
In The Name of God  

  

اسـت و هـم نـام يـك پروتكـل       نظيـر -بـه -هاي نظيـر  بر مبناي توزيع فايل در شبكه هم نام برنامه كاربردي مشتري تورنت بيت

 تورنت به منظور توزيع بيت. اند نويسي به نام برام كوهن ايجاد شده برنامه  توسط2001 كه هر دو در آوريل  استاشتراك فايل

  .طراحي شده است مصرف منابع پر هزينه سرور و پهناي باندحجم بزرگي از اطالعات بدون كاهش در 

  

   ست؟ي چتورنت تيب

ــ ــان BitTorrent ي برنامــه كــاربردنياول ــه زب ــا ورژن source code نوشــته شــد و Python ب ــ تحــت ل4.0 آن ب  سانسي

BitTorrent open sourceپلت ي اجرا بر روي برايف مختليبا زبان ها)  نرم افزارها( ها نتي از كالياديتعداد ز.  ارائه شد 

 و سـاير    Mainline،Azureus،ABC،Bitlord،BitComet،UTorrent:  از جملـه     . مختلف، نوشته شده انـد     يفورم ها 

  .برنامه هاي ديگر ي كه در زمينه تورنت فعاليت دارند 

Torrent ارتبـاط    يدر واقـع نـوع    .  شـده اسـت    ي طراح لي ست كه به منظور ارسال فا      ي پروتكل peer-to-peer  كـه  باشـد   ي مـ 

  .پردازند  ي ملي از فاي قسمتافتي و به ارسال و درشوند  ي متصل مگريكدي به مايكاربران مستق

 اتيـ  سـرور از محتو    نيـ  امـا ا   شود، ي هماهنگ م  Tracker به نام    ي سرور مركز  كي كاربران توسط    ي تمام ي ها تي چه فعال  گر

 مربوطـه قابـل   Tracker بانـد محـدود    ي از كـاربران بـا پهنـا       ادهيتعداد ز  جهيدر نت .  اطالع است  ي ب شود ي كه منتقل م   يي ها ليفا

  و)inbound افـت يدر( همزمان با دان لـود كـردن اطالعـات    دي كه كاربران با نستي ا Torrent يدي كل فلسفه . هستند يبانيپشت

  .ندينما) outboundارسال (آپلود 

  .شود يه م بكار گرفتيي باند شبكه با حداكثر كاراي صورت پهناني ادر

Torrent  كيـ  افتي دري تعداد افراد مشتاق براشي با افزاگري انتقال دي شده است كه بر خالف پروتوكل ها ي طراح ي به نحو 

  .شود ي مشخص، كارا تر مليفا

  . نشسته اندزي مكي كرد كه دور هي از افراد تشبي آن را به گروهتوان  ي روند مني بهتر افي توصيبرا

  . كنندافتي كتاب را دركي از ي كاملي دارند كه كپياد سع افرني كدام از اهر

 نيـ  از ايي  را دارد و نفرات سوم، چهـارم و پـنجم هـر كـدام قـسمت هـا      15 تا 12، 10 تا 1 كه صفحات كند  ي اول اعالم م نفر

 كـه  كنـد   يعـالم مـ  نفـر دوم ا . كننـد   ي گرفتن صفحات، خود را با نفر اول هماهنـگ مـ   ي برا كي هر   نيبنابرا. صفحات را ندارند  

  . را دارد20 تا 16، 14 تا 11صفحات 

 آن صـفحات را بـه آنهـا    ي و او هـم كپـ  خواهنـد   ي از صـفحات او را مـ  ي كـه بعـض  نديگو  ي اول، چهارم و پنجم به نفر دوم م       نفر

  . اورندي تمام كتاب را به دست بي كه همه افراد كپي تا وقتابدي  ي روند ادامه منيا .دهد  يم

 يا  صـفحه ي كپـ شي ندارد كه برااجي احتنيبنابرا.  كل كتاب را دارد    ي وجود دارد كه كپ    يگري شخص د  چرخه ني ا  در نيهمچن

  .كند  ي افراد پخش مني كس ندارد بچي را كه هي صفحاتاو .فرستاده شود

  .ا به آنها بدهد صفحات خود ري كپي سرني از او بخواهند كه اولدي باوارد اين چرخه ميشوند  كه افراد ي ابتدا هنگامدر

  . كتاب را دارندي اكثر كپي همگي بعد از مدترند،ي كه صفحات مشابه را از او نگكنند ي مي افراد سعگرچه

   را به تمام افراد ي مجبور باشد كل كپنكهي قرار دهد بدون ايادي افراد زاري را كه دارد در اختي كتابتواند  ي فرد مني ابي ترتنيبد



  

 قـسمت هـا را      نيو آنها قادر خواهند بود كه ا      .  مختلف كتاب را به افراد متفاوت بدهد       ي در عوض، قسمت ها    تواند  ياو م . بدهد

  .شود ي دانه گفته ماي Seed دارد، در اصطالح اري فرد كه كل كتاب را در اختني ابه . پخش كنندشان خودنيدر ب

  

Torrentي كاربرديها  با برنامه peer-to-peerمانند گري د WinMX, Kazza, Gnutella, Emule فـرق دارد و  ...  و

  .  ندارديمثل آنها محدوده مشخص

 در دسترس ي هالي از فايستي لهي جستجو و تهاتي عملي كه تمامي معنني به وب اضافه شده است به اTorrent گري عبارت دبه

 و شروع بـه  شود ي اجرا منتيآن، برنامه كال   ي بر رو  كي با كل  مي كرد داي مورد نظر را پ    لي كه فا  ي و هنگام  شود يدر وب انجام م   

  .كند  ي مافتيدر

  

   Torrentاصطالحات 

  .ميپرداز  ي آنها مي وجود دارند كه به معرفTorrent در ارتباط با ي مختلفميمفاه

  

Torrent  
 افـت ي در torrent.بـا پـسوند   ) web server( كـه از وب سـرور  شود ي گفته مي كوچكيتاي متادلي اصطالح معموال به فانيا

  . دارد و نه خود دادهمي دان لود كنميخواه  ي كه ميا  در مورد دادهي ست كه اطالعاتيلي فاي به معننجاي در اتايمتاد .ميكن  يم

  .شود ي ما فرستاده موتري به كامپد،يكن  ي مكي كلتي وب ساكي دان لود آن در نكي لي كه بر روي هنگاملي فانيا

 آن افـت ي آن، اقـدام بـه در  ي بـر رو كي و بعدها با كلمي كنرهي خود ذخ  ي محل ستمي س ي را بر رو   torrent لي فا توان  ي م نيهمچن

  .ميكن

  

Peer   
Peerميكن  ي ست كه به آن متصل شده و داده را منتقل ميگري دوتري كامپ.  

  .مييگو  ي مSeed صورت به آن ني اريدر غ.  را نداردلي تمام فاPeer كي معموال

   شود ي زالو هم گفته ماي Leech ها Peer به نيهمچن

  

Leech   
  .گذارد  ي مي منفري تاثswarm ي خود بر رونيي كه به خاطر نسبت اشتراك پاشود ي گفته مياPeer به

  .كند  ي آپ لود كند، دان لود منكهي از اشتري بگري داني ببه

 عمـل  ي خـود را بعـد از اتمـام دان لـود  بـرا     Torrent برنامـه  هستند كه اتصاالت نامتقـارن دارنـد و          يها، كاربران Leech اكثر

seedingگذارند ي باز نم.  

 يري محدود كردن سرعت ارسـال، از آپ لـود كـردن جلـوگ    اي و كرده مي تنظبرنامه خود را ها به عمد با     Leech از   ي بعض يحت

  . بكار گرفته شودزي نPeer ي به جاتواند  ي مLeech وجود اصطالح ني ابا .كنند  يم



  

Seed   
  . مشخص را داردtorrent كي كامل ي ست كه كپيوتريمپكا

 آن را قيـ  بـه هـر طر  ايـ  و مي نكنكي كلان پائ دكمهي كه روي را دان لود كرد، تا زمانلي ما به طور كامل فا  وتري كه كامپ  يهنگام

  .نديگو  ي مSeeding اي بودن و Seed عمل ني ابه .ماند  ي مي باز باقم،ينبند

 را امتحان كرد، متـصل  لي فاTorrent نكهيبه محض ا. مي شروع كني كامللي را با فا   Torrent نتي كال كي ميتوان  ي م نيهمچن

  .كند  ي مSeed گري افراد دي مربوطه را براليشده و فا

  .مي كنSeed آن را گراني كمك به دي برام،ي كردافتي را به طور كامل دريلي فانكهي كل، بهتر است بعد از ادر

 موجـود باشـد كـه آن را         Seed كيـ  حـداقل    دي با شود، ي فرستاده م  Tracker به   يدي جد torrent ليه فا  ك ي هنگام نيهمچن

  . كنديابي قابل دستگراني ديبرا

 upload مهـم اسـت كـه بعـد از     نيبنـابرا . دانـد  ي ها نملي فاي واقعي در مورد محتوازي چچي هTracker كه دي داشته باش  ادي به

  .مي كنSeed، آن را Tracker در torrent لي فاكيكردن 

  

Reseed   
 Peer ي را نداشته باشند، تمام    لي ها با هم، كل فا     Peer تورنت مورد نظر موجود نباشد و        لي فا ي برا ي ا Seed چي كه ه  يهنگام

  . كننده را نداردلي تكمي قسمت هاك،ي چي دارند و هي ناقصليها فا

 را ليـ  نـاقص فا يمتصل شـود و قـسمت هـا   ) گروه و دسته (Swarm به دي، با)Seed( كامل لي با فا  يوتري صورت كامپ  ني ا در

  . عمل كاشت دوباره نام داردنيا. ارسال كند

 فـرد درخواسـت   ل،يـ  بعد از دان لـود كامـل فا  نكهي بر اي همراه است مبن ي با تعهد  Reseed عمل   ي درخواست برا  كي معموال

  . عمل كندSeed كي تورنت به عنوان ليفا به منظور افزودن طول عمر به ي مدت زمان مشخصي براديكننده با

  

Swarm   
  . متصل هستندگريكدي خاص به لي فاكي ي براي كه به طور مشترك و جمعشود ي گفته مكاربران ي گروهبه

 Swarm م،ي متـصل هـست    Seed 3 و   Peer 10 كـه بـه      دي و به ما بگو    مي كن ي را راه انداز   Torrent برنامه كي مثال اگر    يبرا

  . استگري نفر د13ما و  وتريشامل كامپ

  

Tracker   
  .كند  ي  را هماهنگ مTorrent ي هانتي كالي هاتي كه فعالنترنتي ست در ايسرور

 تبـادل اطالعـات     ي هـا را بـرا     Peer از   يستيـ  و ل  كنـد   ي ارتباط برقـرار مـ     Tracker با   ، كاربر ميكن  ي را باز م   ي كه تورنت  يهنگام

 مانـده از  ي باقزاني دان لود و آپ لود، مزاني مTracker و رديگ  ي و متناوب صورت ميا  كار به طور دوره   نيا .كند  ي م افتيدر

  .دهد  يرا به ما نشان م)  دان لود و توقفانيشروع، پا (مي كه در حال حاضر داريتي و وضعليفا

  . بودمي قادر نخواهم،ي تورنت را باز كنكي مي و بخواهفتدي از كار بTracker اگر



  

   قادر به ادامه انتقال با آن فتد،ي از كار بTracker تورنت، لي ها و دان لود كردن فاPeer ارتباط با نيصال در ح بعد از اتاگر

Peerچي هي بود ولمي ها خواه Peerقادر به برقرار كردن ارتباط با ما نخواهد بوديدي جد .  

 خـود  ي تا به سـع مي را باز نگهداربرنامه و ميصبر كن كه نستي كار اني بهترنيبنابرا.  هستندي ها موقت Tracker ي خطاها معموال

  .ادامه دهدTracker براي وصل شدن به 

  

Downloading   
  .نديگو  ي دان لود كردن مگري دوتري داده از كامپافتي عمل دربه

  

Uploading   
  .شود ي گفته مگري دوتري عمل فرستادن و ارسال داده به كامپبه

  

Share rating   
  .مي مشاهده كنGUI پنل كي سرعت اشتراك را در ميتوان  ي مم،يكن  ي استفاده مstats-patch با يشيآزمامه برنا كي از اگر

  . نسبت مقدار آپ لود شده به مقدار دان لود شده استٔ نشان دهندهكه

  .لي كل فاي در حال انتقال هستند نه براي قسمتهاي بكار برده شده، تنها برايمقدارها

. مي دان لود كرده ام،ي كه آپ لود نموده ايزاني ست كه به همان مي معنني باشد، بد1شان داده شده برابر با    نسبت اشتراك ن   اگر

  .دي ارسال كرده ايشتري بزاني مهي كه نستي عدد بزرگ تر باشد نشان دهنده انيهر چه ا

  .ديكن  ي متي فعالSeedوان  و به عندي نموده اافتي را درلي ست كه شما كل فاي معنني بود، به ا0 نسبت ني ااگر

  .رود  ي متي نهاي نسبت به سمت بني ازاني مدي به ارسال ادامه دهشتري هر چه بنيبنابرا

 نـسبت را بـه    نيـ  ا شهيـ  بهتـر اسـت هم     گـران ي كمك بـه د    يدر كل برا  . شود ي كاربران محاسبه م   ي نسبت تنها به منظور آگاه     نيا

  .ميحداكثر مقدار برسان

  

Snubbed   
 نيـ ا. شـود  ي مـ دهيـ  نكند، منع شده نامافتيدر) هي ثان60 فرض شيبطور پ (ي را بعد از مدت زمان مشخص يا   داده جيه برنامه اگر

  . شده باشديري جلوگي مدتي مقابل، براPeer كه از ارسال دهد  ي رخ ميحالت هنگام

 توسط تمام آنها مسدود    يها متصل است، ول    Peer از   يادي به تعداد ز   نكهي كه با ا   رديگ  ي قرار م  يدر حالت برنامه   از اوقات    يبعض

  . خارج شودتي موقعني تا از اكند  ي از عالمت منع شده استفاده مبرنامه نيا. شده است

  . ارسال نكرده استيزي چي مدتي را انتقال دهد، برالي از فايي تكه هاخواهد  ي كه مPeer كي كه دهد  ي عالمت نشان منيا

  

Optimistic unchoking   
 را كه قبال مـسدود     يدي تا اتصاالت جد   كنند ي و تالش م   كنند ي م ي از ارسال كننده ها را بازنگر      يستيها به طور متناوب، ل    مه  برنا

  . را كه برقرار كرده بودند را مسدود كننديشده بودند، برقرار كنند و اتصاالت



  

BitTorrentكند؟  ي چگونه كار م  

 ، KB128و يـا گـاهي بـه مقـدار هـاي       تيـ  چهـارم مگابا كيـ كوچـك، معمـوال    يهـا   ها را به تكه    لي فا Torrent پروتوكل

KB512 و MB1كه به آنها شكند  ي م Pieces گفته ميشود .  

  . بزرگتر خواهند بودزي بزرگتر باشد، تكه ها نل فائ چه اندازههر

  .باشد  ي متي مگابا4 ،يتي باگاي گ4.37 لي فاكي ي فرض اندازه تكه ها براشي طور پبه

Peer  را كـه  يي و تكـه هـا  كننـد  ي دان لود مگريكدي را كه ندارند از   ييها تكه ها Peer آپ لـود  شانيـ  ندارنـد برا گـر ي دي هـا 

  .كنند  يم

  . اتصال را داشته باشدني را انتخاب كند كه بهترياPeer هوشمند است كه  كافئ پروتوكل به اندازهنيا

  . ترندابي كه كمكنند ي را درخواست ميي قسمتهاTorrent ي هابرنامه، swarm كل يي باال بردن كارايبرا

  . باشنددي مفيشتري بي هاPeer ي براتوانند  ي وجود دارند، مي كمتري هاPeer كه در يي قسمتهاگري عبارت دبه

  . كننده دارندافتي دردر برنامه ي به مرتب سازاجي و احتشوند ي دان لود نمتي ها معموال به ترتلي فايها تكه

  

 را دان ليـ  فاخواهـد   يهر فرد كه م. شود ي  آغاز مtorrent. با پسوند لي فاكيبا .  آسان استاري بس Torrentد كردن با     لو دان

 برنامه هـاي   ي و آن را توسط نرم افزارها      دي نما افتي را در  هستش  200KBي كه حجم آن كمتر از       لي فا ني ا ديلود كند، ابتدا با   

Torrent  تورنت، آدرسليفا .دي باز كن  trackerهـستند و محـل قـرار    ليـ  كه مشغول دان لـود فا ي از كاربرانيستي را كه لي ا 

  . دهد  ي مبه برنامه  داند،  ي را ملي فايها گرفتن تكه

 ليـ  بـالك بـا فا     نيـ  تا مطمـئن شـود كـه ا        كند  يم) Hash( بالك را كامل كرد، آن را هش         كي افتي در برنامه نكهي محض ا  به

  . آپ لود كندشي را برالي فاني كه اگردد  ي ميه دنبال كسسپس ب. تورنت متناسب است

  

 كه بطور مـداوم  dial up اتصاالت ي براباشد،  يم) BroadBand( كاربران پهن باند ي براي پروتوكل خوبTorrent اگرچه

  .  دارديي كمتر كاراشوند،  يقطع م

 ياديـ  ز ي تورنـت هـا    كـه يدر حال . كننـد   ي قطع م  ين ساعات طوال  ي اتصاالت خود را برا    يادي ز HTTP ي سرورها گري د اني ب به

  . نكرده اندليوجود دارند كه هنوز دان لود خود را تكم

  

   سايت ويكي پيديا  ويرايش شده از  :منبع

  ( Police _ 110 ) ك . خليل خ  : توسط

 

  

  

  


