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Torrent-verkko arkistona?
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uttuni yhdistelee yleistä teoriaa, väitöstyötä sekä lokakuussa 2018 tekemääni matkaa
vastaväittäjäksi Plymouthin
yliopistoon. Otsikonolentarkoituksella muotoillut hyvin johdattelevaksija epäilyksiä herättäväksi. Niille lukijoille, jotka eivät
tiedät torrenteista mitään, olen

sisällyttänyt pienen alustuksen
aiheeseenja kyseistä teknologiaa esimerkiksilaillisten Linuxlevykuvien lataamiseen hyödyntäneillelukijoillekin alustuksessa
saattaa olla jotakin uutta.

2. Käyttäjä löytää haluamansa
torrent-tiedostonja lataa sen
omalle koneelleen.Tässä vaiheessa

ole mi n väärää,sitä vain käytetäänvä: iin tarkoituksiin.
Torrenttekniikka on hyvin yksinkertainen p2p-protokolla ja helposti käyttöön otettavissa. Seuraavassa
esitellään lyhyesti käyttöönoton
vaiheet.Alla oleva kuvapyrkii visualisoimaan tämänlistauksen.

aletaan olla jo harmaalla alueella,

mikäli torrent-tiedostosisältää
tekijänoikeussuojatun materiaalin
torrent-verkontiedot. Jos kyseessä
on esimerkiksi Linux levykuvatai
CCO0materiaali koko prosessissa ei
tapahdu missään vaiheessa mitään
lainvastaista.

1. Uusikäyttäjä haluaaliittyä torrent-verkkoon:Ensin hänen on
asennettava jokin torrent-asiakasohjelmisto koneelleen.Suosittuja

3. Käyttäjä avaa lataamansator-

asiakasohjelmia ovat mm. uTorrent,

Vuzeja gBittorrent. Myösaito ja alkuperäinen BitTorrent on edelleen
käyttäjien suosiossa.Tämänjälkeen
hän etsii torrent-tiedostojajoltakin
monista torrent-sivustoista.Tässäei
tapahduvielä mitäänlainvastaista.

rent-tiedoston torrent-asiakasohjelmaansa.Asiakasohjelma käy
tarkistamassatorrent-tiedostossa
määritetystä tracker-palvelusta,
onko samaisella torrentilla olemas-

sa muita käyttäjiä. Jos on, tiedot
ladataan asiakasohjelmaan.

Piratismista hyötykäyttöön
1.Selallee!

Torrentit mielletään yleensä hyvin
vahvasti johonkinpiratismiin ja

2. arkisto.torrent|

nörttipuuhasteluunliittyväksi asiaksi. Kyllä, sitä ne hyvin usein ovatkin.

Esimerkiksi suhteellisen tuoreella
Blade Runner 2049 elokuvalla on
yhden torrent-sivuston mukaan
tällä hetkellä 8200 seederiä (käyttäjä, joka jakaa elokuvaa parhaillaan
torrent-verkossa) ja 5900 leecheriä
(käyttäjä, joka ainoastaan lataa elokuvaaitselleen torrent-verkosta).
Lähes varmasti voinee myös todeta,että jokainen näistä käyttäjistä
tietää erittäin hyvin syyllistyvänsä
piratismiin. Kuitenkaanitse torrenttekniikassa ja sen nerokkuudessaei
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Torrent-sivusto
3. Onko muita!
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4.Asiakasohjelma ottaa yhteyden
trackerin ilmoittamiin toisiin käyttäjiin ja tiedonsiirto p2p verkossa
alkaa.
Vastaväitös
Ajatus tämänjutun kirjoittamisesta lähti ollessani vastaväittäjänä
(external examiner) Plymouthin
yliopistolla kandidaatille nimeltä
Samuel Goebert, jonka väitöskirjan
aiheena oli Decentralised Hosting
and Preservation of Digital Collections, joka vapaasti käännettynä
olisi "digitaalisten kokoelmien hajautettu hallinta ja säilytys”. Reissu
alkoi aamulla jo klo 03.00ja perille
Plymouthiin saavuin vasta paikallista aikaa neljän jälkeeniltapäivällä,
matkaakuluisiis leppoisat 15 tuntia
(kahden tunnin aikaero huomioiden). Hilkulla oli, ettei matkaolisi
venähtänyt, koskajuna,jolla Gatwickistä olisi pitänyt mennä Readingiin oli peruttu ja korvaava hitaampi
yhteysjätti huimat kolme minuuttia
junanvaihtoon suurella asemalla,

jolla en ollut koskaan aiemmin ollut.
Laukkujuoksutuottitällä kertaa
tulosta ja olin Plymouthiin suuntaavassa junassa muutaman muun
samassajunassa olleen ilmeisesti
suhteellisen kovakuntoisen kanssa
juuri ennenliikkeelle lähtöä.
Varsinainen viva voce tilaisuus,

jossa kandidaattia kuulustellaan —
alkoi seuraavana aamunaklo 09.00
hieman odottavissa tunnelmissa.
Allekirjoittaneenja internal examinerinalustavissa raporteissa oli
mielestäni suhteellisen suuri näkemysero.En ollut aiemmin ollut
mukanaviva vocetilaisuudessaja
yllätykseniolikin suhteellisen suuri,
kun huomasin, että kyseessäoli
suljettutilaisuus, jossaolivat läsnä ainoastaan kandidaatti Samuel
Goebert, internal examinerShirley

Atkinson, external examiner(minä)

sekä chair Nathan Clarke. Seuraava
yllätys tuli, kuntajusin, että kyseessä
on lähinnä Suomenesitarkastusta
vastaava tapahtuma,jossa annetaan
suurehko määrä korjauskehoituksia
ja 3-9 kuukautta aikaa korjauksiin.
Jos korjaukset suoritetaan hyväk-

sytysti, tässä tilausuudessa mahdollisesti myönnetty PhD arvons.

aktivoituu.Jos korjauksia ei suoriteta hyväksytysti, kandidaatti ei saa
todistustaan eikä PhDtitteliä.

Noin 9.30 aloitimme Shirleyn kanssa kyselyn. Päädyimme ennen kandidaatin sisääntuloa etenemäänsivu
kerrallaan eteenpäin, mahdollisuuksien mukaan vuorotellen kysymyksiä esittäen ja tarttuen kandidaatin
vastauksiin. Noin 11.30 olimme
edenneetvasta toisen kappaleen
loppuun.Tässävaiheessa
pitää pienen tauon. 10 minuutin
tauon ja muutamankeksin jälkeen
hommajatkuivielä hieman vajaat
kolmetuntia, joten kokonaiskesto
tällä
vivalla oliviitisen tuntia.Vivan
aikana Samuelosoitti osaamisensa
ja tietotaitonsa aiheeseenliittyen,
mutta kirjallinen työ ei ollut kuitenkaan samallatasolla taustalla olevan
osaamisen kanssa. Lopputulemaoli
että Ph.D arvo myönnetäänsillä
edellytyksellä, että kandidaatti tekee
kirjalliseen työhönsä suuria muutoksia 9 kuukauden kuluessa. Sivu-

huomautuksena mainittakoon,että

tämä on kuulemani mukaanlähes
ainoa lopputulemavivatilaisuudesta Plymouthin yliopistossa, eikä se
ilmeisesti ole juurikaan sidoksissa
työnlaatuun. Kutentotesin, esitarkastustilaisuudessa usein myönnetään ehdollinen Ph.D arvo.

Väitöstyö
Kerronvain lyhykäisesti väitöstyön
sisällöstä, koska lopullinen työ tulee
saataville vasta molempien tarkastajien hyväksyttyä korjaukset.Tämä

Väittelijä Samuel Goebert,

tapahtuu viimeistään kesällä 2019
olettaen, että Samuel tekee vaaditut
korjaukset työhönsä.
Samueltoteaa työssään, että moni

sähköisen arkistoinnin ongelmista
johtuu keskitetystä arkistoratkaisusta. Ongelmina mainitaan autenttisuus(authenticity), yhteistyö
(collaboration) sekä pääsy (accessibility). Nämä ovatasioita, joita
meidän suomalaisten näkökulmasta
voiolla vaikeaa ymmärtää, mutta
selitysten kautta asiasta tuli ymmärrettävä. Ensinnäkin Samuelin työ
koskee avoimien datasettien (esim.
Wikipedia tai OpenStreetMap) tiedonarkistointia siten, että arkisto
päivittyy lähesreaaliaikaisesti. Esimerkki selventänee asiaa paremmin:
Jos taho X on tuottanut datasetin
aiheesta ”maitotilat Suomessa”
ja tahot Z,Y ja R kaikki kopioivat
datasetin itselleenja jatkojalostavat
sitä parhaaksi katsomallaantavalla,
niin nämäjalostetuttiedot eivät
nykytilanteessa synkronoidu takaisin alkuperäiseen lähteeseen.Tämä
johtaakin kysymykseen, mikä näistä
dataseteistä olisi se, joka tulisi arkistoida ja mikä olisi se autenttinen
ja oikea, jota tutkijan pitäisi käyttää?
'Östyössä suunniteltu, kehitetty
ja testattu torrent-tekniikkaan ja
lohkoketjuihin perustuva protokolla

ratkaisee tämän ongelman.Kaikki
asiakkaat, jotka ovat mukana kyseisessä verkossatailiittyvät verkkoonsäilyttävät aina uusinta tietoa
ja muutoshistoriaaitsellään.Lisäksi
mikätahansa taho voi aina todentaa
lohkoketjutekniikan avulla, että tiedotovat tuoreimmatja autenttiset.
Näinollen tieto pysyy tallessaja
saatavilla, jos yksikin asiakas olemassa. Nerokas idea muuttaajokin,
jota yleisesti käytetään pelkästään
piraattitoimintaan,joksikin avoimen
tiedon säilymisen kannalta merkittäväksiasiaksi.
:
Torrent-tekniikka
Loppuosajutustani on pohdintaasiitä, miten torrent-tekniikka
taipuisi käytännössä sähköiseen
arkistointiin, jossa perusperiaatteet
ovatluotettavuus, eheys, autentti-

suus sekä käytettävyys. Seuraavissa
kappaleissa nämä perusperiaatteet
käsitellään torrent-tekniikan näkökulmasta.

Luotettavuutta voidaan tarkastella

monesta eri näkökulmasta. Se voi
tarkoittaa esimerkiksi tiedonsiirron
luotettavuutta,säilytyspaikan/ säilyttäjän luotettavuutta tai vaikkapa
VAHTI-luokitusta. Lähes jokainen
torrent-asiakasohjelma tarjoaa
mahdollisuuden salattuun tiedonsiirtoon osallistuvien asiakkaiden
välillä. Lisäksi on täysin mahdollista
kierrättää torrent-verkonliikenne
esimerkiksi VPN (Virtual Private
Network) yhteydenkautta,jolloin
varsinainen tiedonsiirto on ainakin
suojassa.Säilytyspaikka torrent-verkossaeitaatusti ole luotettava, jos

käytetään julkisia verkkoja, mutta
tästä herääkin kysymys:laittaisitko
sinä arkistossasi olevia arkaluontoisia tietoja verkkoon? Henkilö-

kohtaisesti näkisinkin, että hajautet-

tuihin arkistoihin tulisi laittaa vain
sellaisia tietoja, jotka ovattai niiden

ED

ainakintulisi olla avoimesti kaikkien
saatavilla. Luotettavuutta hajautettuunsäilytysmalliin saadaan mukaan
hyödyntämällä esimerkiksi Pekka
Henttosenkin! blogissaan mainitsemalla lohkoketjutekniikalla. Samaista
aihetta käsiteltiin myös Goebertin
väitöstyössä.

Virallisen määritelmän mukaan
tieto on ehyttä, kun se on täydellistä ja muuttumatonta.Torrenttekniikka toimii hieman eritavalla.
Torrentin luoja päättää kuinka
monta palasta jaettavasta paketista
tehdään. Palasen koko onlähes aina
16 Kt moninkertaistumajapalasia
pyri
tekemään noin 1200-2200
kappaletta.Torrent-asiakasohjelma
tarkistaa jokaisen vastaanottamansa
palasen eheydeneli vaikkajollakin
asiakkaalla ei olisikaan koko pakettia itsellään, kaikki hänen hallussaan olevatpalaset ovat kuitenkin
teknisesti eheitä. Jos paketissa on
kuitenkin vain esimerkiksiyksi suuri
tiedosto,sitä ei luonnollisestikaan
voiavata ja hyödyntää, ennen kuin
asiakkaanhallussa on 100% paketin
palasista. Perus torrent-tekniikassa
mikään ei myöskään takaa muuttumattomuutta.Toisaalta jos jokin verkossa mukana oleva taho
jakaa muuttunutta pakettia, torrenttekniikka havaitsee muutoksen eikä

se hyväksytätä pakettia jaettavaksi
samassa verkossa. Muutetun paketin jakoon saattamiseksi tämän

asiakkaan onluotava paketista uusi
torrent. Näin ollen perustekniikka
eitoimi,jos arkistoitava tieto muut-

tuu usein. Samuelin väitöstyössä
ratkaistiin myös tämä ongelma.

Autenttisuus torrent-verkoissa on
pienimuotoineenhaaste.Jonkinlaisella tarkistussummalla kuten
1
https://reunamerkintoja.wordpress.com/2018/09/24/lohkoketjuista-arkistojen-tuho-tai-pelastus/

MDStai SHA voidaantoki helposti
varmistaa,että torrent-paketti on
se, jonka jokin taho on aikanaan
luonut, mutta sillä ei voida varmis-

että paketti on alun perinkäänsisältänyt autenttista tietoa.
Arkistojen tapauksessa tästä ongelmasta voisi päästä eroonsiten,

että olisi jokin arkistojen yhteinen
torrent-sivusto, jonne ainoastaan
hyväksytyt käyttäjätvoisivatnäi-

tä torrent-tiedostoja ladata. Näin
ollenvoitaisiin luottaasiihen, että
myösalkuperäinen tieto on autenttista. Käytettävyys tai ehkä paremminkin saatavuustoteutuisi torrentverkossa erinomaisesti. Niin kauan
kuin yhdelläkin osallistuvalla taholla
on koko pakettiitsellään, se pysyy

kaikkien halukkaidensaatavilla. Jos
verkossaolisi mukana yksikin palvelintasonlaitteisto, niin tietojen pitkäaikaissäilyvyysolisi lähes varmaa.
Summatakseni hieman edelläesi-

teltyjä kohtia, voinee mielestäni
todeta,että teknisien valmiuksien

puolesta torrent-tekniikka olisi
täysin käyttökelpoinen suhteelli-

sen muuttumattomanja avoimen

tiedon arkistoinnissa.Jos esimerkiksi kymmenenarkiston sähköiset
tiedotpäätettäisiin
jakaa kaikkien
näiden kymmenenarkiston ja muiden halukkaidenosallistujien kesken
torrent tekniikkaa käyttäen, samat

tiedotolisivatsaatavilla vähintäänkin kymmeneneri arkiston kautta
ja samalla neolisivat myöstallennettuna niin moneenkertaan kuin
verkossa onosallistujia.Vaikkakin
nämätallennuslaitteistotolisivat todennäköisesti perus web-palvelimia
ja joitakin kotikoneita,niin väittäisin,
että tiedotolisivat vähintäänkin
yhtä varmastitallessa kuin oikeassa
sähköisessä arkistossa. Suurimpana
esteenätällaisen teknologian hyödyntämiselle tiedon arkistoinnissa
näkisinkin ainoastaan vanhentuneet

asenteet.

FAILIA72018

