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P2P - yhteys 

(P2P, engl. peer to peer) on eräänlainen uusi internet verkko, jossa ei ole lainkaan kiinteitä 

palvelimia ja asiakkaita, vaan jokainen verkkoon kytketty taho toimii itse ns. palvelimena että 

asiakkaana, verkon muille jäsenille. Perinteisessä internetissä vertaisverkkoja käytetään useisiin 

eri tarkoituksiin, kuten tiedostojen jakamiseen, internet-puheluihin ja pikaviestintään. 

Arkikielessä vertaisverkoilla tarkoitetaankin nimenomaan tiedostonjakoverkkoja, joiden valtava 

suosio on nostanut ne suuren yleisön tietoisuuteen. 

Tallennin käytössä P2P yhteys kuitenkin hieman eroaa ed.mainitusta. Etuna perinteiseen 

palvelin-asiakas-malliin verrattuna on mm. resurssien järkevämpi käyttö. Järjestelmät eivät ole 

kiinteästi yhteydessä esimerkiksi DNS palvelimeen vaan, vaan päivittävät sinne tarpeen mukaan 

ainoastaan oman IP osoitteensa ja yksilöllisen ID koodinsa, jolla mm. kännykkä käyttäjä pystyy 

ilman IP- osoitteita muodostamaan suoraan yhteyden laitteeseen. Ed. lisäksi P2P yhteydessä ns. 

yhdistetään verkon kaikkien jäsenten laskentateho ja kaista. Verkon toiset laitteet siis auttavat 

hitaan, yksittäisen laitteen toimintaa. Vertaisverkon kapasiteetti, nopeus ja toiminta kasvaa / 

paranee uusien jäsenten myötä. 

 

Turvallisuus 

P2P yhteysverkkoa käytetään tallentimissa mm. siksi että sen turvallisuus, verrattuna 

perinteiseen internet yhteyteen on moninkertainen. Ulkopuolisen henkilön on käytännössä 

mahdotonta kaapata laitteen videosignaalia, koska: a) Sitä ei lähetetä yhden osoitteen kautta 

jatkuvana datana vaan useina pieninä purskeina, laajemman laitekannan avulla. b) Laitteen IP- 

osoite vaihtuu jatkuvasti, vaihtumisen tiheys riippuu internet palvelun tarjoajasta. 

P2P tiedostonjakoverkot voidaan jakaa kolmeen sukupolveen: 

Ensimmäisen sukupolven verkot perustuvat keskuspalvelimiin. Napster oli suosituin ensimmäisen 

sukupolven verkko. Nykyisistä suurista verkoista Direct Connect ja eDonkey toimivat näin, joista tosin 

jälkimmäinen vähenevissä määrin eMulessa tapahtuneiden uudistusten jälkeen. 

Toisen sukupolven verkot toimivat ilman keskuspalvelinta. Toisen sukupolven verkkoja on vaikeampi 

rajoittaa, koska niitä ei voi sulkea sammuttamatta kaikkia kyseisen verkon käyttäjien asiakasohjelmia. 

Suosittuja toisen sukupolven verkkoja ovat Gnutella ja FastTrack. 

Kolmannessa sukupolvessa (CELOTRON EAGLE TALLENTIMET) painotetaan salausta ja anonymiteettiä 

eli käyttäjien tiedot salataan (128Bit cryptaus) niin, etteivät kyseisen verkon muut asiakkaat voi nähdä 

kuka, tai mikä kyseinen käyttäjä on. Myös heidän tiedostonsa salataan niin, ettei kukaan voi nähdä 

suoraan, mitä tietoa laite lähettää tai mitä tietoa laitteella on jaettavana.  

 



Tallentimen yhteyden luonti 

Celotron EAGLE - P2P yhteys mahdollistaa tallentimen etäkatselun ns. ”mokkula” ym. internet 

yhteyksien läpi, ilman mitään asetuksia, tai ylipäätään atk- osaamista.  

1. Kytke tallentimesi toimivaan internet yhteyteen ethernet kaapelilla. 

2. Järjestelmän käynnistyessä, aktivoi ”PILVI” palvelu. (Vakio asetus = päällä) 

3. Tarvitset nyt android puhelimeesi etäohjelman, lataa se puhelimellasi osoitteesta: 

xmeye.net/android/xmeye.apk ja asenna se puhelimeen. Huom. Apple käyttäjä: lataa 

storesta ”vmeye cloud lite”ohjelma ja asenna se. 

4. Aseta tallentimen verkkoyhteyden IP osoitteen muodoksi:  DHCP  -  eli laite saa 

osoitteensa verkosta. (Vakio asetus)  

5. Käynnistä juuri lataamasi kännykkäsovellus ja tarvittaessa rekisteröidy siihen ns. uutena 

käyttäjänä. 

6. Syötä sovellukseen tallentimesi sarjanumero (sis. kirjaimia ja numeroita / löytyy 

tallentimen ns. tiedot välilehdeltä – ”ruskea vihko” alareunan menussa) ja muodosta sen 

jälkeen yhteys tallentimeen. ( Huom. ”Mokkula” yhteyksissä saattaa joutua painamaan 

yhteyden muodostamista muutaman kerran uudestaan. Tämä johtuu Suomalaisten 

operaattoreiden haluttomuudesta antaa tarpeeksi kaistaa mokkulasta ulospäin lähtevälle 

gsm-datalle. Samasta syystä mokkulayhteydellä videon päivitysnopeus on normaalia 

verkkoyhteyttä huomattavan paljon hitaampaa = ei siis johdu tallentimesta !)  

Alla olevasta QR- kuvasta voit ladata helposti ilmaisen ANDROID ohjelmiston  

Kuvan pilvipalvelimella voit myös kirjautua sisään laitteeseesi internetissä 


