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Problem: 

Today, the use of peer-to-peer (P2P)-applications like KaZaa, ICQ and Seti@home          
is widespread among the general population, however the use of P2P as an 
enterprise-solution is still very much a novelty. Therefore in this thesis we will 
investigate whether the introduction of a P2P-solution in an enterprise-network 
gives any advantages compared to a classic Client/Server-solution 

 
Hypothesis: 

The thesis is based upon the hypothesis: “Does a P2P-solution give the enterprise 
 any advantages in comparison to a Client/Server-solution”. 

 
Realization: 

For the comparison between P2P and Client/Server five areas were defined and  
compared. Security, Usability, Availability, Bandwidth and  
Equipment Requirements. 
 

Conclusion: 
  In the areas of Usability and Availability a P2P-solution does give clear  

advantages, however in the areas of Security and Bandwidth the 
Client/Server - solution is far better. The area of Equipment Requirements  
ends in a draw, neither solution is noticeable better than the other. 
 
The security aspect is and always has been the Achilles-heel of P2P-
technology and it is the single problem that is most likely to stop major 
investment in the technology if it is not resolved. 
 
Our conclusion is thus: 
For a company that already has a existing Client/Server-network there is 
little to be gained from completely switching to a P2P-network, however the 
introduction of an application that enables the creation of so called virtual 
networks might be of interest. 
 
For a company with no prior investment in a computer network, creating a 
P2P-network is as good an idea as creating a Client/Server-network. This 
however presupposes that security is not an important issue or that the 
security problems associated with the technology has been resolved. 
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Sammanfattning 
 
Titel:  

Peer-to-peer som företagslösning 
 
Författare: 

Emelie Salleke 
 Michael Waller 
 
Handledare: 
 Bengt Carlsson 
 
Problemområde: 

Idag är användandet av peer-to-peer (P2P) - applikationer såsom KaZaa, ICQ och 
Seti@home utbrett bland privatpersoner. Användningen inom företag är dock 
ännu i sin linda. 
 
Vi kommer därför i den här uppsatsen utreda om ett eventuellt införande av P2P- 
teknik i ett företagsnätverk ger några fördelar jämfört med en klassisk 
Client/Server-lösning. 

 
Hypotes: 

Arbetet bygger på hypotesen: ”En P2P-lösning ger fördelar för företaget  
jämfört med en Client/Server-lösning” 

 
Genomförande: 

För jämförelsen mellan P2P och Client/Server definierades och jämfördes fem  
områden: Säkerhet, Användbarhet, Tillgänglighet, Bandbredd samt 
Utrustningskrav.  

 
Slutsats: 

Inom områdena Användbarhet och Tillgänglighet ger en P2P-lösning klara  
fördelar, däremot inom områdena Säkerhet och Bandbredd visar Client/Server- 
lösningen istället klara fördelar. Området Utrustningskrav är oavgjort då det inte  
finns någon märkbar skillnad på lösningarna. 
 
Säkerhetsproblemen är P2P-teknologins akilleshäl och det problem som är mest 
troligt att stoppa stora investeringar i framtiden om det inte löses. 
 
Slutsatsen av vår jämförelse blir sålunda: 
För ett företag som redan har ett existerande Client/Server-nätverk är det inte 
någon idé att helt byta system, däremot kan det vara av intresse att introducera 
en applikation som möjliggör skapandet av så kallade Virtuella Nätverk. 
 
För ett helt nytt företag kan skapandet av ett P2P-nätverk vara ett väl så 
intressant alternativ till Client/Server. Detta förutsätter dock att säkerheten inte 
är så viktig för företaget eller att säkerhetsproblemen lösts. 
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1. Bakgrund 
 

Begreppet och teknologin P2P är lika gammalt som Internet. 

Faktum är att när ARPANET, som är ursprunget till dagens Internet, skapades i slutet av 

60-talet var det tänkt att fungera som ett P2P-nätverk där alla anslutna datorer var 

jämbördiga och kunde agera både server och klient. 

 

Även många av de tillämpningar som utvecklades i samband med Internets tillkomst har 

inslag av P2P. Till exempel Usenet och Domain Name System  (DNS), Usenet skapades 

1979 och är ett system för att föra diskussioner i grupper. Systemet bygger på servrar 

som utbyter meddelanden med varandra. DNS är den tillämpning som översätter IP-

adresser till adresser vi människor lättare kan förstå, till exempel: IP-adressen 

194.47.129.101 säger oss inte mycket, men dess DNS motsvarighet www.bth.se är 

lättförstådd. DNS är både P2P och hierarkiskt. 

 

Under 80- och 90-talen gick utvecklingen dock alltmer mot Client/Server – tillämpningar. 

Till exempel är hela World Wide Web en C/S-tillämpning där, användaren (klienten) 

hämtar webbsidor från en webbserver (servern). 

 

P2P har de senaste 3-4 åren återigen blivit stort och uppmärksammat. 

De applikationer som funnits har dock använts nästan uteslutande av privatpersoner, till 

exempel Napster, Seti@home och ICQ. Napster är nog det mest kända av dessa 

applikationer på grund av Recording Industry Association of America åtal mot företaget 

för intrång i upphovsrätten för att Napsters användare använt programmet för att utbyta 

musik i mp3-format. 

 

Napster är ett exempel på den vanligaste typen av P2P-applikation, fildelningsprogram, 

Napster är även exempel på den ”aktiva”1 - typen av applikationer, det vill säga 

applikationer där användaren aktivt använder sig av applikationen genom att söka och 

hämta hem filer. Seti@home å andra sidan är av den ”passiva” – typen där användaren 

upplåter sin dators cpu - kraft till sökandet efter signaler från utomjordiska civilisationer. 

Bearbetning av data och utbytande av data sker utan att användaren måste göra 

någonting. 

 

Av alla de olika P2P-tillämpningar som finns tillgängliga för privatpersoner idag är det 

Instant Messaging-tillämpningarna som är de absolut mest använda, som god tvåa 

kommer fildelningsprogrammen. Inom företagsvärlden kommer troligen 

fildelnings/samarbetsapplikationer vara den dominerande tillämpningen av P2P. 

                                                 
1 How P2P-technology is revolutionizing the way we do business, Fattah,  s23 
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2. Problem och Avgränsningar 

2.1 Hypotes 

 

Ger en P2P-lösning några fördelar för företaget jämfört med en Client/Server lösning 

2.1.1 Frågeställningar 

Användningen av P2P-applikationer inom företagsvärlden ger ett antal nya 

frågeställningar. 

 

• Är P2P en bättre lösning för vårt företag än en vanlig Client/Server-lösning när 

det gäller fildelning och spridning av information 

• Vad kan P2P lösa som inte Client/Server kan? 

 

 

2.2 Avgränsningar 

Vi kommer inte att ta upp kostnads relaterade frågor då dessa är förknippade med 

företagens tidigare utrustning och kompetens. 

Vi kommer inte heller att titta på de existerande fildelningstjänsterna av mer privat 

karaktär så som Gnutella, Kazaa med flera. 

 

2.3 Målgrupp 

Arbetet vänder sig i första hand till företag som är intresserade av P2P som 

nätverksteknik. I andra hand vänder vi oss till företag som ska välja nätverksteknik  

Önskvärd förförståelse: 

♦ Grundläggande kunskaper i nätverksteknik   

2.4 Metod 

 
Grunden till vårat arbete kommer att ligga i en litteraturstudie gällande P2P och 

Client/Server eftersom att tyngdpunkten i arbetet ligger i en jämförelse av dessa 

tekniker gällande de områden vi fokuserar på. Vi kommer även att använda facktidningar 

samt Internet i arbetet. 

 

Ingen case-study är planerad då det än så länge är få företag som använder P2P-

applikationer, men skulle behov uppstå för att få ytterligare information kan en sådan 

genomföras. 

 

Däremot kan vi tänka oss att göra någon typ av verktygstest för att jämföra de 

applikationer som idag finns på marknaden.  
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2.5 Mål och syfte 

 
Målet med den här uppsatsen är att utvärdera P2P-teknologin för att se om det är en 

gångbar teknologi för dagens och morgondagens företag. 

 

Vårt syfte är att utreda möjligheten att bygga företagsnät med hjälp av P2P-teknologin 

som förbättrar nätverken jämfört med Client/Server och då särskilt vad löser vi med P2P 

som vi inte löser med Client/Server. 
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3. Centrala Begrepp 

3.1 Definition av peer-to-peer  

P2P är ett begrepp för direktanslutning mellan nod till nod i ett nätverk.      P2P skapar 

därmed ett nätverk utan fokus, utan en naturlig central plats. Alla noder agerar således 

både klient och server. 

 

Den andra typen är av formen Client/server, samma som princip som Napster bygger på. 

Man låter en server styra trafiken mellan olika användare. Servern håller en form av 

register så den hela tiden vet vilka filer vilka personer delar ut på nätverket. 

Varje gång en ny användare ansluter sig uppdateras detta register.  

Varje gång någon söker gör servern en lista på alla filer som matchar genom att 

kontrollera sitt register på alla filer hos alla användare. Serven visar sedan listan för den 

som sökte efter en fil. Användaren kan sedan välja från vem han vill ladda hem filen ifrån 

och öppnar sedan en direkt HTTP länk till just den användaren. Nerladdningen av filen 

sker direkt från ett nätverk till ett annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1: P2P-nätverk - Alla klienter anslutna till alla andra klienter 

 

3.2 Definition av Client/Server 

Ett Client/server system är ett (distribuerat) system där klientprocesser utnyttjar tjänster 

som tillhandahålls av serverprocesser. Idén är att indela funktionalitet i moduler, som 

kan exekveras oberoende av varandra. Då kan de separata modulerna placeras på 

maskiner (servers) med den hård- och mjukvaruplattform som är bäst anpassad för den 

aktuella funktionaliteten. På detta sätt centraliseras publika resurser i systemet och 

klienterna reduceras till att huvudsakligen bestå av ändamålsspecifik logik och 

användarinterface. 

 

  

 

Klient 

Klient Klient 

Klient 

Klient Klient 
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Figur 3.2: Client/Server-nätverk - Alla klienter kopplade via den centrala servern  

3.3 Definition av aspekter i fokus 

3.3.1 Säkerhet 

Säkerhet är en stor del av problematiken gällande P2P men även vad gäller andra 

nätverkstekniker. Vad gäller P2P är det är inte svårt att föreställa sig vad man kan råka 

ut för om man delar ut hela sin c:\ partition med operativsystemet på. Det är alltså 

viktigt att tänka på vilka mappar man delar ut samt vilka rättigheter man ger 

fjärranvändaren. Det är alltså otroligt viktigt att det finns bra applikationer och protokoll 

för att man ska kunna använda P2P nätverk på ett säkert och effektivt sätt.  

3.3.2 Användbarhet 

Är P2P-systemen ändamålsenliga för att användaren ska kunna utföra sina uppgifter på 

ett effektivt sätt? Är P2P ett bättre alternativ ur användarens synvinkel? Blir det över 

huvudtaget någon skillnad?  

 

3.3.3 Tillgänglighet 

Vilka krav kan man ställa på de noder som är involverade i nätverket? Ska alla filer alltid 

vara tillgängliga? I så fall vad händer om någon stänger  av sin dator?  

 

3.3.4 Bandbredds åtgång  

Hur mycket trafik genereras av de sökningar som görs över nätverket? Är det bättre att 

användas sig av en Client/Server liknande P2P lösning? 

3.3.5 Utrustningskrav   

Skiljer sig utrustningskraven från de som i dag föreligger med Client/server? 

Klient 

Klient 

Klient 

Klient 

Server 
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4. Client /Server  
 

4.1 Vad är Client/Server? 

 
Client/Server principen kännetecknas av följande2: 

Det finns en relation mellan två processer, en klientprocess och en serverprocess Denna 

relation är alltid den samma, det vill säga att klienten är alltid klient och servern är alltid 

server. Däremot kan servern uppträda som klient gentemot andra servrar. 

Viktiga egenskaper i en Client/Server relation är: 

• En server är alltid igång och väntar på olika klientens begäran.  

• En server innehåller funktioner för att samordna och dela resurser i de fall när 

multipel begäran inträffar.  

• Klienten och servern kan vara implementerade på samma dator man behöver inte 

blanda in något nätverk.  

 

4.2 Fördelar och nackdelar med Client/server 

 
Client/Server teknologin löser många problem i nätverk till exempel så minskar trafiken 

på nätet när all data och alla dokument finns på ett och samma ställe. 

Företagen kan lägga mycket pengar på en eller ett par kraftfulla stationer.  

Man kan även tillämpa parallell exekvering så att bearbetningen fördelas mellan server 

och klienter, detta innebär att data inte flyttas i onödan eller dubbellagras3. Va gäller 

utrustningen är Client/server tekniken bra då det inte spelar någon roll på vilken typ av 

hårdvara respektive mjukvara som används.  

Man kan på ett enkelt sätt se vad för trafik det finns på nätet då all trafik/kommunikation 

sker via den centrala servern, dock tenderar servern att bli en så kallad flaskhals om det 

rör sig om ett nätverk där stor del av logik bearbetningen sker på servern och nätverket 

samtidigt har hög belastning  vad gäller övrig trafik på nätverket4.  

 

Med en central server är det lätt att uppgradera och underhålla programvaran eftersom 

den bara är installerad på en plats i nätverket dock är de distribuerade applikationerna 

mer komplexa än vad icke distribuerade applikationer är5, problem uppstår om det blir fel 

i den centrala servern eftersom den påverkar hela systemets funktion, då krävs en  

backup-server, dock kvarstår problemet med inkonsistenta tillstånd. 

 

Ett Client/server nätverk har en stor skalbarhet och man kan relativt enkelt utöka  

antalet servrar vid behov. Vad gäller klienterna så kan man utöka antalet i nätverket 

                                                 
 
 
2Client/Server och säkerhet Lindberg s. 9-10 
3 Client/Server  och säkerhet Lindberg s.12 
4 4 Client/Server Architecture Bearson s.12 
5 Client/Server Architecture Bearson s.12 
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utan att det påverkar övriga noder men det är mer komplicerat och kräver en system 

administratör som delar ut rättigheter till  den nya noden.  

4.3 Arkitekturen i ett Client/Server-system 

 

Arkitekturen i ett Client/Server- system byggs vanligen upp i skikt om två eller tre 

stycken. Hur arkitekturen ser ut beror egentligen på fördelningen av applikationer över 

de fysiska delarna. 

 

4.3.1 Tvåskiktsarkitektur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1: Tvåskiktsarkitektur, fet respektive tunn klient 

 

Tvåskiktsarkitektur finns i två varianter en med fet klient och en med tunn klient 

skillnaden bror på var affärslogiken ligger. 

I den feta klienten integreras presentationslogiken med affärslogiken, lösningen 

genererar ofta hög belastning på nätverket samt att prestanda kraven på klientdatorerna 

ökar och fördelen med att företaget bara behöver köpa ett par kraftfulla datorer  

försvinner. 

I den tunna klienten ligger däremot affärslogiken tätt kopplad till databaslogiken vilket 

minskar kostnaden för uppgraderingar samt att man håller nättrafiken nere.  

 

Tvåskiktsarkitekturen lämpar sig för små nätverk men om det expanderar leder det ofta 

till ett ineffektivt system då servern tenderar att bli över belastad. 

Då är fördelen ofta att göra lösningen i tre skikt i stället. 

 

Användargänssnitt 
 

Verksamhetsregler 

 
Data tillträde 

 
 
 

DB 

Användargänssnitt 
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Data tillträde 

 
 

 
DB

 

Client 

Server 

Tunn Klient Fet Klient 



DVC001 – P2P som företagslösning  Emelie Salleke, is99esa@student.bth.se 
Institutionen för Programvaruteknik & Datavetenskap  Michael Waller, is98mwa@student.bth.se 
Blekinge Tekniska Högskola  2002-05-21 

___________________________________________________________________________ 
 Sida 8 av 21  

 

4.3.2 Treskiktsarkitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2: Client/Server Treskiktsarkitektur 

 

I treskiktsarkitekturen separerar man ytterligare på de olika delarna, i det översta lagret 

läggs användargränssnitt i det mellersta lagret återfinns affärslogik och i det understa 

databaskopplingar6. 

 

Gör man detta väldefinierat så ökar utbyggbarheten samt man gör det enklare att 

underhålla systemet i princip så kan man byta ut ett helt lager i systemet utan att det 

påverkar de andra lagren. 

 

En treskikts arkitektur kan utvidgas både vertikalt och horisontalt, gör man det vertikalt 

blir arkitekturen en N-skikts arkitektur och gör man det vertikalt kan man samman 

koppla olika verksamheter i olika regioner via Affärslogikslagret eller lagret med 

databaslogik7.

                                                 
6 Database Systems Connolly, Begg, Strachan s866 
7 Client/Server Architecture Bearson s.33 
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5. Peer – to – Peer 

5.1 Vad är P2P  

 

En kort och koncis definition av vad P2P är: 

  

  ”P2P is a network architecture in which each computer has equivalent capabilities and 

    responsibilities”8 

 

Varje ansluten dator eller nod kan alltså vara både server och/eller klient till skillnad från 

ett Client/Server-nätverk där en dator/nod alltid har samma förhållande till en annan 

dator/nod antingen Klient eller server. Detta resulterar i ett mycket decentraliserat 

nätverk vilket har både för- och nackdelar, detta tas upp senare i detta kapitel. 

 

Den här enkla definitionen är dock inte tillräcklig då den inte täcker in alla möjliga 

scenarier. Till exempel skulle inte Napster anses vara en P2P-applikation eftersom 

Napster använder sig av en central Server för att lagra indexfiler och underlätta 

sökningar. En mer detaljerad definition av P2P behövs därför. Definitionen blir sålunda 

att ett P2P-nätverk ska uppfölja följande fem kriterier: 

 

• Nätverket ska möjliggöra realtidsöverföring av data eller meddelanden mellan 

     noderna 

• Noderna kan fungera både som server och klient. 

• Huvuddelen av allt innehåll på nätet ska tillhandahållas av noderna. 

• Nätverket ger kontroll och autonomi åt noderna. 

• Nätverket accepterar noder som inte alltid är anslutna och kan ha varierande  

     IP-adress. 

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av varje punkt. 

 

5.1.1 Realtidsöverföring av data/meddelanden 

När en Nod i nätverket kommunicerar med en annan Nod sker allt i realtid, det vill säga 

data skickas direkt mellan noderna utan någon sorts server inblandad. Däremot kan en 

server vara inblandad vid etableringen av kontakt mellan noderna, eller vid sökningar av 

nätverkets innehåll. Napster lagrar indexfiler som på en central server. Dessa filer håller 

reda på vilka filer som finns på nätverket och vart de finns. Det är därför Napster inte 

kan anses vara en p2p-applikation enligt den korta definitionen. 

                                                 
8  Discovering P2P, Miller, s18 
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5.1.2 Noder som Server & Klient 

Varje Nod i nätverket kan agera både klient och server. Vilket innebär att varje nod både 

kan ta emot och skicka requests respektive responses. Denna decentralisering av 

nätverkets resurser gör att ingen av noderna är oumbärlig. Försvinner en nod finns det 

många andra noder som kan ta över den försvunna nodens arbete. Det leder till att P2P 

– nätverk är jämförelsevis driftsäkra jämfört med ett Client/Server – nätverk, skulle till 

exempel en server i det nätverket fallera kan följderna bli omfattande. 

 

5.1.3 Innehåll tillhandahålls av Noderna 

I ett P2P – nätverk lagras/tillhandahålls majoriteten av informationen på de olika 

noderna istället för att lagras på en central server som i ett Client/Server – nätverk. 

 

5.1.4 Självständiga Noder 

Varje Nod i ett P2P – nätverk är en egen enhet, med det menas att noden är helt 

fristående från kontroll utifrån och bestämmer ”själv” vad den ska göra, i själva verket är 

det användaren som bestämmer. Den är inte heller beroende av vad andra noder gör för 

at fungera på avsett sätt.  

 

5.1.5 Ej beroende av fast IP-adress 

Vanliga Client/Server – nätverk är beroende av att alla noder alltid har samma adress, 

vanligtvis samma IP-adress för att kommunikationen noderna emellan ska fungera 

problemfritt. Ett P2P – nätverk å andra sidan har inte detta krav eftersom 

identifikationen av noden är associerad till en unik användare istället för en viss plats 

eller maskin. Detta faktum har varit till stor hjälp för P2P-applikationernas framgångar 

bland privatpersoner då många inte har fast uppkoppling till Internet och därmed inte har 

en fast IP-adress utan får en IP-adress tilldelad varje gång man kopplar upp sig.  

 

5.2 P2P Fildelning 

Fildelnings/Samarbets – applikationer är den sort av P2P-tillämpning som är vanligast 

inom företag idag. I det här kapitlet går vi närmare in på hur P2P-fildelning fungerar. Det 

finns två grundläggande olika sätt att implementera en fildelnings/samarbetsapplikation,  

brokered och nonbrokered. Den tredje implementeringen är en blandning av de två 

första. 

 

5.2.1 Brokered Services 

I ett brokered nätverk underlättas sökande/hämtande av filer av ett index över de filer 

som finns tillgängliga på nätverket som lagras på en central indexserver. När man 

ansluter till nätverket skickas en lista över de filer man har utdelade på datorn till 

servern. Sökningar sker sedan på servern som sen meddelar vart den eftersökta filen 
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finns och ibland även förmedlar kontakten mellan de två noder som hämtningen sker 

mellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.1: Brokered Sökning och överföring 

 

5.2.2 Nonbrokered Services 

Ett nonbrokered nätverk har ingen central indexserver utan när man ansluter sig till 

nätverket letar mjukvaran upp närmaste nod i nätverket och ansluter till den. Sedan sker 

all kommunikation via den noden. Denna typ av nätverk genererar i genomsnitt mycket 

trafik på nätet eftersom varje sökning måste skickas till många noder enligt ett 

hierarkiskt system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.2: Nonbrokered Sökning 

 

5.2.3 SuperNoder 

KaZaa använder sig av ett system med supernoder, detta system är en blandning av 

ovanstående två system. En supernod är som alla andra noder i nätverket, men uppfyller 

dessutom  ett par extra krav som till exempel en uppkoppling som är snabbare än 

genomsnittet, har högre processorkapacitet samt lägre latens, detta gör systemet 

dynamiskt vilket betyder att en nod som var supernod igår inte nödvändigtvis är det 

idag, samt att antalet supernoder varierar med hur hårt belastat nätverket är  Genom de 

här supernoderna skickas extra mycket trafik för att öka nätverkets effektivitet. 

 

 

 

Överföring 

Sökning 
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5.3 Distribuerad Databehandling 

Distribuerad databehandling bygger till skillnad från andra P2P-tillämpningar på att dela 

med sig av sin dators resurser, det må vara processorkraft, minne eller lagringsutrymme 

istället för att man skickar meddelanden/information mellan noderna. Det hela bygger på 

att man sågott som aldrig utnyttjar sin dators hela potential även när man sitter och 

arbetar vid den för att inte tala om när man lämnar den på under natten. 

Experter uppskattar att 80-90 %9 av en dators processorkraft inte utnyttjas. 

 
 

5.4 P2P-tillämpningar för privatpersoner 

Användandet av P2P-applikationer är fortfarande mest utbrett bland privatpersoner.  

 

5.4.1 Fildelning 

Applikationer för att utbyta filer med andra personer uppkopplade till samma 

fildelningsnätverk. Det mest kända av dessa nätverk är Napster även om dess popularitet 

sjunkit drastiskt efter nätverket tvingats till att filtrera bort allt illegalt innehåll. 

De mest använda applikationerna idag är till exempel Kazaa, Gnutella, Audiogalaxy samt 

Direct Connect. 

 

5.4.2 Instant Messaging  

Applikationer som möjliggör direkt realtids textbaserad kommunikation mellan personer. 

IM-applikationer har idag den absolut största användargruppen av alla P2P-applikationer 

med ett uppskattat 200 miljoner10 användare. Till denna grupp hör applikationer som 

ICQ, AOL Instant Messenger, MSN Messenger samt Windows Messenger 

 

5.4.3 Distribuerade tillämpningar 

Där de ovan nämnda applikationerna bygger på att utbyta information i form av 

meddelanden eller filer bygger applikationer i den här gruppen på att dela med sig av sin 

dator. Oftast handlar det om att man kör ett litet program som utför någon sorts 

beräkning när personen inte använder datorn själv. De två största applikationerna i den 

här gruppen är Seti@home och distributed.net 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Discovering P2P, Miller, s334 
10  Discovering P2P, Miller,  s30 
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5.5 P2P-tillämpningar i företag 

Bland de P2P-applikationer som finns tillgängliga för företag kan man göra en indelning 

liknande den som görs för privatpersoner. 

5.5.1 Samverkan 

Medan KaZaa och Napster bara är inriktade på att utbyta filer är fildelningsprogram för 

företag mer inriktade på att möjliggöra samverkan inom grupper, till exempel 

projektgrupper. Att utbyta filer är alltså bara en funktion av många i dessa applikationer. 

Exempel på applikationer av den här typen är Groove Workspace och JibeFileSharing. 

 

5.5.2 Edge Services 

Är egentligen ingen applikation utan ett tillvägagångssätt att använda ett P2P-nätverk så 

att data/information flyttas så nära den geografiska plats där den används som möjligt11. 

 

5.5.3 Distribuerade Tillämpningar 

För företag som har behov av att genomföra stora komplicerade databeräkningar kan ett 

P2P-nätverk betyda både sparad tid och pengar. Om man istället för att köpa dyra 

dedicerade system för beräkningarna kan lägga ut beräkningarna på personalens datorer 

och använda outnyttjade resurser på kan man spara in stora pengar. 

 

5.5.4 Intelligenta Agenter 

P2P tillåter nätverk arbeta tillsammans dynamiskt genom att använda intelligenta 

agenter. Agenterna finns på noderna och kommunicerar data mellan sig. Agenterna kan 

också initiera diverse arbetsuppgifter på noderna. 

 

5.6 Andra P2P Tillämpningar 

5.6.1 Virtuella Nät 

I P2P-nätverk kan man bilda små nätverk i nätverket detta kan man kalla virtuella 

nätverk och det är ett sätt att koppla samman de arbetsstationer alternativt de individer 

som jobbar tätt tillsammans. Man kan på detta sätt inom sin arbetsgrupp, projektgrupp, 

avdelning med flera hjälpa och avlasta varandra genom att dela på gruppens totala 

processorkraft och minnen efter var och ens behov. Man vet att dokument och data som 

man använder inom gruppen finns i det virtuella nätverket och man behöver inte belasta 

hela nätverket med för frågningar efter dokument och data. 

 

I Client/Server-nätverk kan tekniken också användas för att koppla ihop en grupp 

användare och låta trafiken mellan dessa individer inte går via serven utan direkt enligt 

principen för P2P men all övrig trafik passerar fortfarande servern. 

 

                                                 
11 Peer-to-peer Working Group, website 
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5.6.2 Militära tillämpningar 

Usa: s Armé har visat stort intresse för P2P-teknik för ett antal tillämpningar. Bland 

annat för träningssimulation, exempelvis träning av stridsvagnsbesättningar. Man har 

kopplat ihop ett antal träningscentra i ett P2P-nätverk med ungefär 40 Noder på varje 

plats. Varje nod simulerar en stridsvagn med besättning. Med detta system kan 

stridsvagnsbesättningar i Kalifornien träna mot andra besättningar i exempelvis Texas. 

Militären har till detta system utvecklat ett antal terrängdatabaser som besättningarna 

kan träna i, till exempel NTC (National Training Centre, Fort Irwin, Kalifornien), 

Centraleuropa, Kosovo med flera. I framtiden hoppas militären även kunna utöka det här 

systemet så att man kan träna individuella soldater på liknande sätt. 

 

5.7 Fördelar med P2P 

Det finns många fördelar med ett P2P-nätverk. Bland annat gör det Information/resurser 

som finns på användarnas datorer tillgängliga på ett sätt som inte varit möjligt förut, 

samt möjliggör snabbare ”leverans” av information från dator till dator i och med att det 

inte finns någon central server. Ett P2P-nätverk är också mer feltolerant eftersom ingen 

del av nätverket är nödvändigt för dess operation, alltså ingen central server. Eftersom 

det inte behövs några servrar är P2P också billigare än ett Client/Server-nätverk. 

 

5.8 Nackdelar med P2P 

Det är dock inte bara fördelar med P2P utan tekniken har också nackdelar. Det största 

problemet är säkerheten, eftersom det inte finns någon central övervakning blir det 

svårare att hålla reda på vem som har åtkomst till nätverket, detta gör nätverket mer 

sårbart för hackerattacker, virus mm. Ett annat stort problem är bandbreddsåtgången. 

Eftersom data lagras på noderna i ett serverlöst P2P nätverk måste det göras många 

sökningar för att hitta den information man letar efter, problemet kan dock avhjälpas 

med hjälp av en indexserver. 

 
 



DVC001 – P2P som företagslösning  Emelie Salleke, is99esa@student.bth.se 
Institutionen för Programvaruteknik & Datavetenskap  Michael Waller, is98mwa@student.bth.se 
Blekinge Tekniska Högskola  2002-05-21 

___________________________________________________________________________ 
 Sida 15 av 21  

 

6 Diskussion  

6.1 Resultat 

Vad gäller de nätverkstyper som berörs i arbetet finns det både likheter och markanta 

skillnader vilket framgår av framställningen nedan. Vi gör en sammanfattning under 

varje delrubrik för att i slutet av avsnittet samanställa våra resultat.  

6.1.1Säkerhet 

P2P 

+ Minskad sårbarhet 

− Nätverket är svårskyddat mot intrångsförsök 

− Lätt att sprida icke önskvärt material 

 

Client/Server 

+ Central kontroll över all kommunikation i systemet, eftersom kommunikationen 

sker via en server.  

+  Centraliseringen av data och dokumenten förenklar säkerhetskopieringen 

 

Resultat: Vad gäller säkerhet så är P2P-nätverk underlägsna Client/Server då det är svårt 

att kontrollera informationen och åtkomst till densamma, eftersom att man i 

Client/Server har kontroll över trafiken då den är tvungen att passera den centrala 

servern.  Man kan se en ljusglimt i mörkret vad gäller P2P-teknologins säkerhetsproblem. 

Ett företag med P2P-nätverk minskar sin sårbarhet eftersom att en utslagen P2P-nod inte 

påverkar hela nätverket. 

 

6.1.2 Användbarhet 

P2P 

+ Ökar den personliga effektiviteten 

+ Virtuella nätverk 

 

Client/Server 
+ Uppgradering. Det är lätt att uppgradera programvara om den bara är installerad 

på ett ställe - centralt på en server.  

− De distribuerade applikationerna är mer komplexa. 

− Det blir mer komplicerat att lägga till en klient i systemet. Det krävs en 

systemadministratör, som ger den nya klienten rättigheter till de delade 

resurserna.  

− Exekveringsköer: väntetider för att få sina uppgifter utförda  

 

Resultat: Användbarheten i P2P-nätverk är hög och ger även användaren ett personligt 

ansvar vad gäller att söka upp de dokument som denne är intresserad av detta med för 

att den personliga effektiviteten ökar, tanken är att man ska kunna utnyttja sin arbetstid 
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på bästa möjliga sätt då man inte behöver vänta i exekeveringsköer mm. Att bilda de 

virtuella nätverken gör så att man på ett enkelt sätt kan dela den information med andra 

användare som är berörda. Client/Server-nätverket är också användarvänligt, så länge 

det fungerar så märker inte användaren av att centraliseringen av programvara och data.  

6.1.3 Tillgänglighet 

P2P 

+ P2P gör information och resurser utspridda över hela nätverket lättåtkomligt 

+ Snabb ”leverans” av information från en dator till en annan utan inblandning från 

servrar 

+ Ökar nätverkets feltolerans i och med att ingen del av nätverket är oumbärlig 

− Ingen garanti att  information  och resurser finns tillgängliga när de behövs 

 

Client/Server 
+ Oberoende klienter. Eftersom alla delade resurser finns på server, kan man lägga 

till eller ta bort en klient utan att övriga klienter påverkas 

− I nätverk där mycket av logikbearbetningen ligger på servern riskerar man att 

servern blir en flaskhals och ökar man då ytterligare på med klienter i nätet så 

belastas servern ytterligare.  

− Single point of failure. Fel i den centrala servern påverkar hela systemets 

funktion. Backup-server krävs, men då uppstår problemet med inkonsistenta 

tillstånd mellan en server och dess backup.  

 

Resultat: Tillgängligheten har för båda typerna för och nackdelar. Båda systemen är lätt 

skalbara man kan lägga till klienter och servrar respektive P2P-noder utan att resterande 

användare märker av det. Man kan i P2P nätverket inte garantera att informationen är 

tillgänglig men om servern i Client/Server-nätverket går ner drabbas alla. Med ett P2P-

nätverk undviker man även situationer där en så kallad flaskhals uppstår.    

6.1.4 Bandbredd 

P2P 

+ Edge Services 

− Eftersom att information och resurser finns utspridda över hela nätverket så 

genererar serverlösa nätverk mycket trafik 

− Möjlig dubbellagring av data och dokument 

 

Client/Server 
+    Samkörd bearbetning: Den möjliggör att bearbetningar kan fördelas mellan servrar 

och klienter på ett sätt som innebär att stora data mängder inte i onödan flyttas 

eller dubbellagras.  

+ Trafiken på nätet minskar när all data och alla dokument finns på ett och samma 

ställe. 

− Informationen lagras på samma ställe oberoende vem som är i behov av den 

 

Resultat: Serverlösa P2P-nätverk genererar markant mer trafik än ett Client/Server-

nätverk, då man vid sökningar efter information är tvingad till att söka av alla noder i 
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nätverket. Med hjälp av så kallade virtuella nätverk och Edge services kan man minska 

belastningen på P2P-nätverket eftersom att tanken med dessa är att data, information 

och resurser som i huvudsak utnyttjas av det aktörerna i det  

 

Virtuella nätverket ska finnas på det nätet och därför minska även belastningen på det 

stora nätet när sökningar inte behöver göras över hela nätverket.     

6.1.5 Utrustningskrav 

P2P 

+ Inget behov av stora servrar 

− Kräver kraftfullare klienter 

 

Client/Server 

+ Mindre klienter 

− Behov av server med stor kapacitet vad gäller processor kraft och 

lagringskapacitet. 

 

Resultat: Båda systemen är plattformsoberoende vilket innebär att olika noder kan ha 

olika konfiguration både vad gäller hårdvara och mjukvara. Utrustningen som krävs för 

båda typerna skiljer sig i princip bara på en punkt själva servern som i sig är en stor 

utgift eftersom  vid inköp av en dator idag så är arbetsstationerna i grundutförande 

tillräckligt kraftfulla för att klara kraven som ställs på dem i en P2P-lösning. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Våra bedömningar är gjorda utifrån den litteratur vi har haft tillgång samt våra egna 

referensramar bedömningarna kan därför uppfattas som subjektiva.  

När vi gjort sammanställningen enligt ovan har vi kommit fram till följande: 

 

I säkerhetsaspekten har Client/Server-typen klara fördelar jämfört med den serverlösa 

P2P-typen eftersom man inte kan kontrollera trafiken, man kan inte se till att det endast 

är korrekt och laglig information som skickas i nätverket. P2P-nätverken är också mer 

sårbara än Client/Server-nätverk vad gäller hackers med mera. Virusangrepp sker å 

andra sidan oftast via e-mail eller nerladdning från Internet därför är risken för denna 

typ av angrepp lika oavsett om det gäller P2P eller Client/Server. Problematiken kring 

säkerhetskopiering av innehållet på nätet förenklas även det när all data finns lagrad på 

samma plats, är det ett serverlöst nät behöver man göra backup på var enda hårddisk i 

hela nätverket. I fallet med P2P-nätverk med indexserver så underlättar man 

hanteringen av backuper då man genom den får en klar bild över var informationen 

finns. 

 

Användbarheten i de båda typerna är hög och i princip likvärdig men P2P-nätverket 

möjliggör även de virtuella nätverken där man i arbetsgruppen kan koppla ihop sig och 
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dela information, processorkraft mm. Anledningen att det finns en del nackdelar listade 

på Client/server sidan är  nackdelar som inte rör den vanliga användaren utan det är 

problem som endast systemadministratören märker av vid installationer, uppgraderingar 

och så vidare. 

 

 

Tillgängligheten i de båda nätverkstyperna liknar varandra till viss del till exempel är 

båda systemen skalbara man kan lägga till och ta bort noder respektive klienter och 

servrar utan det påverkar resterande användare i systemet. Har man en typ av  

Client/Server- nätverk där mycket av logiken ligger i servern så kan servern uppfattas 

som en flaskhals efter som att all trafik måste igenom den.  Åtkomsten av befintlig data i 

systemet har de båda nätverkstyperna olika typer av problem med. I ett P2P- nätverk 

kan man aldrig garantera att all information alltid är tillgänglig, någon kan ha stängt av 

sin dator och så vidare, detta är naturligtvis inte bra då den användare som behövde 

informationen kanske inte kan utnyttja sin arbetstid effektivt under tiden som den datorn 

är avstängd. Client/Server systemets problem kan bli betydligt allvarligare om servern 

stängs av eller havererar, ett såkallad Single Point Failure, då påverkas hela nätverkets 

funktion och i värsta fall kan ingen utnyttja sin arbetstid alls under tid som det tar att 

åtgärda problemet. 

 

Man kan klart se att serverlösa P2P-nätverk genererar mer trafik än vad Client/Server-

typen gör, men om man då i sitt P2P-nätverk låter en av noderna vara en indexserver 

(så som Napster fungerade) som lokaliserar var informationen finns lagrad samt 

använder sig av Edge Services tekniker så minskar även belastningen på nätet.  

 

Vad gäller utrustningskrav är P2P ett bra alternativ under förutsättning att man inte har 

utrustning för ett Client/Server nätverk sedan tidigare, man behöver då inte lägga 

pengar på ett dyrare system utan kan köpa vanliga persondatorer efter de behov som 

man har.   

 

Ser man till helheten så fungerar P2P lika bra eller bättre i de flesta fall utom när det 

gäller säkerheten. Beroende på vad företaget har för krav vad gäller de olika delarna vi 

tagit upp kan man föreslå olika lösningar men generellt kan man säga att: 

 

Ett företag med en redan existerande nätverk av typen Client/Server alternativt ett 

företag som skall gå från ett stordatorsystem med dumma terminaler bör nog inte byta 

till respektive bygga ett nytt P2P  tills man har löst problemet med säkerhetsaspekten 

inom P2P, det man kan göra är att utöka sitt nätverk med en  P2P-applikation som 

möjliggör att man bildar så kallade Virtuella nätverk och att man då kommunicerar direkt 

med varandra i stället för genom servern. 

 

Ett nystartat företag som inte har så stora krav på säkerheten än vad ett 

antivirusprogram och en brandvägg kan erbjuda, kan med fördel använda sig av ett P2P-

nätverk med en indexserver. Samt arbeta med tillvägagångssättet Edge Services  för att 

se till att stora mängder data och information inte flyttas runt för mycket i nätverket   
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Vi har under arbetets gång insett att P2P inte är ett nytt begrepp eller 

tillvägagångssätt12.Det är snarare så att man tagit tillvara på en gammal teknik och 

tillämpat den på aplikationer anpassade för dagens behov. Att man i framtiden kommer 

att nämna P2P allt oftare i sammanhang utanför diskussioner om nerladdning av illegalt 

material, såsom mp3 och filmer kan man säga med säkerhet. Frågan är bara vilken 

bransch som först tar steget fullt ut, är det militära tillämpningar med US Army i 

spetsen, skivbolag som säljer sina artisters musik direkt online, sjukvården som hjälper 

patienter som är kvar i hemmet13 eller distribuerade forskningstillämpningar såsom 

Seti@home.  

                                                 
12 Se  1.Bakgrund  
13 Using the World-Wide Web for peer-to-peer patient support 
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7. Slutsatser 

 
Vilket av de här två systemen som är bäst är mycket beroende på ens prioriteringar samt 

systemets användningsområde.  

Är det säkerheten en av de viktigaste aspekterna ska man inte använda P2P 

överhuvudtaget då det finns signifikanta brister med den typen av system. Men 

exempelvis USA:s Armé som är beroende av att minska sårbarheten för sina system har 

inlett försök med att använda P2P i stället för Client/Server för att minska risken för att 

hela deras nätverk slås ut.  

Vad gäller bandbredden är det en fördel om man använder P2P-nätverk med indexserver 

då serverlösa nät tenderar att generera mycket trafik bara genom sökningar efter data, 

information och resurser som man är i behov av. Med indexserver kan man även från en 

punkt sköta säkerhetskopieringen.  

Vår studie visar att man med ett P2P -baserat nätverk får vissa fördelar jämfört med 

Client/Server vad gäller fildelning eftersom man genom att bygga de virtuella nätverken 

och på ett snabbt och enkelt sätt kan samarbeta både som individer men också via sina 

arbetsstationer till exempel genom att dela processorkraft, minne med mera.  

Eftersom att man inte med ett P2P-baserat system inte kan garantera att all 

data/information alltid är tillgänglig får man från företagets sida arbeta in rutiner som 

innebär att man inte stänger sin dator vid arbetsdagens slut. Detta är även en 

förutsättning för at säkerhetskopieringen ska fungera. 

 

Vilka problem löser P2P som man inte kan göra med Client/Server ? 

P2P minimerar risken att företaget råkar ut för att arbetet tvingas ligga nere på grund av 

att servern är ur funktion. P2P möjliggör för användarna att koppla ihop sig med den 

eller dem som denne samarbetar med för tillfället. P2P har heller inga problem med 

såkallade flaskhalsar utan man fördelar belastningen på nätverkets samtliga datorer.   

 

Vilket av dessa system ska man välja ur företagssynpunkt ? 

 

Generellt kan man säga att har man höga krav på säkerheten i sitt system vad gäller 

datakontroll och så vidare bör man inte använda sig av P2P-nätverk i dagsläget. 

Företag som däremot inte ställer högre krav på säkerheten än att man klarar av det med 

hjälp av brandväggar och antivirus program kan med fördel använda sig av P2P baserade 

system dock ska det vara av typen med indexserver så att man minskar belastningen på 

nätet så mycket som möjligt. 

  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det finns många områden kring P2P som företagslösning som är värda att utreda vidare 

förslagsvis: 

• Säkerhet – Hur gör man P2P systemen säkra. 

• Case study – Hur fungerar P2P som företagslösning i verkligheten. 
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