ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺣﺘﯽ از ﺗﻮرﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺎم آن را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﺑﺤﺚ
ﭘﺎﯾﺮﺗﯿﻨﮓ ،ﻧﺎم ﺗﻮرﻧﺖ درﺧﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﺗﻮرﻧﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮرﻧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ

ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻮرﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻤﻮﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﯾﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ در اﺳﺘﻔﺎده
از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دارﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎ روی
ﯾﮏ ﺳﺮور ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﺳﺮور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮور
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ روی آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮرﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد در دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Piecesﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﺗﻤﺮﮐﺰ از روی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﺮای اراﺋﻪی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد آن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓﺮاد در ﺣﺎل داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ
داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرﻧﺖ )ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺖ و  (utorrentاﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻮرﻧﺖ ،آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ،داﻧﻠﻮدش آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرﻧﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﭘﻠﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻓﺎﯾﻞ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه زﯾﺎد
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 :Seedersﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را در
دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮﻋﺖ
داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
 :Peersﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﻢ
آن را در دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮرﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داﻧﻠﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪهی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ در ﺣﺎل آﭘﻠﻮد ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
 :Leechersﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در دﺳﺘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺻﻔﺮ  Seederﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻟﯿﭽﺮ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ داﻧﻠﻮد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ  Peerﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

و ﯾﺎ ﻟﯿﭽﺮ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  Seederﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ.

ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ دارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدﯾﺴﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﭘﺎﯾﺮﺗﯿﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪهی
روز ،ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی روز و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺗﻮرﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،دارای ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ  IPﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ  IPﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ISP

ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺗﻮرﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دارای ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را
ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  VPNﺑﺮای داﻧﻠﻮد و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ
ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ  IPﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرﻧﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ  ۵ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و داﻧﻠﻮد
ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:

qBittorrent .۱

ﻧﺮم اﻓﺰار  qBittorrentاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻣﺮ ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  qBittorrentﮐﺎﻣﻼ ﺣﺪ وﺳﻂ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

Vuze .۲

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار  Vuzeاﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش ﺗﺮاش آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی زﯾﺒﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﻧﻈﯿﺮ اﺳﮑﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ  Vuzeاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از ﻧﻤﺮهی آن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ
ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

Deluge .۳

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮرﻧﺖ Deluge ،ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی

زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ دارد از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺘﻔﺎده از آن دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و …

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.

uTorrent .۴

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و داﻧﻠﻮد ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ رﺗﺒﻪای ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﺧﻮد

اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ از
ﺳﻮرس  uTorrentاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای داﻧﻠﻮد
ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎﺳﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ و ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن  uTorrentاز ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺳﻮال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺖ دارای ﻧﺮم اﻓﺰاری رﺳﻤﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ از  uTorrentﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ  BitTorrentاﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮ دادن ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
دو ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ.

از ﮐﺠﺎ ﺗﻮرﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻋﻨﻮان

ﺗﻮرﻧﺖ را درج ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺮﺗﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎ دارد در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهی ﺗﻮرﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ  Piratebayاﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ ﻫﺎ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺮﺗﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ را اﻋﻼم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرﻧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،دارای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻧﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ  IPﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

