorlek, 
operation och internetanslutning. Dock visar Tabell 5.1 genom p-värdena med en 
signifikansnivå på 0,05 att varje utfört test kan förkasta nollhypotesen med en stor 
signifikans. Specifikt påvisar resultatet att Storj.io inte har lika hög prestanda vid 
datauppladdning/-nedladdning än den centraliserade molntjänsten från Microsoft Azure.  
 

Molntjänster Operation 
Filstorlek 
(kB) 

P-värdet 
(wifi) 

P-värdet 
(ethernet) 

Storj.io - Azure 
US 

Nedladdning 10 860 4,3E-05 8,2E-08 

Storj.io - Azure 
EU 

Nedladdning 10 860 1,3E-10 5,1E-19 

Storj.io - 
Azure US 

Nedladdning 0,015 3,8E-38 2,8E-44 

Storj.io - Azure 
EU 

Nedladdning 0,015 2,3E-16 1,9E-18 

Storj.io - Azure 
US 

Uppladdning 10 860 6,1E-26 6,0E-29 

Storj.io - Azure 
EU 

Uppladdning 10 860 9,8E-16 4,7E-24 

Storj.io - 
Azure US 

Uppladdning 0,015 6,7E-41 2,7E-30 

Storj.io - Azure 
EU 

Uppladdning 0,015 2,6E-14 8,5E-18 

Tabell 5.1 Sammanställning av p-värden för respektive test.  
 
Vid sammanställning av medelvärden och standardavvikelser uppstår repetitiva mönster som 
säkerställer att nollhypotesen kan förkastas med hög konfidens. Dessutom visar 
medelvärdena på att Storj.io har lägre prestanda än Microsoft Azure Blob Storage. Resultatet 
bör dock betraktas med viss marginal för osäkerhet eftersom standardavvikelsen tyder på att 
spridningen av resultaten avviker från medelvärdet.  
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Figur 5.1 Medelvärde för prestanda vid 
nedladdning av stor fil via ethernetanslutning. 

Figur 5.2 Medelvärde för prestanda vid 
nedladdning av liten fil via ethernetanslutning. 

 
För medelvärdet vid nedladdning av stor fil med ethernetanslutning uppstår en distinkt 
skillnad mellan de olika molntjänsterna. För Microsoft Azure i regionen EU är medel 
nedladdningsprestandan 16492,1 kB/s medan Storj.ios prestanda för nedladdning är 798,1 
kB/s. Regionen US West för Microsoft Azure står som ett mittparti mellan Microsoft Azure 
EU West och Storj.io med en prestanda på 1970,5 kB/s vid nedladdning. För förtydligande se 
Figur 5.1. 
 
Standardavvikelsen för Microsoft Azure EU påvisar dock att det finns en stor spridning i 
resultatet i förhållande till medelvärdet. Bilaga 5 visar att det största värdet baserat på 
resultatet av Microsoft Azure EU är 20932,9 kB/s medan det lägsta resulterade i 12013,3 
kB/s. I Storj.ios fall upplyser standardavvikelsen ett resultat som sker inom en tät spridning 
på 382,7 kB/s.   
 
Figur 5.2 visar på att medelvärdet för liten fil med ethernetanslutning utgör samma mönster 
som stor fil där prestandan för Microsoft Azure EU är högst med 0,2291 kB/s. Vid jämförelse 
mellan Microsoft Azure region US och Microsoft Azure region EU uppstår en tydlig skillnad 
för vilken region som presterar högre. Microsoft Azure US har ett medelvärde på 0,0397 kB/s.  
 
Standardavvikelsen visar för respektive molntjänst en tät spridning mellan resultatet vilket 
ger upphov till ett pålitligt medelvärde, se Bilaga 6. I Storj.ios fall är medelvärdet för 
prestandan 0,00744 kB/s med ett intervall där största värdet visar 0,008613 kB/s och lägsta 
0,003116 kB/s. I detta fall är standardavvikelsen för Storj.io 0,00124 kB/s.     
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Figur 5.3 Medelvärde för prestanda vid 
uppladdning av stor fil via ethernetanslutning. 

Figur 5.4 Medelvärde för prestanda vid 
uppladdning av liten fil via ethernetanslutning. 

 
Figur 5.3 tyder på att testerna för medelvärdet vid uppladdning av stor fil med 
ethernetanslutning ger upphov till liknande prestandamönster mellan molntjänsterna.  Vid 
uppladdning för Storj.io finns en markant skillnad mellan Azure och Storj.io. För region EU är 
prestandan 8802,7 kB/s i jämförelse med Storj.ios prestanda som är 480,5 kB/s. Denna 
markanta skillnad kan även påvisas för region US där prestandan är 2509,1 kB/s.  
 
Spridningsmåttet det vill säga standardavvikelsen visar även en stor spridning i resultatet. Vid 
analys av Bilaga 7 visar standardavvikelsen för Microsoft Azure EU att standardavvikelsen är 
725,8 kB/s och för region US är den 131,1 kB/s. I förhållande till Storj.ios standardavvikelse 
som är 196,9 kB/s tyder detta på att spridning är högre för Storj.io än Azure US. 
 
Uppladdning av liten fil visar även (se Figur 5.4) att resultatet är skilt med stor distinktion 
mellan de två molntjänsterna. Microsoft Azure EU har en medelvärdig prestanda på 0,08512 
kB/s medan Storj.io 0,0025 kB/s, för region US är prestandan 0,0190 kB/s. Se Figur 5.4 för 
förtydligande.   
 
Bilaga 8 visar att standardavvikelsen för Microsoft Azure region US ungefär likvärdig som 
Storj.ios. I det förstnämnda fallet uppstår en standardavvikelse på 0,000671 kB/s vilket visar 
ett kompakt test där testerna inte fluktuerar marginellt. I det sistnämnda fallet är 
standardavvikelsen för Storj.io även resultaten inom ett kort intervall det vill säga 0,000136 
kB/s. 
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Figur 5.5 Medelvärde för prestanda vid 
nedladdning av stor fil via wifi. 

Figur 5.6 Medelvärde för prestanda vid 
nedladdning av liten fil via wifi. 

 
För nedladdning av stor fil med trådlös internetanslutning syns samma mönster från 
föregående resultat, se Figur 5.5. Microsoft Azure EU presterar högst med 5689,7 kB/s medan 
Storj.io presterar med 635,0 kB/s. Region US för Azure hamnar även i mitten mellan region 
EU och Storj.ios prestanda med 1148,9 kB/s. Det framstår alltså ett tydligt resultat mellan 
Storj.io, Microsoft Azure EU och Microsoft Azure US.  
 
Eftersom Microsoft US och Storj.io har procentuellt närmare prestanda till varandra än 
jämförelsen mellan Microsoft EU och Storj.io så uppstår en intressant aspekt utifrån 
standardavvikelsen. Bilaga 9 visar att Storj.io har en standardavvikelse på 346 kB/s och 
Microsoft Azure US 356 kB/s vilket är någorlunda likt. Enligt Tabell 4.6 är det största värdet 
för Storj.io 1139 kB/s, vilket i somliga utfall gör att Storj.io presterade högre än Microsoft US.  
 
Figur 5.6 visar även vid nedladdning av liten fil att resultatet framstår tydligt i samband med 
trådlös internetanslutning. Microsoft Azure EU presterar som högst, i följd till detta Microsoft 
US och till sist Storj.io.  
 
Standardavvikelserna utifrån Bilaga 10 skapar även ett liknande mönster för hur koncisa 
värden av testerna är. Storj.io har en låg spridning med standardavvikelsen 0,01516 kB/s. 
Även Microsoft Azure region EU och US har en låg standardavvikelse på 0,034134 och 
0,00184 kB/s.  
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Figur 5.7 Medelvärde för prestanda vid 
uppladdning av stor fil via wifi. 

Figur 5.8 Medelvärde för prestanda vid 
nedladdning av liten fil via wifi. 

 
Den markanta skillnaden mellan de två molntjänsterna visas även utifrån Figur 5.7 för 
uppladdning av stor fil med trådlös anslutning. Medelvärdet för prestandan från Storj.io är 
431,9 kB/s medan Microsoft Azure EU presterar 2356,7 kB/s, likaså presterar Microsoft US 
mindre än region EU men mer än Storj.io. En intressant aspekt är att prestandan för både 
Microsoft US/EU och Storj.io är ungefär densamma för ethernet som trådlös 
internetanslutning.  
 
För liten fil med trådlös internetanslutning presterade Microsoft Azure region EU med högst 
medelvärde på prestandan (0,0775 kB/s). Microsoft Azure region US presterade med 0,0183 
kB/s medan Storj.io presterar 0,0026 kB/s. Se Figur 5.8. Bilaga 12 tyder på att 
standardavvikelsen för Storj.io är ungefär lika hög som Microsoft Azure region US vilket inte 
har påvisat från tidigare resultat. Storj.ios standardavvikelse hamnar på 0,000749209 kB/s 
medanƒ Azure region US ger 0,000747199 kB/s. 
 
I R.Pasupulati och J.Shropshire rapport Analysis of Centralized and Decentralized Cloud 
Architectures visade resultatet att en centraliserad molntjänst har högre prestanda än en 
decentraliserad eftersom resursallokeringen har fler steg [10]. Resursallokeringen i Storj.ios 
fall innefattar steg för att kryptera, fragmentera, presentera samt upprätthålla kontrakt och 
allokera fragmenten i nätverket. Det är således fler steg för Storj.io än Azures resursallokering 
och dessa tillagda steg återspeglas i de värden som framgår i empirin [3, p. 25]. Det vill säga 
att prestanda hos Storj.io är lägre än Azures båda regioner. 
 
De mätningar för Storj.io som visade på högre prestanda än Azures US-region vid 
nedladdning kan bero på att hämtningar gjordes från noder i Storj.io som var närmre till 
Sverige än Azures US-region.  
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5.2 Vilka säkerhetsrisker medför användningen av blockkedjelösningar 
som substitut för centraliserade lösningar, samt vilka 
säkerhetsskillnader existerar mellan en centraliserad lösning och 
blockkedjelösning? 
Säkerhetsrisken för tillitsproblemet (Se kapitel 4.2.4) uppstår när en klient inte är villig att 
betala en nod för arbetet som noden har utfört. Denna typ av handling leder till konsekvenser 
som påverkar nätverket på ett negativt sätt långsiktigt, genom att noder kan lämna nätverket 
på grund av orättvisa. Poängsystemet som reglerar en nods rykte, är inte implementerat på ett 
sätt som identifierar avsikten för varför en nod har släppt ett datafragment. Om det är så att 
noden faktiskt släppte datafragmentet på grund av en obetald transaktion så straffas noden 
med -10 poäng (vid error) vilket inte är rättvist då noden inte får betalt för det jobb som har 
tillförts [3, p. 30]. 
 
Hostage-Byte problemet som nämns under 4.2.1 leder till ungefär samma typ av säkerhetsrisk 
som tillitsproblemet. I det här fallet grundar sig problemet hos noden som endast släpper 
datafragmentet i utbyte mot en högre betalningssumma.  
 
En aspekt som är bristfällande i konsensusattacker är faktumet att användningen av en 
blockkedja bygger på tillit och om blockkedjan tappar sin pålitlighet, fallerar även 
valutavärdet och dess användare hade troligtvis lämnat nätverket. Med värdeminskningen 
hade syftet av attacken blivit helt ekonomiskt meningslös. Som nämndes i kapitel 4.6 är en 
konsensusattack osannolik att inträffa. Men eftersom Storj.io använder sig av Ethereums 
blockkedja, är den här attacken en potentiell risk.  
 
I Storj.ios fall existerar därutöver också risken att förlägga krypteringsnyckeln. Ansvaret ligger 
på konsumenten och det kan resultera i förlust av data om denna förloras [40]. Det är även 
symmetrisk kryptering som sker på båda molnplattformarna och risken att någon elakartad 
användare använder krypteringsnyckel för att komma åt data är gemensam för de båda. 
 
Däremot existerar en distinkt säkerhetsrisk hos Azures tjänst som inte återfinns i Storj.io. 
Deras modell bygger nämligen på att kryptera i slutet av uppladdningsfasen och gör därav 
överföringen säkrare hos Storj.io som krypterar väldigt tidigt. Detta är förutsatt att 
konsumenten inte har implementerat någon form av säkerhetsåtgärd på klientsidan innan 
uppladdning till Azure. 
 
Sammanfattningsvis är de säkerhetsrisker som framgår i kapitel 4.2 för Storj.io främst risker i 
deras konsensusmodell. Det innebär således att konsumenter på deras plattform måste lägga 
stort förtroende på andra deltagare i nätverket. Omvänt, så behöver även noden kunna lita på 
att konsumenten är villig att betala för det arbete som noden utför.  Konsensusmodellen är ett 
fenomen som inträffar i en decentraliserad datalagringstjänst som är blockkedjebaserad. 
Säkerhetsriskerna för denna molntjänst är därför inte återspeglade i Azure. I jämförelse med 
Microsoft Azure placerar konsumenten istället förtroendet hos en enda regulator, det vill säga 
Microsoft.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Testprogrammet 
För att utföra experimentet utvecklades ett testprogram med syftet att göra mätningar och 
besvara den första frågeställningen. Programmet utgörs till den större delen av metoder mot 
de båda molntjänsternas SDK:er. I Bilaga 2 och Bilaga 3 framgår detta tydligt och innebär 
därför att mycket av kodexekveringen sker på tjänsternas sida av applikationen. Vilket medför 
att ansvaret ligger till stor del på att företagen har utvecklat sina SDK:er på ett bra sätt. Om 
SDK:erna inte är välimplementerade kan det påverka prestandan hos tjänsten och därav 
påverkat studiens resultat. 
 
Programmet har utvecklats internt och utvecklingen har därav inte övervakats eller granskats 
av tredje part. För att eliminera kodredundans och icke-optimerad kod hade en extern 
granskare kunnat ge insikt som eventuellt undgått undersökningens sikte. 

6.2 Resultat 
Studiens syfte var följande: 
 

Identifiera för- respektive nackdelar med att använda decentraliserad 
datalagring med en blockkedjelösning, vid datauppladdning/-
nedladdning istället för centraliserade lösningar. 

 
Genom utförandet av ett experiment med ett testprogram (Se 2.5) genererades kvantitativa 
data, med vilken en hypotesprövning gjordes (Se Formel 2.1). Hypotesprövningen belyste om 
det existerar någon prestandaskillnad mellan molntjänsterna. Resultatet ledde till en 
förkastning av nollhypotesen (Se 5.1), vilket innebär att det existerar en skillnad i prestanda. 
Analysen visade på att Storj.io har lägre prestanda än Microsoft Azure. Studiens resultat tyder 
på att det blir en avsevärd förlust i prestanda med decentraliserad datalagring baserat på en 
blockkedja. Det vill säga att en nackdel som identifierats är prestandan i decentraliserad 
datalagring med en blockkedjelösning. 
 
Utifrån de delar av studien som utgörs av kvalitativa data har en analys gjorts och identifierat 
de säkerhetsrisker som uppstår med en blockkedjelösning. Det som framgick av analysen är 
att de aspekter som identifierats som säkerhetsrisker är främst risker i Storj.ios 
konsensusmodell. Det är därför en nackdel att en konsument måste lita på fler än en aktör i 
en decentraliserad molntjänst som Storj.io. Men i Storj.ios fall görs dock kryptering tidigt och 
gör att överföringsprocessen blir säker, vilket gör det till en markant fördel för att skydda mot 
säkerhetsattacker. 

6.3 Implikationer 
Resultaten och slutsatserna som framgår i den här studien bringar ny kunskap inom säkerhet 
och prestanda hos decentraliserad datalagring baserat på blockkedjor, samt hur en sådan 
skiljer sig från centraliserad datalagring.  

6.4 Begränsningar 
Den här studien fokuserar delvis på överföringar via internet, med både trådlös och 
trådansluten uppkoppling.  Nätverket som användes var Eduroam på Jönköping University 
och visade sig fluktuera ofta, vilket gav avvikelser i empirin. Det hade därför varit av stor vikt 
att använda ett nätverk med stabilare uppkoppling för att få mindre fluktuationer.  
 
Problemet med att jämföra Storj.io i Sverige och mot Azures US-region är att det placerar 
överföringen i olika förutsättningar. För att öka validiteten i den delen av experimentet hade 
överföringar mot Storj.io kunnat göras i ungefär samma geografiska område som Azures US-
region. Detta går att uppnå genom att hyra en virtuell maskin i det området och göra 
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överföringarna mot Storj.io ifrån den maskinen istället för att göra det från Sverige. Det hade 
kunnat ge flera punkter att omnämna i studiens analys, exempelvis om Storj.io hade presterat 
bättre i ett område med många fler noder. 
 
Som det framgår i kapitel 5.1 utför Storj.io kryptering innan överföring, vilket medför fler steg 
än Azures överföring. En förbättring av experimentet hade varit om testprogrammet 
krypterade data innan överföring till Azure för att närma de förutsättningarna Storj.io har. 
 
Eftersom omfattningen av analysen för experimentets empiri var större än initialt planerat, 
fanns det inte mycket tid åt litteraturstudien. Vilket i sin tur har lett till få källor vid 
identifiering av säkerhetsrisker. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Denna studie visar att prestandan för Storj.io är lägre i jämförelse mot Microsoft Azure utifrån 
fyra olika variabler, vid test mot ethernet/wifi, vid test mot stor/liten fil och vid test mot 
region EU/US. För att påvisa huruvida distansen till en Azure-region kan göra markant 
skillnad för testresultaten användes en region i USA och Europa. Det uppstod skillnader och 
dessa omnämns i kapitel 5.1.  
 
Vid jämförelse av Storj.io och Microsoft Azure ur säkerhetsperspektiv uppstår 
implementationsskillnader. Storj.io sköter krypteringen av en fil autonomt medan Microsoft 
Azure lägger stort ansvar på att användaren skall sköta krypteringen. Vid autonom kryptering 
innebär detta att Storj.io har stort ansvar på att säkerhetshål täcks. Analysen från resultatet 
tyder på att det sker fler säkerhetsåtgärder för Storj.io, detta tyder dock inte på att Storj.io 
faktiskt är säkrare än Microsoft Azure med avseende på att Azure lägger ansvaret för säkerhet 
hos konsumenten. 
 
Eftersom all data är decentraliserad på Storj.io, innebär det att en aktör med dåliga avsikter 
har det svårare att samla ihop datafragmenten för att sedan utforma det till en läsbar fil. Trots 
att aktören har tillgång till den fullständiga filen behöver filen dekrypteras med rätt nyckel, 
vilket endast klienten har. Med det i åtanke bör det nämnas att säkerhetsåtgärderna som görs 
för Microsoft kan utformas i olika grader då allt ansvar ligger hos klienten. Därför blir det 
svårt att direkt avgöra vilken av molntjänsterna som är säkrast. Som nämnts är 
säkerhetsrisker mot konsensusmodellen praktiskt osannolik att inträffa, men det är 
fortfarande en risk som en klient måste ha i åtanke. 
 
En decentraliserad molntjänst kan agera som substitut för en centraliserad molntjänst om 
inte prestanda är av stor vikt och om konsumenten är villig att placera förtroendet på att 
konsensusmodellen fungerar. 

6.6 Vidare forskning 

För vidare forskning vore det eventuellt intressant att jämföra hur de olika molntjänsterna 
presterar genom FTP-protokollet. Ytterligare ett exempel på vidare forskning är huruvida 
AWS eller annan molntjänst presterar i förhållande till andra decentraliserade 
lagringstjänster som baserar sig på blockkedjan, till exempel Sia.  För att säkerställa att göra 
en rättvis undersökning vore det även intressant att undersöka hur snabbt det tar för en 
molntjänst att radera en fil. 

Den här studien utförde experiment från en enda klient. För att skapa ett scenario då flera 
användare skickar förfrågningar till respektive molntjänst, hade det varit intressant att göra 
det med många klienter samtidigt. Exempelvis ett scenario som representerar 10 000 olika 
klienter. 

Det hade dessutom varit intressant att undersöka företags avgörande faktorer för att 
potentiellt gå över till en decentraliserad datalagringstjänst som Storj.io. 
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Bilagor 
Bilaga 1 index.js innehåller koden som anropar rätt test i rätt fil samt 

instruerar vilka anrop som kan göras och hur dessa skall göras. 

1. const validator = require("validator") const consoleTable = require("console.table") const xl = require('excel4node'

);   

2. const commandArguments = process.argv.slice(2) const bigTestFile = "./test/testimage.jpg"   

3. const smallTestFile = "./test/test.txt"   

4. const downloadDirAzure = "./downloads/azure/"   

5. const downloadDirStorj = "./downloads/storj/"   

6. const azureStorageTests = new require("./azure-storage") const storjStorageTests = require("./storj-

storage") var numberOfTests = 0   

7. if (commandArguments.length == 0) {   

8.     console.log("Invalid parameters. Expected 'node index (test number between 1-6)'") return   

9. }   

10. var cloudTest = commandArguments[0]   

11. if (validator.isAlpha(cloudTest)) {   

12.     if (cloudTest == "help") {   

13.         showHelpText() return   

14.     } else {   

15.         console.log("Invalid parameters. Expected 'node index (test number between 1-6)'") return   

16.     }   

17. }   

18. if (cloudTest < 1 || 6 < cloudTest) {   

19.     console.log("Invalid parameters should be a number between 1-6") return   

20. }   

21. switch (parseInt(cloudTest)) {   

22.     case 1: //Uploads and downloads a big file 50 times to/from Azure (EU-West)   

23.         azureStorageTests.startTestAzure(bigTestFile, 1, downloadDirAzure, "EU", handleResults) break   

24.     case 2: //Uploads and downloads a big file 50 times to/from Storj.io   

25.         storjStorageTests.startTestStorj(bigTestFile, 2, downloadDirStorj, handleResults) break   

26.     case 3: //Uploads and downloads a small file 50 times to/from Azure (EU-West)   

27.         azureStorageTests.startTestAzure(smallTestFile, 3, downloadDirAzure, "EU", handleResults) break   

28.     case 4: //Uploads and downloads a small file 50 times to/from Storj.io   

29.         storjStorageTests.startTestStorj(smallTestFile, 4, downloadDirStorj, handleResults) break   

30.     case 5: //Uploads and downloads a big file 50 times to/from Azure (US-West)   

31.         azureStorageTests.startTestAzure(bigTestFile, 5, downloadDirAzure, "US", handleResults) break   

32.     case 6: //Uploads and downloads a small file 50 times to/from Azure (US-West)   

33.         azureStorageTests.startTestAzure(smallTestFile, 6, downloadDirAzure, "US", handleResults) break   

34.         default: console.log("Something went wrong")   

35. }   

36. /** * Function that handles and prints out results * * @param {JSON-Object} payload *  payload-

object with all data */   

37. function handleResults(payload) {   

38.         if (payload.error) {   

39.             console.log("AN ERROR OCCURRED") console.log(payload.error)   

40.         } else { //createXLSX(payload)   

41.             console.log(payload)   

42.         }   

43.     }   

44.     /** * Function that prints out all of the help text needed to understand the tests * */   

45. function showHelpText() {   

46.     console.log("\n\nTo start a test, you have to write the following: \n\nnode index <number>\n\n") console.table("

TEST NUMBERS W/ DESCRIPTION", [{   

47.         number: 1,   

48.         "test description": "Uploads and downloads a big file to/from Azure (EU-West)"   

49.     }, {   

50.         number: 2,   

51.         "test description": "Uploads and downloads a big file to/from Storj.io"   

52.     }, {   

53.         number: 3,   

54.         "test description": "Uploads and downloads a small file to/from Azure (EU-West)"   

55.     }, {   

56.         number: 4,   
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57.         "test description": "Uploads and downloads a small file to/from Storj.io"   

58.     }, {   

59.         number: 5,   

60.         "test description": "Uploads and downloads a big file to/from Azure (US-West)"   

61.     }, {   

62.         number: 6,   

63.         "test description": "Uploads and downloads a small file to/from Azure (US-West)"   

64.     }]);   

65. }   
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Bilaga 2 azure-storage.js innefattar samtliga metoder och tester som görs med 
Microsoft Azures SDK. 

1. "use strict";   

2. const CONSTANTS = require("./constants.js") const CONTAINER = "mycontainer" //The container that holds the file(s)   

3. const azure = require("azure-

storage") var blobSvc = azure.createBlobService(CONSTANTS.connectionStringEU) //Connectionstring to EU-West   

4.     const numberOfTests = 30   

5. var fileUpload = ""   

6. var fileDownload = "" //Uploads and downloads one big file to/from Azure (EU-West)   

7. module.exports.startTestAzure = function(fileToUpload, number, fileToDownload, region, callback) {   

8.         fileUpload = fileToUpload fileDownload = fileToDownload   

9.         var payload = {}   

10.         if (region == "US") {   

11.             blobSvc = azure.createBlobService(CONSTANTS.connectionStringUS)   

12.         }   

13.         payload.cloud = "azure"   

14.         payload.region = region upload(number, function(uploadPayload) {   

15.             if (uploadPayload.error) {   

16.                 callback(uploadPayload)   

17.             } else {   

18.                 download(number, function(downloadPayload) {   

19.                     if (downloadPayload.error) {   

20.                         downloadPayload.message = "Test " + number + " failed!"   

21.                     }   

22.                     payload.uploadRes = uploadPayload payload.downloadRes = downloadPayload callback(payload)   

23.                 })   

24.             }   

25.         })   

26.     }   

27.     /** * Uploads the file pre-

defined in the fileToUpload constant. * * @param {integer} number *   Specifies the current number of the file to be

 uploaded. *   This gets concatinated to the file/blob name (i.e. filename1, filename2, filename3,...,filenameN) * @

callback callback *   Callback that gets called when this function is done executing. */   

28. function upload(number, callback) {   

29.         var payload = {}   

30.         payload.number = number   

31.         var time = ""   

32.         var begin = process.hrtime() blobSvc.createBlockBlobFromLocalFile(CONTAINER, 'myblobAzure' + number, fileUpl

oad, function(error, result, response) { //Error occurred   

33.             time = process.hrtime(begin) if (error) { //File uploaded   

34.                 payload.error = error   

35.             }   

36.             payload.result = result payload.response = response payload.uploadTime = time[0] + time[1] / 1000000000  

37.                 callback(payload)   

38.         })   

39.     }   

40.     /** * Downloads the file pre-

defined in the fileToUpload constant. * * @param {integer} number *   Specifies the current number of the file to be

 uploaded. *   This gets concatinated to the file/blob name (i.e. filename1, filename2, filename3,...,filenameN) * @

callback callback *   Callback that gets called when this function is done executing. */   

41. function download(number, callback) {   

42.     var payload = {}   

43.     var fileName = fileDownload + "downloaded" + number payload.number = number   

44.     var time = ""   

45.     var begin = process.hrtime() blobSvc.getBlobToLocalFile(CONTAINER, "myblobAzure" + number, fileName, function(er

ror, result, response) {   

46.         time = process.hrtime(begin) if (!error) { //File uploaded   

47.             payload.result = result payload.downloadedFile = fileName   

48.         } else { //Error occurred   

49.             payload.error = error   

50.         }   

51.         payload.response = response payload.downloadTime = time[0] + time[1] / 1000000000  

52.             callback(payload)   

53.     })   

54. }   
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Bilaga 3 storj-storage.js innefattar samtliga metoder och tester som görs med 
Storj.ios SDK. 

1. "use strict";   

2. const {   

3.     Environment   

4. } = require('storj');   

5. const CONSTANTS = require('./constants.js');   

6. const randomstring = require("randomstring");   

7. const bucketId = CONSTANTS.bucketId;   

8. const fileIdentifier = 'Romil';   

9. const numberOfTests = 30;   

10. var fileUpload = ""   

11. var fileDownload = ""   

12. var fileIdArr = [] //Will hold all the unique identifiers to the files   

13. const storj = new Environment({   

14.     bridgeUrl: 'https://api.storj.io',   

15.     bridgeUser: CONSTANTS.username,   

16.     bridgePass: CONSTANTS.password,   

17.     encryptionKey: 'abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon about'   

18. }); //Uploads and downloads one big file 100 times to/from Storj.io   

19. module.exports.startTestStorj = function(fileToUpload, number, fileToDownload, callback) {   

20.         fileUpload = fileToUpload fileDownload = fileToDownload   

21.         var payload = {}   

22.         upload(number, function(uploadPayload) {   

23.             if (uploadPayload.error) {   

24.                 callback(uploadPayload)   

25.             } else {   

26.                 download(number, uploadPayload.fileId, function(downloadPayload) {   

27.                     if (downloadPayload.error) {   

28.                         downloadPayload.message = "Test " + number + " failed!"   

29.                     }   

30.                     payload.uploadRes = uploadPayload payload.downloadRes = downloadPayload callback(payload)   

31.                 })   

32.             }   

33.         })   

34.     }   

35.     /** * Uploads the file pre-

defined in the fileUpload constant. * * @param {integer} number *   Specifies the current number of the file to be u

ploaded. *   This gets concatinated to the file/blob name (i.e. filename1, filename2, filename3,...,filenameN) * @pa

ram {integer} callback *   Callback that gets called when this function is done executing. */   

36. function upload(number, callback) {   

37.         var payload = {}   

38.         var randomString = randomstring.generate(12);   

39.         payload.randomString = randomString   

40.         var time = ""   

41.         var begin = process.hrtime() storj.storeFile(CONSTANTS.bucketId, fileUpload, {   

42.             filename: fileIdentifier + randomString,   

43.             progressCallback: function(progress, downloadedBytes, totalBytes) {},   

44.             finishedCallback: function(error, fileId) {   

45.                 time = process.hrtime(begin) if (error) {   

46.                     payload.error = error   

47.                 }   

48.                 payload.fileId = fileId payload.time = time[0] + time[1] / 1000000000 callback(payload)   

49.             }   

50.         })   

51.     }   

52.     /** * Downloads the file pre-

defined in the fileUpload constant. * * @param {integer} number *   Specifies the current number of the file to be u

ploaded. *   This gets concatinated to the file/blob name (i.e. filename1, filename2, filename3,...,filenameN) * @pa

ram {integer} callback *   Callback that gets called when this function is done executing. */   

53. function download(number, fileId, callback) {   

54.     var payload = {}   

55.     payload.fileId = fileId   

56.     var time = ""   

57.     var begin = process.hrtime() storj.resolveFile(bucketId, fileId, fileDownload + fileId, {   
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58.         progressCallback: function(progress, downloadedBytes, totalBytes) {},   

59.         finishedCallback: function(error) {   

60.             time = process.hrtime(begin) if (error) {   

61.                 payload.error = error   

62.             }   

63.             payload.fileId = fileId payload.time = time[0] + time[1] / 1000000000 callback(payload)   

64.         }   

65.     })   

66. }   
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Bilaga 4 Länk till koden på GitLab 

https://gitlab.com/block-chain-test/storj-vs-azure.git 

  

https://gitlab.com/block-chain-test/storj-vs-azure.git
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Bilaga 5 Standardavvikelsen (kB/s) för nedladdning av stor fil (10860kB) vid 
ethernet 

 
 

Bilaga 6 Standardavvikelse (s) för neddladdning av liten fil (0.015kB) vid 
ethernet 
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Bilaga 7 Standardavvikelse (kB/s) för uppladdnig av stor fil (10860kB) vid 
ethernet 

 

 

Bilaga 8 Standardavvikelse (kB/s) för uppladdning av liten fil (0.015kB) vid 
ethernet 

 

0.000671

0.011830

0.000136

0.00000

0.00200

0.00400

0.00600

0.00800

0.01000

0.01200

0.01400

P
re

st
an

d
a 

(k
B

/s
)

Azure US Azure EU Storj.io

131.1

725.8

196.9

0

100

200

300

400

500

600

700

800
P

re
st

an
d

a 
(k

B
/s

)

Azure US Azure EU Storj.io



 

46 

Bilaga 9 Standardavvikelse (kB/s) för nedladdning av stor fil (10860kB) vid 
wifi 

 

 
 

Bilaga 10 Standardavvikelse (kB/s) för nedladdning av liten fil (0.015kB) vid 
trådlös internetanslutning 
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Bilaga 11 Standardavvikelse (kB/s) för uppladdning av stor fil (10860kB) vid 
trådlös internetanslutning 

 
 
 

Bilaga 12 Standardavvikelse (kB/s) för uppladdning av liten fil (0.015kB) vid 
trådlös internetanslutning 
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