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બિટટૉરન્ટ ફાઇલશેરીંગ પદ્ધવિ આમ િો ખ ૂિ ટે કનીકલ વિષય છે અને િેનો ઉપયોગ કરિાની
જરૂરિ પડે િો એ વિશે સમજાિિાથી વિશેષ ઉંડા ઉિરવ ું જરૂરી નથી, પરું ત ઉપયોગ માટે પણ
ઘણી ટેકનીકલ િાિો સમજિી પડી અને આખીય િાિ વિશે વિગિે શોધ કરી. અનેક વમત્રોએ
સમયાુંિરે આ પદ્ધવિ વિશે પ ૂછપરછ કરી છે અને મદદ માુંગી હિી એટલે થય ું કે જે જાણય ું છે એ
િધાુંયના ઉપયોગ માટે મ ૂકી શકાય અને િેને િધારે પડત ું ટે કનીકલ િનાવ્યા વસિાય સામાન્ય
નૉનટે કનીકલ લોકો પણ િેનો ઉપયોગ કરી શકે એિી સરળ ભાષામાું ઉપલબ્ધ કરાિિાનો પ્રયત્ન
એટલે આ ઈ-પસ્િક.
ટૉરન્ટ ફાઇલશેરીંગ પદ્ધવિનો ઉપયોગ આજે ખ ૂિ િધ્યો છે , કેટલાક દે શોમાું િેની મદદથી ચાલિા
સેટટોપિોક્સ િગેરે પણ ઉપલબ્ધ થિા લાગ્યા છે એ જોિાું ફાઇલ શેરીંગની આ મ ૂળભ ૂિ પદ્ધવિની
સમજ અહીં ઉપલબ્ધ કરાિી છે . મોટી સાઈઝ ધરાિિી ફાઈલ્સને એક કરિાું િધ લોકો સાથે
િહેંચિાની આ સરળ પદ્ધવિના જેટલા ફાયદા છે એટલા જ િેના ગેરફાયદા પણ છે . પણ એ
િાિિો વસિાય આ પદ્ધવિ અનેકોને માટે આવશિાાદરૂપ છે અને ફાઇલ શેરીંગની સૌથી સગિડભરી
પદ્ધવિ છે . િો ચાલો ટૉરન્ટ વિશે િધ જાણીએ અને સમજીએ.
સરળિા ખાિર આખી પસ્સ્િકાને નીચે મજિ કેટલાક ભાગમાું િહેંચિામાું આિી છે ...
 ટૉરન્ટ પદ્ધવિ - એક સરળ ઉદાહરણ દ્વારા સમજણ
 ટૉરન્ટ વિશે મ ૂળભ ૂિ શબ્દો અને િેની સમજણ
 ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ
 ટૉરન્ટ મેળિિા અને ફાઇલ ડાઊનલોડ
 ટૉરન્ટ િનાિિા અને ફાઇલશેરીંગ
 ટૉરન્ટ િહેંચિી િેિસાઈટ્સ અને ટૉરન્ટ સચાએન્જીન
 ધ્યાનમાું રાખિા જેિી િાિિો
 કૉપીરાઈટ કાયદાઓ અને ટૉરન્ટ પદ્ધવિ
 ટૉરન્ટ પ્રોટકૉલના અન્ય ઉપયોગો.
 સુંદભા કડીઓ અને સ્ત્રોિ
િો ચાલો પ્રયત્ન કરીએ ફાઇલ શેરીંગના એક નિા વિશ્વને સમજિાનો...
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ટૉરન્ટ પદ્ધવિ - એક સરળ ઉદાહરણ દ્વારા સમજણ
ટૉરન્ટ ફાઇલશેરીંગ પદ્ધવિ સમજાિિા માટે મને યાદ આિે છે અમારી એન્જીનીયરીંગ કૉલેજના
રીડીંગ િેકેશન દરમ્યાન નોટ્સનો પ્રસાર. આ ઉદાહરણની મદદથી આજે ટૉરન્ટ પદ્ધવિ વિશે
સમજીએ.
ધારો કે ‘ક’ એ આખા સેમેસ્ટરની િધા જ વિષયની નોટ્સ વ્યિસ્સ્થિ રીિે િનાિી છે . હિે િેની
ટોળકીના િધા જ વમત્રોને િેકેશન શરૂ થય ું કે િરિ િાુંચિા માટે એ નોટ્સ જોઈએ છે . સરળ
પદ્ધવિ એ જ હોઈ શકે કે જેને િેની જરૂર હોય એ િધાય એકસાથે િેની ફૉટોકૉપી કરાિી લે. પરું ત
હાલ પ ૂરત ું એ શક્યિાને અિગણીને વિચારીએ. કલ પાુંચ વિષયો છે અને અત્યારે િેની મ ૂળભ ૂિ
નોટ્સ ‘ક’ પાસે જ ઉપલબ્ધ છે .
સૌપ્રથમ ‘જ’ િધા જ વિષયોની નકલ કરાિે છે .
હિે ‘ખ’ ‘ક’ પાસેથી વિષય ૧ અને ૨ ની નકલ કરાિે છે . ‘ગ’ વિષય ૪ અને ૫ ની નકલ કરાિે
છે . ઘ વિષય ૩ ની નકલ કરાિે છે .
હિે ‘ચ’ ‘ખ’ પાસે ઉપલબ્ધ નકલમાુંથી વિષય ૧ અને ૨ ની નકલ, ’ગ’ પાસેથી વિષય ૪ અને ૫
ની અને ‘ઘ’ પાસેથી વિષય ૩ની નકલ કરાિે છે . ‘ખ’ વિષય ૪ અને ૫ ‘ગ’ પાસેથી અને વિષય ૩
ની નકલ ‘ચ’ પાસેથી મેળિે છે . આમ ‘ચ’ અને ‘ખ’ પાસે પણ હિે િધાુંય વિષયની નકલ
ઉપલબ્ધ છે .
એ જ રીિે ‘ગ’ વિષય ૧ અને ૨ ની નકલ ‘ખ’ પાસેથી અને વિષય ૩ ની નકલ ‘ઘ’ પાસેથી
મેળિે છે . ‘છ’ વિષય ૨ ની નકલ ‘ક’ પાસેથી, વિષય ૩ની નકલ ‘ઘ’ પાસેથી અને વિષય ૧ ની
નકલ ‘ચ’ પાસેથી િથા વિષય ૪ અને ૫ ની નકલ ‘જ’ પાસેથી મેળિે છે . ‘ઘ’ વિષય ૧ ની નકલ
‘જ’ પાસેથી, વિષય ૨ ની નકલ ‘ખ’ પાસેથી, વિષય ૪ ની નકલ ‘છ’ પાસેથી અને વિષય ૫ ની
નકલ ‘ચ’ પાસેથી મેળિે છે . આમ હિે િધા પાસે િધાય વિષયોની નકલ ઉપલબ્ધ છે . આ સમગ્ર
પ્રક્રિયા નીચેના બચત્ર દ્વારા સમજી શકાશે. સીધી સાદી ભાષામાું કહીએ િો એક સ્ત્રોત્રને અનેકવિધ
ટકડાઓમાું િહેંચીને એ ટકડાઓને એકથી િધ વ્યસ્ક્િઓ દ્વારા જેમને જરૂરી છે એ િધાુંયને
િહેંચિાની પ્રક્રિયા એટલે ટોરન્ટ પદ્ધવિ.
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િહેંચવ એ માનિ સ્િભાિ છે . પરાિનકાળમાું વશકાર િહેંચિાથી લઈને આજના સમયમાું માક્રહિી
િહેંચિા સધીનો સમગ્ર ઘટનાિમ સહકારના પાયા પર િનેલો છે , અને ટૉરન્ટ ટે કનોલોજી અને
િપરાશ સમગ્રપણે આ િહેંચણીના જ પાયા પર ઊભો છે . દે શોની સરહદોને પાર, ઇન્ટરનેટના
િપરાશે આખાુંય વિશ્વને આંગળીના ટે રિે મ ૂકી દીધ ું છે , એટલે જ અમેરીકામાું આજે જ પ્રવસદ્ધ થયેલ
આલ્િમના ગીિો આપણા ઘરે િાગિાું હોય છે અને વિશ્વના એક ખ ૂણે થયેલી ઘટનાના સમાચાર
થોડીક જ સેકુંડોમાું વિશ્વના િીજા ખ ૂણે પહોંચી જાય છે . માનિ ઉત્િાુંવિના ઈવિહાસમાું આજનો
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ઇન્ટરનેટ યગ માક્રહિીના આદાનપ્રદાનનો સૌથી ઝડપી યગ છે . અને િેમાુંય ફાઇલ શેરીંગન ું વિશ્વ
કોઈ પણ સીમાઓની પરિા કયાા િગર સિિ અનેક ગણી ઝડપે ફેલાત ું જ રહે છે . વિશ્વના ડેટા
સ્ટોરે જના સાધનો સિિ જૂના થિાું રહે એ હદે િેમની ક્ષમિાઓ વિકસી રહી છે અને છિાુંય િેનો
અંિ ક્યાુંય દે ખાિો નથી. હજ થોડાુંક જ િષો પહેલાું િપરાશમાું હિી િે ફ્લૉપી આજે ક્યાુંય જોિા
મળિી નથી. અકલ્્ય એિા ૧ અને ૨ ટેરાિાઈટ્સની સુંગ્રહ ક્ષમિાઓ ઇન્ટરનેટ િપરાશ કરિાું
દરે ક ઘરમાું ઉપલબ્ધ છે .
ફાઇલ શેરીંગની અનેક પદ્ધવિઓ છે . ઈ-મેલ દ્વારા ડેટાની આપ-લે, ઑનલાઈન સ્ટોરે જ જેિા કે
ગ ૂગલ ડ્રાઈિ કે માઈિોસોફ્ટના સ્કાયડ્રાઈિ, ડ્રોપિોક્સ િગેરે ઑનલાઈન ડેટા સુંગ્રહ અને
િહેંચણીના હાથિગા માધ્યમ છે . ફાઇલ શેરીંગની ઓનલાઈન સગિડો જેિી કે રે વપડશેર, ૪શેડા
િગેરેને લીધે ડેટાનો પ્રસાર િધ્યો છે . મોટી સાઈઝની ફાઇલ િહેંચી આપિી કેટલીક ઓનલાઈન
સગિડો જેિી કે યસેન્ડઈટ િગેરે પ્રચબલિ છે . િો િેિડેિલપસામાું અત્યુંિ પ્રચબલિ એફ.ટી.પી
પણ આિી જ એક સગિડ છે . છિાુંય બિટટૉરન્ટ પદ્ધવિ આ િધાુંયથી અનોખી અને િધ સક્ષમ
પદ્ધવિ છે . િેન ું કારણ છે િેના એક થી િધારે મ ૂળ.
બિટટૉરન્ટ વસિાયની િધી જ પદ્ધવિઓમાું મ ૂળ ફાઇલ ઉપલબ્ધ ન હોય િો ડેટાનો પ્રચાર કે પ્રસાર
મહદું શે અટકી પડે છે . ઉપરોક્િ ઉદાહરણના સુંદભે વિચારીએ િો 'ક' પાસેથી જ એ નોટ્સ અન્ય
સિેને મળે છે અને એ િધાુંય આંિરીક િહેંચણી કરિાું નથી. એટલે જો 'ક' િહેંચણી િુંધ કરે િો
જેટલા પાસે ફાઇલ પહોંચી ગઈ છે એ િેનો ઉપયોગ કરી શકે, અને અન્યોને એ ફાઇલ મળિાની
શક્યિા નહીિિ થઈ જાય છે .
ઇન્ટરનેટની ભાષામાું કહીએ િો એક કોમ્્યટરમાું રહેલી ફાઇલ િીજા અને િીજા પાસેથી ત્રીજા
કોમ્્યટરમાું એમ જાય છે પરું ત જો મ ૂળભ ૂિ કોમ્્યટર જ ઉપલબ્ધ ન હોય િો એ ફાઇલની
િહેંચણી અશક્ય થઈ જાય. બિટટૉરન્ટ પદ્ધવિમાું એક કોમ્્યટરમાું રહેલી ફાઇલના ટકડાઓ અનેક
અન્ય કોમ્્યટરમાું િહેંચાય છે અને એ િધાુંય કોમ્્યટસા એકિીજા સાથેના સામુંજસ્યથી અને
સહકારથી સમગ્ર ફાઇલ મેળિી શકે છે . એક િખિ મ ૂળ કોમ્્યટરના ટકડાઓ અન્ય કોમ્્યટરમાું
િહેંચાઈ જાય િે પછી અનેક કોમ્્યટર મ ૂળ કોમ્્યટર િરીકે િિે છે અને િેથી કોઈપણ સ્ત્રોિ િુંધ
થિા છિાું ફાઇલ શેરીંગમાું કોઈ સમસ્યા આિિી નથી.
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ટૉરન્ટ : મ ૂળભ ૂિ શબ્દો / વ્યાખ્યાઓ
બિટટૉરન્ટ પદ્ધવિના કેટલાક મ ૂળભ ૂિ શબ્દો અને વ્યાખ્યાઓ સમજીએ :
 peer - ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ ું એક એવ ું કોમ્્યટર કે વસસ્ટમ જેના પર ડેટાની આપ-લે
માટે સક્ષમ બિટટૉરન્ટ સોફ્ટિેર ચાલત ું હોય અને જેની સાથે અન્ય િપરાશકારો એ
સોફ્ટિેરના માધ્યમથી ડેટાની આપ-લે માટે જોડાઈ શક્િા હોય. ટૉરન્ટ પદ્ધવિ સાથે
સરખાિીએ િો નોટ્સ િહેંચણીના ઉપરોક્િ ઉદાહરણમાું ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ અને જ એ િધાું
જ Peer કહી શકાય.
 p2p - peer to peer માટેની ટૂુંકાક્ષરી સુંજ્ઞા, જેનો અથા થાય છે એક જ માધ્યમથી જોડાયેલા
અનેક peer, હકીકિે peer to peer એ ઇન્ટરનેટ પરના કોમ્્યટસા િચ્ચે ડેટા િહેંચણીની
ટેકનોલોજી છે જેમાું દરે ક કોમ્્યટર કે peer ડેટા મેળિિા અને પોિાની પાસેના ડેટા
િહેંચિાન ું એમ િુંને કામ કરે છે . આમ િે ડેટાની જરૂરિો માટે વિનુંવિ કરે છે અને એિી
વિનુંવિના ઉત્તરમાું ડેટા પણ ઉપલબ્ધ કરાિે છે .
 Torrent - ટૉરન્ટ ફાઇલ એ ડેટા સમાિિી ફાઇલ નથી, પરું ત એ ફક્િ જરૂરી ડેટાન ું સરનામ ું
ધરાિિી નાનકડી ફાઇલ છે જે metadata ધરાિે છે , ડાઊનલોડ માટે ઉપલબ્ધ ફાઇલના
િધા જ ટકડાઓની વિગિો િેમાું શામેલ છે , જેમાું એ ભાગના નામ, િેમની કલ સાઈઝ અને
જરૂરી િધા ટકડાઓને જોડાણ માટે ની જરૂરી વિગિો િેમાું શામેલ હોય છે . સામાન્ય રીિે
કોઈ પણ ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિા માટે ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ અથિા સોફ્ટિેર પછીની સૌથી
જરૂરી િાિિ છે િે ડેટાની ટોરન્ટ ફાઇલ, જે જરૂરી ડેટાના િધા જ વિભાગો કે ટકડાઓન ું
સરનામ ું અને વિગિો છે . ટૉરન્ટ ફાઇલ અનેક ટૉરન્ટ સચા એન્જીન દ્વારા શોધી અને મેળિી
શકાય છે .
 Client - peer to peer ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ટૉરન્ટ પદ્ધવિ દ્વારા ડેટા આપિા કે
મેળિિા માટેની સગિડ ઉપલબ્ધ કરાિી આપત ું સોફ્ટિેર એટલે ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ. ટૉરન્ટ
ફાઇલમાુંની વિવિધ ટકડાઓ વિશેની વિગિો એકત્રીિ કરીને જરૂરી ડેટા ડાઊનલોડ કે
અપલોડ કરિા માટેની સવિધા આ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ ઉપલબ્ધ કરાિી આપે છે . િધ
િપરાશમાું હોય એિા ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટની ચચાા આગળ કરિામાું આિી છે .
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 Leech અને Seed - સીડ એટલે એવ ું કોમ્્યટર અથિા ડાઊનલોડ કરનાર જેની પાસે ૧૦૦%
ડેટા ઉપલબ્ધ થઈ ગયો છે અને હિે એ ડેટા અન્યોને ડાઊનલોડ કરિા ઉપલબ્ધ કરાિી
આપે છે , આમ િે પોિાની પાસેના ડેટાને અપલોડ કરી રહ્ ું છે . િમારી પાસે ૧૦૦% ડેટા ન
હોય ત્યાું સધી એ કોમ્્યટરને Leech િરીકે ઓળખિામાું આિે છે . અને જરૂરી એિો િધો જ
ડેટા ૧૦૦% ઉપલબ્ધ થયા પછી Leech હિે Seed થઈ જાય છે . ઉપરોક્િ ઉદાહરણમાું 'ક'
પ્રથમ Seed છે . 'જ', 'ગ', 'ઘ' િગેરે અન્યો પાસેથી િેમની પાસે ન હોય એિો ડેટા મેળિે છે ,
આમ િેઓ Leech છે , સમયાુંિરે પ ૂરે પ ૂરો ડેટા મળ્યા પછી િેમની પાસે ઉપલબ્ધ ડેટા
અન્યોને િહેંચે છે આમ િેઓ Seed િને છે . િડન ું ઉદાહરણ લઈએ િો િડના મ ૂળને Seed
કહી શકાય અને િેની મ ૂળ િનિા િરફ આગળ િધિી ડાળીઓ Leech કહેિાય છે , િેઓ
પોિે મ ૂળ િરીકે પ્રસ્થાવપિ થઈ જાય પછી એ અન્ય ડાળીઓ માટે મ ૂળની ગરજ સારે છે
આમ એક િખિન ું Leech હિે Seed િની જાય છે .
 Ratio - કોઈ પણ એક િપરાશકારે ડાઊનલોડ કરે લ ડેટાની સામે અપલોડ કરે લ ડેટાના
સરે રાશને િહેંચણીની સરે રાશ કહેિાય છે . ડાઊનલોડ કરે લ ડેટાથી અપલોડ કરે લ ડેટા િધ
હોય િો સરે રાશ ૧ થી િધ હશે જે ટૉરન્ટ િપરાશકારોમાું એ િપરાશકાર માટે હકારાત્મક
અસર ઊભી કરે છે .
ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ દરમ્યાન મખ્યત્િે ઉપરોક્િ સુંજ્ઞાઓ િપરાશમાું આિે છે , અને િેમના વિશેની
સાચી સમજ ડાઊનલોડ કરિામાું મદદ કરે છે . િો ટૉરન્ટ પદ્ધવિ દ્વારા ફાઇલ ડાઊનલોડ માટે ની
આખી પ્રક્રિયા સમજીએ.


સૌ પ્રથમ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ (સોફ્ટિેર) િમારી વસસ્ટમમાું ડાઊનલોડ કરો - ઈન્સ્ટોલ કરો.



ત્યારિાદ ડાઊનલોડ કરિા માુંગો છો િે ફાઇલ માટે ની ટૉરન્ટ ફાઇલ ડાઊનલોડ કરો.



ડાઊનલોડ કરે લ ટૉરન્ટ ફાઇલને ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટમાું ચલાિિાથી જરૂરી ફાઇલ ડાઊનલોડ
કરી શકાશે.

એક સરળ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાિવ ું હોય િો શેરડી અને રસન ું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે િમારે જે
ડેટા અથિા ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિી છે િે શેરડીનો રસ છે . િો આ માટે ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ શેરડી
પીલિાનો સુંચો િની રહે છે અને ટૉરન્ટ ફાઇલ એ શેરડી િની રહે છે . ટૉરન્ટ ફાઇલ એ િમારે
જોઈએ છે એ ડેટા અથિા ફાઇલન ું સરનામ ું માત્ર છે અને ગમે િે સાઈઝના (૧ મેગાિાઈટથી
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લઈને ૧૦ ગીગાિાઈટ્સ કે િેથી પણ િધ સાઈઝના) ડેટા માટે ની ટૉરન્ટ ફાઇલ િો અમક
ક્રકલોિાઈટ્સની જ હશે, જેમ કે ૨૦ થી ૩૦ ક્રકલોિાઈટ્સ. અત્રે ધ્યાન રાખશો કે ટૉરન્ટ ફાઇલ એ
ડેટા ફાઇલ નથી. આ ટૉરન્ટ ફાઇલને ટૉરન્ટ કલાયન્ટ સાથે 'રન' કરિાથી જરૂરી ફાઇલ ડાઊનલોડ
થશે. હિે ત્રણેય વિભાગો
૧) વિવિધ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ
૨) જરૂરી ફાઇલની ટૉરન્ટ ફાઇલ શોધિી અને
૩) ડાઊનલોડની વિગિો.

ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ કરવ ું

ટૉરન્ટ ફાઇલ મેળિિી

ટૉરન્ટ ફાઇલના માધ્યમથી મ ૂળ ફાઇલ
ડાઊનલોડ કરિી
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ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ
આ પહેલા વ્યાખ્યામાું જણાવ્ય ું િે મજિ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ એટલે એવ ું નાનકડું કોઈ પણ સોફ્ટિેર કે
જે peer to peer ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ટૉરન્ટ પદ્ધવિ દ્વારા ડેટા આપિા કે મેળિિા માટે ની
સગિડ ઉપલબ્ધ કરાિી આપત ું હોય.

ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ એટલે ટૉરન્ટ ફાઇલમાાંની જરૂરી ડેટાના ટુકડાઓ વિશેની વિગતો
િાાંચી, તેને જરૂરી રીતે પ્રોસેસ કરીને ડેટા ડાઊનલોડ અને અપલોડ કરિાની
સગિડ આપત ાં ુ નાનકડુાં સોફ્ટિેર.

ઇન્ટરનેટ પર કોમ્્યટર માટે િેમજ હિે મોિાઈલ િપરાશકારો માટે પણ અનેક ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ
ઉપલબ્ધ છે . આ અનેકવિધ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટમાુંથી કેટલાક ઓપનસૉસા છે , કેટલાક અંગિપણે
વિકસાિેલા સોફ્ટિેર છે જે અમક સવિધાઓ વનિઃશલ્ક અને અમક સવિધાઓ િેચે છે , કેટલાક
જનરલ પબ્બ્લક લાયસન્સ હેઠળ ઉપલબ્ધ છે . આિા અનેકવિધ સોફ્ટિેરમાુંથી ઉપયોગી અને
જાણીિા એિા કેટલાક ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ વિશે નીચે જણાવ્ય ું છે .

બિટટૉરન્ટ (http://www.bittorrent.com) – બિટટૉરન્ટ કુંપનીન ું પોિાન ું ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર
છે બિટટૉરન્ટ. અહીં મ ૂળભ ૂિ સવિધાઓ વનિઃશલ્ક છે , અને િેમાું જાહેરાિ પણ હોય છે જ્યારે
િધારાની સવિધાઓ અને જાહેરાિ િગરના સોફ્ટિેર માટે આશરે ૧૭૦૦ રૂવપયા ખચાિા પડે છે .
ટૉરન્ટના મ ૂળ શોધકિાાઓ દ્વારા વિકસાિાયેલ આ સોફ્ટિેરની વિશેષિા છે કે જો િેને બિટટૉરન્ટની
મ ૂળભ ૂિ સાઈટ પરથી જ ડાઊનલોડ કયું હોય િો િેમાું એડિેર કે માલિેરની શક્યિાઓ ન્ય ૂનિમ
છે . બિટટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ એન્ડૉઈડ વસસ્ટમ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે .

માઈક્રોટૉરન્ટ (મ્યટુ ોરે ન્ટ અથિા યટુ ોરે ન્ટ) (http://www.utorrent.com)- મ ૂળભ ૂિ સવિધાઓ
વનિઃશલ્ક આપત ું, ક્લાઊડ ટે કનોલોજી આધારીિ અને હિે બિટટૉરન્ટ કુંપની દ્વારા જ વિકસાિાઈ
રહેલ ું પ્રચબલિ સોફ્ટિેર છે . િેના નામમાું રહેલા "µ" અથિા "u" નો ગ્રીક ભાિાથા થાય છે માઈિો
અથિા અવિશય નાન ું. આ નામની પાછળન ું કારણ છે માઈિોટૉરન્ટ દ્વારા વસસ્ટમની મૅમરીનો
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લઘત્તમ િપરાશ પરું ત અન્ય ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ જેટલી જ સક્ષમિા. સોફ્ટિેરની સાઈઝ લગભગ ૧
મેગાિાઈટ જેટલી જ છે , િેન ું ઈન્સ્ટોલેશન પણ ઝડપી છે અને એ ઉપરાુંિ િેની સવિધાઓ,
િપરાશની સગમિા અને કાયાક્ષમિાને લીધે િે ખ ૂિ પ્રચબલિ છે . વિન્ડોઝ, મૅક, લીનક્સ અને
એન્ડ્રોઈડ જેિી વિવિધ ઓપરે ટીંગ વસસ્ટમ્સ માટે આ સોફ્ટિેર ઉપલબ્ધ છે .

વ ૂઝ (http://vuze.com) - એ માઈિોટૉરન્ટ જેટલ ું જ પ્રવસદ્ધ ટૉરન્ટ સોફ્ટિેર છે . લાુંિા સમય સધી
િે જનરલ પબ્બ્લક લાયસન્સ હેઠળ હત ું, જે હિે પ્રપ્રાઇટરી હોિાનો ભ્રમ ઉભો કરે છે . જો કે મ ૂળ
સોફ્ટિેર ૯ થી ૧૯ મેગાિાઈટ્સ જેટલી સાઈઝન ું છે અને મ ૂળભ ૂિ સોફ્ટિેર વનિઃશલ્ક છે . અન્ય
ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ કરિાું િે વ ૂઝ િપરાશકિાા ઓને મળિી કેટલીક સવિધાઓ અહીં િધ છે જેમ કે
વમત્રો િચ્ચે ટૉરન્ટની િહેંચણી, ચેટ, રે ટીંગની પદ્ધવિ િગેરે. આ ઉપરાુંિ અનેક ્લબગનની
સવિધાઓ પણ વ ૂઝના િપરાશને િધ સવિધાજનક િનાિે છે .
આ ઉપરાુંિ અન્ય કેટલાક પ્રચબલિ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટની કડીઓ અહીં ઉપલબ્ધ કરાિી છે .
ક્ય ૂબિટટોરન્ટ (http://www.qbittorrent.org)
બિટકૉમેટ (http://www.bitcomet.com)
બિટલોડા (http://www.bitlord.com)

ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટૉલેશન
ટૉરન્ટ વિશ્વમાું પ્રિેશ કરિાની શરૂઆિ કરીએ. િમારી પ્રથમ ટૉરન્ટ ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિાું
પહેલા ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ અથિા સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ કરવ ું પડશે. સૌથી નાન ું અને ઝડપી હોિાથી
આપણે માઈિોટૉરન્ટ ઇન્સ્ટૉલ કરીએ.
સૌપ્રથમ માઈિોટૉરન્ટની િેિસાઈટ (http://www.utorrent.com) પર જઈને વનિઃશલ્ક સોફ્ટિેર
ડાઊનલોડ કરીએ. આ માટે િેિસાઈટ પર જઈને નીચે દશાા વ્યા મજિ 'Get µtorrent' પર ક્ક્લક
કરો.
ત્યાર િાદ આિિા િે વિકલ્પોમાુંથી વનિઃશલ્ક વિકલ્પ પસુંદ કરિા ક્ક્લક કરો. (જઓ પાના નું ૧૩
પરની ઈમેજ)
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આમ કરિાથી સોફ્ટિેર ડાઊનલોડ થશે જે લગભગ ૧૨૨૭ િાઈટ્સન ું છે . સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ
કરિા ડાઊનલોડ થયેલ ફાઇલ પર ડિલ ક્ક્લક કરો. આમ કયાા પછી વિવિધ ઇન્સ્ટૉલેશન સ્િીન
એક પછી એક આિશે જેમાું દરે ક િખિે 'નેક્સ્ટ' અથિા જરૂરી વિકલ્પ પસુંદ કરીને સુંમવિ આપિાું
ઇન્સ્ટૉલેશન થશે. વિવિધ ડાઊનલોડ સ્િીન અત્રે ફોટો સ્િરૂપે મ ૂક્યા છે .
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એક પછી એક ઉપરોક્િ સ્કીન િાદ સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ થશે અને શરૂ થયેલ સોફ્ટિેર નીચે સ્કીનમાું
િિાવ્યા મજિ દે ખાશે. અત્રે ધ્યાન રાખશો કે ઇન્સ્ટૉલેશન દરમ્યાન વનિઃશલ્ક ડાઊનલોડ અને
ટૂલિારની સગિડ વિકલ્પ િરીકે અપાય છે , જેને પ્રાથવમક િિક્કે અિગણિી.

ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ કરવ ું

ટૉરન્ટ ફાઇલ મેળિિી

ટૉરન્ટ ફાઇલના માધ્યમથી મ ૂળ ફાઇલ

ડાઊનલોડ કરિી
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ટૉરન્ટ ફાઇલ ડાઊનલોડ
ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ ડાઊનલોડ થઈ ગયા પછી હિે જરૂરી ડેટા માટે ની ટૉરન્ટ ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિી
પડશે. જરૂરી ટૉરન્ટ ફાઇલ શોધિા માટે ગ ૂગલ અથિા અન્ય સચા એન્જીનમાું શોધ કરી શકાય છે ,
આ ઉપરાુંિ ફક્િ ટૉરન્ટ ફાઇલ શોધી આપિા અનેક ટૉરન્ટ સચા એન્જીન પણ ઉપલબ્ધ છે જેમની
એક નાનકડી યાદી અત્રે આપી છે .
પબ્બ્લક ડૉમેઈનમાું ન હોય િેિી ક્રફલ્મો, ઑડીયો કે અન્ય ડેટા ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિી કાયદાકીય
રીિે ગનો થઈ શકે છે . પાયરસીને દરે ક શક્ય રીિે અટકાિિી જ જોઈએ અને એ માટે કૉપીરાઈટ
હોય એિો ડેટા ડાઊનલોડ ન કરિો એ િપરાશકારની ફરજ છે . જરૂરી સોફ્ટિેર, વિક્રડયો કે ડેટા
ફાઇલ ડાઊનલોડ કરિાની સુંપ ૂણા જિાિદારી િપરાશકારની રહે છે . જો કે અહીં અથા એિો નથી કે
ટૉરન્ટથી થયેલ દરે ક ડાઊનલોડ ગેરકાયદે સર જ હોય છે .
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ટૉરન્ટ સચા એન્જીન
જરૂરી ડેટા માટે ની ટૉરન્ટ ફાઇલ શોધિા માટે અનેક ટૉરન્ટ સચા એન્જીન ઉપલબ્ધ છે . િો વિવિધ
પ્રકારના મીડીયા જેમ કે ઑડીયો, વિક્રડયો,સોફ્ટિેર, ગેમ્સ િગેરેના ટૉરન્ટ આપિી સાઇટ્સ પણ
ઉપલબ્ધ છે . કેટલીક મખ્ય ટૉરન્ટ સચા એન્જીન અને ડાઊનલોડ સાઇટ્સ અહીં િિાિી છે .

અત્રે યાદ રહે કે કેટલીક ટૉરન્ટ િેિસાઈટ્સ કોપીરાઈટ ધરાિતા મીડીયા જેમ કે
ફફલ્મ / ગીત / સોફ્ટિેર િગેરે માટેના ટૉરન્ટ્સ પણ િહેંચે છે . જો કે આ ટૉરન્ટ્સ
કૉપીરાઈટ કાયદાનો ભાંગ કરતા નથી, પણ તેમના દ્વારા ફેલાતી એ સામગ્રી
ડાઊનલોડ કરિી જરૂર ગેરકાયદે સર હોય છે . છતાાંય આ િેિસાઈટ્સ સીધેસીધી
કોપીરાઈટ ધરાિતી સામગ્રી િહેંચતી ન હોિાનો દાિો કરતી હોય છે જે એક
અથથમાાં સાચો પણ િની રહે છે .

1. Vodo
િોડો વિશ્વભરમાું વનિઃશલ્ક અને ગણિત્તાસભર મીક્રડયાને ફેલાિિા માટે ટૉરન્ટ માધ્યમનો
ઉપયોગ કરે છે . અહીંથી અનેક અંગ્રેજી ક્રફલ્મોના ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરીને પબ્બ્લક
ડૉમેઈનમાું રહેલ ક્રફલ્મો િમારા કોમ્્યટર કે અન્ય વસસ્ટમ પર માણિા માટે વનિઃશલ્ક
ડાઊનલોડ કરી શકાય છે .
2. LIbrivox
બલબિિોક્સ પબ્બ્લક ડૉમેઈનમાું રહેલ ઑડીયો પસ્િકોની ક્રડજીટલ લાઈિેરી છે . સ્િયુંસેિકો
દ્વારા સ્િરિદ્ધ કરાયેલ અનેક ઑડીયો પસ્િકો અહીંથી અનેક વિકલ્પો સહ ટૉરન્ટના માધ્યમ
દ્વારા વનિઃશલ્ક ડાઊનલોડ કરી શકાય છે . દર મહીને લગભગ ૧૦૦થી િધ ઑડીયો પસ્િકો
અહીં ઉમેરાય છે અને અત્યાર સધી ૭૪૦૦થી િધ ઑડીયો પસ્િકો અહીં ઉપલબ્ધ થઈ
ચ ૂક્યા છે . ઑડીયો પસ્િકો માટે બલબિિોક્સ એક અનોખી, અવિશય ઉયપોગી િેિસાઈટ છે .
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3. Frostclick
પ્રચબલિ ક્રિએટીિ કોમન્સ લાયસન્સ ધરાિિા અને ઉપયોગી એિા સુંગીિ, વિડીયો, ક્રફલ્મો,
સોફ્ટિેર, ઈ-પસ્િકો, પોડકાસ્ટ, ડોક્યમેન્ટરી જેિા અનેકવિધ વિભાગોમાું ઉપલબ્ધ
વિષયિસ્તને ડાઊનલોડ કરિા માટે એક વિકલ્પ િરીકે ટૉરન્ટ ફાઈલ અહીં ઉપલબ્ધ છે .
જો કે અહીં ઉપલબ્ધ સામગ્રી ટૉરન્ટ વસિાય પણ િાઊઝર િડે ડાઊનલોડ કરી શકાય છે .
4. Mininova
ૃ અને સરળ ટૉરન્ટ સચા અને ડાઊનલોડ સાઈટ
વમવનનોિા એક પ્રચબલિ, ઉપયોગી, સમદ્ધ
છે . અહીં ઈ-પસ્િકો, ઑડીયો, વિડીયો, ગેમ્સ, ક્રફલ્મો, ફોટોગ્રાફ્સ, સોફ્ટિેર, ટીિી શો જેિી
અનેક સામગ્રીના ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે . વમવનનોિા ૨૦૦૫થી ચાલિી ટૉરન્ટ
સચા અને િહેંચણીની િેિસાઈટ છે અને અહીં પોનોગ્રાક્રફક કન્ટે ન્ટ હોિી નથી. આ ઉપરાુંિ
કન્ટે ન્ટ ક્રડસ્રીબ્યશન સવિધા હેઠળ િપરાશકારો િેમની સામગ્રી પણ ટૉરન્ટ દ્વારા િહેંચી શકે
છે . નિા અપલોડ્સને સિિ જાણિા રહેિા અહીં આર.એસ.એસ ફીડ પણ ઉપલબ્ધ છે .
5. Torrentz
જેમ ગ ૂગલ અનેકવિધ ઓનલાઈન માક્રહવિનો શોધ સ્ત્રોિ છે િેમ ટોરન્ટ્ઝ વિવિધ ટૉરન્ટ
ક્રડરે ક્ટરીમાુંથી ટૉરન્ટને શોધી આપિી એક સચા સવિધા છે . અહીં કોઈ ટૉરન્ટ અપલોડ
કરિાની કે ડાઊનલોડ કરિાની સવિધા નથી, પરું ત ફક્િ વિવિધ ટૉરન્ટ િહેંચિી સાઈટ્સ
પરના ઉપલબ્ધ ટૉરન્ટ શોધી આપિી અત્યુંિ ઉપયોગી અને ઝડપી િેિસાઈટ છે . લગભગ
૯ થી િધ િષાથી ટૉરન્ટ શોધી આપિી અગ્રગણય સવિધા ટૉરન્ટ્ઝ સચા એન્જીન હોિાને
લીધે દરે ક પ્રકારના ટૉરન્ટ અહીં દશાા િિામાું આિે છે .
6. Kickass.to
કીકઍસ ટૉરન્ટ્સ ૨૦૦૮માું શરૂ થયેલ ટૉરન્ટ સચા એન્જીન છે જે ય ૂઝર ફ્રેન્ડલી િપરાશકિાા ને સરળિાથી ઉપયોગમાું આિે એ પ્રકારે િનાિાઈ છે . ટે કનોલોજીની રીિે
અનેકવિધ ટૉરન્ટ સચા એન્જીનમાું અગ્રગણય અને ૨૦૧૨માું અલેક્ષાના િમાુંકમાું પ્રમખ
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૧૦૦ િેિસાઈટ્સમાું સમાવિષ્ટ આ િેિટૉરન્ટ સચા એન્જીન ટૉરન્ટ િપરાશકારોની પ્રમખ
પસુંદ છે . ટૉરન્ટની અનેકવિધ વિષદ માક્રહિી, સીડ્સ, લીચ, પ્રવિભાિો અને સાઈઝ સાથે
ટૉરન્ટ સચા પક્રરણામ અપાય છે .
7. Isohunt
૫૫૫ િેિસાઈટ્સના ટૉરન્ટ ડેટાનો રે ક, ૨૩૫,૭૫૯ રેકસા, ૧૩,૭૧૯,૩૭૮ એક્ક્ટિ ટૉરન્ટ્સ,
કલ ૧૭,૩૬૨ ટે રાિાઈટ્સની સાઈઝની ટૉરન્ટ ફાઈલ દ્વારા િહેંચણી અને ૪૩ કરોડથી િધ
પીઅસા –આછે આઈએસઓ હન્ટ્નો ટૂુંકો પક્રરચય. ઑડીયો, ગેમ્સ, ક્રફલ્મો, સોફ્ટિેર િગેરે
માટે ના ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરી શકાય છે અથિા અપલોડ કમ્યવનટીમાું જોડાઈ શકાય છે .
ઉપરાુંિ અહીં રજીસ્ટર કરીને નકલી અથિા ઉપયોગી ન હોય એિા ટૉરન્ટ વિશે માહીવિ
આપી શકાય છે . અહીં મોડરે ટર િનિાના કેટલાક ફાયદા પણ છે . ટૉરન્ટ શોધ માટે ની આ
િેિસાઈટ એ કારણ માટેની મખ્ય િેિસાઈટ્સમાુંની એક છે .
8. ExtraTorrent
અનેકવિધ ક્રફલ્મો, ઑડીયો, સોફ્ટિેર, ટીિી, ગેમ્સ, ઈ-પસ્િકો, મોિાઈલ સાથેસાથે અનેક
પોનોગ્રાક્રફક સામગ્રી માટેના પણ ટૉરન્ટ ધરાિિી આ િેિસાઈટ છે લ્લા થોડા સમયમાું ખ ૂિ
પ્રચબલિ થઈ છે . સમયાનસાર િદલાિા ટૉરન્ટના સીડ્સના આધારે િેની ક્ષમિા અને
ઝડપ િગેરેને ધ્યાનમાું રાખીને ડાઊનલોડ કરિા અંગે િપરાશકિાા વિચારી શકે છે .
૧૩૯૩૫૭૧ કલ ટૉરન્ટ્સ ધરાિિી, ડેટાિેઝમાું કલ ૩૬૦૭૯૨૫૩ ફાઈલ ધરાિિી આ
વિશાળકાય િેિસાઈટ અને ટૉરન્ટ ક્રડરે ક્ટરી છે .
9. Take.FM
સારી ગણિત્તા ધરાિિી અનેક હોલીવડ ક્રફલ્મોના ટૉરન્ટ અહીં ઉપલબ્ધ છે . િળી એ
ક્રફલ્મોને િેમના પ્રકાર અનસાર િહેંચિામાું પણ આિી છે , ઉપરાુંિ િધ ડાઊનલોડ થઈ
રહેલી ક્રફલ્મો, નિી ઉમેરાયેલ ક્રફલ્મો િગેરે િહેંચણી પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે . આ ઉપરાુંિ
YTS પણ આ જ પ્રકારની સવિધા છે .
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10. DesiTorrents
ભારિીય િપરાશકારો માટેની આ એક ટૉરન્ટ િેિસાઈટ છે જેમાું ભારિીય ભાષાઓમાુંની
સામગ્રી માટે ટૉરન્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે . અનેકવિધ વિભાગોમાું અને ભાષાઓમાું િગીકૃિ આ
િેિસાઈટમાું ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરિા પહેલા રજીસ્રે શન કરાિવ ું જરૂરી છે . આિી જ એક
અન્ય િેિસાઈટ છે DesiDhamal

અનેક ટૉરન્ટ સચથ એન્ીન મોટા પ્રમાણમાાં પોનોગ્રાફફક કન્ટેન્ટ માટેની ટૉરન્ટ
ફાઇલ પણ પ્રસાફરત કરે છે .

આ ઉપરાુંિ ટૉરન્ટ સાઈટ્સ છે -

ThePirateBay
H33T
TorrentReactor
RARBG
Bittorrent Blog
Academic Torrents
Vuze Network
PublicDomainTorrents
Vertor

સૌપ્રથમ ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરીએ..
હિે ધારી લઇએ કે મારે Suzanne Talhouk ન ું Don't kill your language નામન ું પ્રિચન જોઈએ છે ,
ટૉરન્ટ િેિસાઇટ્સ કે સચાએન્જીનના માધ્યમથી જોઈિી સામગ્રી શોધિી પડે. ઉદાહરણ માટે અહીં
આપેલા પગલાું િથા બચત્રમાું િિાવ્યાું મજિ કરીએ..
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1. http://www.vuze.com/content/ પર જાઓ

2. Our Favorites વિભાગમાું TED TALKS ના બચત્ર પર ક્ક્લક કરો,
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3. લોડ થયેલ પાનાું પર TED : Suzanne Talhouk: Don't kill your language પાસે મ ૂકેલ
ડાઊનલોડ બચત્ર પર ક્ક્લક કરો.

4. અહીં ક્ક્લક કરિાથી એક ટૉરન્ટ ફાઇલ ડાઊનલોડ થશે. આ ટૉરન્ટ ફાઇલ િમે િાઊઝરમાું
ડાઊનલોડ માટે સ ૂચિેલ સ્થળે મળશે, જે ફક્િ ૧૦ ક્રકલોિાઈટ્સની છે .

5. આ ટૉરન્ટ ફાઇલ પર માઊસ િડે ડાબ ું િટન ડિલ ક્ક્લક કરો. ફાઇલ આપોઆપ ટૉરન્ટ
ક્લાયન્ટ શોધી િેની સાથે ડાઊનલોડ થનાર ફાઇલ માટે ના વિકલ્પ દશાાિે.

23
6. ખ ૂલેલા ડાયલોગ િોક્સ માું ઓ.કે. પર ક્ક્લક કરિાથી િમારા ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટમાું ફાઇલ
ડાઊનલોડ શરૂ થશે.

ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર ઇન્સ્ટૉલ કરવ ું

ટૉરન્ટ ફાઇલ મેળિિી

ટૉરન્ટ ફાઇલના માધ્યમથી મ ૂળ ફાઇલ
ડાઊનલોડ કરિી

7. ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની સ્પીડ અને જોડાયેલ સીડ્સની સુંખ્યાના આધારે આ ફાઇલ ડાઊનલોડ
થશે. ડાઊનલોડ પ ૂણા થયે િે અંગેની સ ૂચના પણ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ આપશે.

ડાઊનલોડ પ ૂણા થઈ જાય ત્યાર િાદ પણ સીડીંગ કરવ ું એ ટૉરન્ટ િપરાશકિાા ઓમાું આભારદશાન
ની એક રીિ મનાય છે , જેથી અન્ય ડાઊનલોડ કરનારાઓને પણ પ ૂરિો સ્ત્રોિ મળી રહે. આ માટે
ડાઊનલોડ / અપલોડ રે શીયો ૧ કે િેથી િધ થિા દે િો ઉબચિ ગણાય. જો કે એ રે શીયો ૧
ડાઊનલોડ સામે ૦.૦ અપલોડ હોય િો પણ િમે ટૉરન્ટ પદ્ધવિ દ્વારા અન્ય ફાઈલ ડાઊનલોડ કરી
જ શક્શો.
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મેગ્નેટ બલિંક વિશે થોડક
ું …
હિે ઘણીિધી ટૉરન્ટ ફાઈલ િહેંચિી િેિસાઇટ ટૉરન્ટ ફાઈલ સાથે સાથે મેગ્નેટ બલિંક પણ
ઉપલબ્ધ કરાિે છે . િો .torrent ફાઇલની સામે આ મેગ્નેટ બલિંક વિશે િધ જાણીએ.

ધારો કે િમે કોઈક ક્રફલ્મ માટેની .torrent ફાઇલ ડાઊનલોડ કરો છો, ટૉરન્ટ રે કર િેિસાઈટ કે
ટૉરન્ટ સચા િેિસાઈટ્સના માધ્યમથી મેળિેલી એ નાનકડી ટૉરન્ટ ફાઈલમાું િમે ક્રફલ્મની જે મોટી
ફાઈલ ડાઊનલોડ કરિા માુંગો છો િે અંગેની વિગિો હશે, એ ટૉરન્ટ ફાઈલ િમારા કોમ્્યટરમાું
ઇન્સ્ટોલ કરે લ ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટને એ ફાઈલ વિશે માક્રહિી આપે છે જેમ કે ફાઈલ / ફાઈલ્સના નામ,
િેના ટકડાઓને રેક કરિા રે કરના ય.આર.એલ, િેમની સાઇઝ િગેરે. આ માક્રહિીના આધારે િમારું
ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર એ ડાઊનલોડ માટે એક ચોક્કસ કોડ (હેશ કોડ) િનાિે છે , જે િમારા
ડાઊનલોડ પ ૂરિો જ સીમીિ હોય છે અને આિા દરે ક ડાઊનલોડ માટે એ કોડ અલગ હોય છે ,
અદ્વદ્વવિય. એ કોડની મદદથી િે ફાઈલને અપલોડ કરનારાઓ સાથે સુંપકા કરે છે અને િેના
ટકડાઓ મેળિે છે .

મેગ્નેટ કડી આ િચ્ચેની પ્રક્રિયાને સુંપ ૂણાપણે ટૂુંકી કરી દે છે . મેગ્નેટ બલિંક પોિે જ એ હેશકોડ ધરાિે
છે , એટલે િમારા ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેરને હેશકોડ િનાિિાની પ્રક્રિયા કરિી પડિી નથી, એ સીધ ું
અપલોડ કરનારાઓને શોધે છે જેની મદદથી િમારું ડાઊનલોડ ઝડપથી શરૂ થઈ શકે. આમ
મેગ્નેટ બલિંકને રે કરની જરૂરિ નથી.

િપરાશકારો માટે મેગ્નેટ કડીનો સીધો અથા થાય છે એક અથિા િે ઓછી ક્ક્લક અને ટૉરન્ટ
ફાઈલ ડાઊનલોડ કરિાની કડાકૂટમાુંથી મસ્ક્િ જ્યારે ટૉરન્ટ િહેંચિી િેિસાઈટ્સ માટે એ
કાયદાકીય રીિે ઉપયોગી એટલે છે કારણકે અહીં િેમને કોપીરાઈટ ધરાિિી સામગ્રીની ટૉરન્ટ
ફાઈલ પણ સાચિિી કે િહેંચિી પડિી નથી. નીચે દશાા િેલ બચત્રમાું ક્રકકએસ ટૉરન્ટની િેિસાઈટ
પર આપેલી મેગ્નેટ બલિંક િિાિી છે .
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આપણી ફાઈલ િહેંચિા માટે ટૉરન્ટ ફાઈલ િનાિિી...
હિે આપણી પાસે રહેલી ફાઈલને અનેક લોકો સધી સરળિાથી પહોંચાડિા માટે ટૉરન્ટ ફાઈલ
િનાિિા માટે જરૂરી પદ્ધવિ અને પગલાું સમજીએ...
સૌપ્રથમ જે ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ દ્વારા ફાઈલ ડાઊનલોડ કરીએ છીએ િેને જ શરૂ કરીએ. અહીં
માઈિોટૉરન્ટ અથિા મ્ય ૂટૉરન્ટ નો ઉપયોગ કયો છે . માઈિોટૉરન્ટ શરૂ કરી દશાા વ્યા મજિ ‘Create
New Torrent’ પર ક્ક્લક કરો.

આમ કરિાથી ટૉરન્ટ િનાિિા માટે નવ ું ડાયલોગ િોક્સ ખલશે જેમાું દશાા વ્યા મજિ જરૂરી
વિગિો ભરો. અત્રે ધ્યાન રાખશો કે રે કસાની વિગિો આપોઆપ ભરે લી જ હશે.
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જરૂરી વિગિો જેિી કે ફાઈલન ું િમારા કોમ્્યટર પરન ું લોકેશન, િધારાના રે કર (જો ઉમેરિા હોય
િો) િગેરે ભરી, comment માું જરૂરી વિગિ ભરી, સ્ટાટા સીડીંગ પર ક્ક્લક કરી, ટૉરન્ટ ક્રિએટ કરો.
િનેલી ટૉરન્ટ ફાઈલને યોગ્ય જગ્યાએ સુંગ્રહિાથી આપોઆપ સીડીંગ શરૂ થઈ જશે. હિે િનેલી
ટૉરન્ટ ફાઈલને િહેંચો જેથી અપલોડ કરે લ સામગ્રી માક્રહિી અન્યો ડાઊનલોડ કરી શકે. હિે
િનેલા આ ટૉરન્ટને િહેંચિા વમવનનોિા પર અપલોડ કરીએ... આ માટે
આ ગીિ માટે ની ટૉરન્ટ ફાઈલ મેળિિા અહીં ક્ક્લક કરો. અહીં દશાા વ્યા મજિન ું અપલોડ કરે લ ું
ગીિ ટૉરન્ટ ફાઈલ ડાઊનલોડ કરીને દશાા િેલ પગલાુંઓ િડે મેળિી શકાય છે .
દશાાવ્યા મજિ વમવનનોિા પર જઈને અપલોડ > કન્ટે ન્ટ ક્રડસ્રીબ્યશન પર ક્ક્લક કરો. અહીં વનિઃશલ્ક
ખાિા માટે રજીસ્રે શન ફોમા ભરવ ું પડશે. ખાત ું કન્ફમા થશે એટલે િમે િમારી ટૉરન્ટ ફાઈલ ત્યાું
અપલોડ કરી શક્શો.
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ધ્યાનમાું રાખિા જેિી િાિિો  ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટને િમારી વસસ્ટમ પર વ્યિસ્સ્થિ રીિે ચાલિા અને જરૂરી ફાઇલ ડાઊનલોડ
કરિા વસસ્ટમમાું ઓછામાું ઓછી 1 GB RAM હોિી જોઈએ અને 1 GHz CPU હોવ ું જોઈએ.
ઉપરાુંિ આ માધ્યમથી ડાઊનલોડ થિી ફાઈલની સાઈઝ પણ મોટી હોય છે , એ ફાઈલને
સુંગ્રહિા માટે હાડા ક્રડસ્કમાું પણ પ ૂરિી જગ્યા ઉપલબ્ધ હોિી જોઈએ.

 િમે ટૉરન્ટ દ્વારા જે ફાઈલ ડાઊનલોડ કરી રહ્યા છો િેની ઉપયોગીિા અંગે, િેની ગણિત્તા અને
િેમાું માલિેર કે એડિેર ન હોય એ ચકાસિા ધ્યાન રાખશો કે એ ટૉરન્ટ િેરીફાઈડ ટૉરન્ટ
હોય, આ ઉપરાુંિ ટૉરન્ટ ડાઊનલોડના પાનાું પરના િપરાશકારોના એ અંગેના પ્રવિભાિો િથા
ટૉરન્ટ અપલોડકિાા ની આ પહેલાની અપલોડ વિશેની માક્રહિી પણ ચકાસો જેથી નકામી,
િાયરસ કે માલિેર ધરાિિી ફાઈલ ડાઊનલોડ ન થઈ જાય.

 ઉપરોક્િ કાળજીની સાથે સાથે િમારા કોમ્્યટરના એન્ટીિાયરસ પ્રોગ્રામને પણ એક્ક્ટિ
રાખશો જેથી કોઈ પણ શક્ય િાયરસ સામે િમારી વસસ્ટમને િચાિી શકો. ઓનલાઈન ઘણાું
એક્ન્ટિાયરસ પ્રોગ્રામ વનિઃશલ્ક ડાઊનલોડ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે . િેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો
છો.

 ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરવ ું ગેરકાયદે નથી, પરું ત ટૉરન્ટના માધ્યમથી કૉપીરાઈટ હોય િેિી
સામગ્રી ડાઊનલોડ કરિી ગેરકાયદે છે અને એથી િચિા જે સામગ્રી ડાઊનલોડ કરી રહ્યા છો
િેના વિશે જરૂરી માક્રહિી મેળિી લો. આ ઉપરાુંિ ઉપર સ ૂચિેલ અનેક ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ
સાઈટ્સમાુંથી ઘણી કાયદાકીય રીિે પબ્બ્લક ડોમેઈનમાું હોય િેિી ફાઈલ ડાઊનલોડ માટે
ઉપલબ્ધ કરાિે છે િેનો ઉપયોગ કરો.
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 ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ ડેટાભ ૂખી પ્રક્રિયા છે . ૧ જીિીની ફાઈલ ડાઊનલોડ કયાા પછી સીડીંગ માટે
િેને મ ૂકો અને ધ્યાન ન આપો િો િે ભયુંકર ડેટા િપરાશમાું પક્રરણમી શકે છે . િમારી
મહીનાિાર ડેટા િપરાશની ચકાસણી કરિા રહો અને જરૂરી લાગે િો ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટમાું એ
માટેની બલવમટ પણ ઉમેરો જેથી િમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની ડેટા ક્ષમિાથી િધીને િમે
િપરાશ ન કરો અને ખોટા ખચાથી િચી શકો.

 ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ િખિે આસપાસની જાહેરાિો પણ ડાઊનલોડ અંગેની જ હોિાનો સુંભિ છે ,
પરું ત એ ટૉરન્ટ ડાઊનલોડની િદલે િમને અન્યત્ર લઈ જશે. માટે જે ફાઈલ ડાઊનલોડ
કરિાની છે િેના ટૉરન્ટને મેળિિી િખિે સાિચેિ રહો.

 િમારા ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેરને સિિ અપડેટ કરિા રહો, અહીંના અપડેટ્સ િમને સરળ
ડાઊનલોડ માટે ની સવિધાઓ સિિ િધારિા રહે છે જેમ કે મેગ્નેટ બલિંક િગેરે.

 િમે અન્ય િેિસાઈટ્સ સફા ન કરિા હોિ કે ઈ-મેલ િગેરેનો ઉપયોગ ન કરિા હોિ એિા
સમયને ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ માટે પસુંદ કરો. ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ િમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જે
િેન્ડવિડ્થ િાપરશે િેના લીધે અન્ય સક્રફિંગમાું િકલીફ થિા સુંભિ છે . શક્ય હોય િો ટૉરન્ટ
દ્વારા મોટી ફાઈલ રાત્રે ડાઊનલોડ માટે મ ૂકો જેથી સિારે િમે જાગો ત્યારે િે ડાઊનલોડ થઈ
ચ ૂકી હોય.

 ઘણાું િપરાશકારો અને પ્રવિભાિકો હોય એિા ટૉરન્ટને ડાઊનલોડ કરિા પર િધ ભાર મ ૂકો,
આથી િમને િે ટૉરન્ટની ઉપલબ્ધ સીડસાની સુંખ્યા, ફાઈલની ગણિત્તા અને ટૉરન્ટની હેલ્થ
િગેરે વિશે આશ્વાસન મળી રહેશે.

 એકથી િધ ફાઈલ ધરાિિા ટૉરન્ટને ડાઊનલોડ માટે ક્લાયન્ટમાું મ ૂકિી િખિે િધારાની
ફાઈલોને અનચેક કરીને ડાઊનલોડ થિા રોકો.
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 મોટાભાગના ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર િમે િમારું કોમ્્યટર શરૂ કરો િેની સાથે શરૂ થઈ જાય
છે , આમ થત ું રોકિા અને ફુરસદના સમયે જ ફાઈલ ડાઊનલોડ કરિા માટે એ સોફ્ટિેરમાું
આપેલ ઑટો ડાઊનલોડના વિકલ્પને વનક્ષ્િય કરો.

 આખી ફાઈલ ડાઊનલોડ ન થઈ જાય ત્યાું સધી િમે િેને િાપરી શક્શો નહીં કારણકે ફાઈલ
અહીં અનેક ટકડાઓમાું ડાઊનલોડ થાય છે . આથી આખી ફાઈલ ડાઊનલોડ થઈ જાય અને
યોગ્ય પ્રમાણમાું િમે િેને સીડ કરો ત્યાું સધી િેને ક્રડલીટ કે મ ૂિ કરશો નહીં, મ ૂિ કરિાથી પણ
િમે િે ફાઈલને સીડ કરી શક્શો નહીં.

 સીડીંગ કરવ ું એ ટૉરન્ટ કમ્યવનટીની અગત્યની જરૂરિ છે . િમે મેળિેલ ફાઈલ અન્ય લોકો
સાથે િહેંચિી જરૂરી છે જેથી િમને મળે લ ફાઈલ અન્ય લોકો માટે પણ ઉપલબ્ધ િની રહે.
યાદ રાખો કે િમે જે ફાઈલ ડાઊનલોડ કરી છે િેને કોઈએ સીડ કરી છે .

 .rar/.zip અને .exe ફાઈલ જોખમી હોઈ શકે છે , આિી ફાઈલ શક્ય હોય ત્યાું સધી ડાઊનલોડ
કરિાન ું ટાળો અથિા પ ૂણા ખાત્રી થાય કે એ ફાઈલ માલિેર અથિા િાઈરસ નથી પછી જ િેન ું
ટૉરન્ટ ડાઊનલોડ કરો.

 ઉપલબ્ધ હોય િો ટૉરન્ટ ફાઈલને િદલે મેગ્નેટ બલિંક ડાઊનલોડ કરિા પર િધ ભાર આપો.

30
આખરે ...
બિટટૉરન્ટ ફાઇલ શેરીંગન ું અને ટૉરન્ટ ફાઈલન ું વિશ્વ રોજેરોજ નિી ઘટનાઓ જએ છે . ટૉરન્ટફ્રીક
ુ િ એકલા અમેરીકામાું િષે લગભગ પાુંચ લાખથી િધ લોકો પર
િેિસાઈટની પોસ્ટ મજ
કોપીરાઈટ ધરાિિી ફાઈલના ગેરકાયદે ઉપયોગ અને િહેંચણીનો કેસ થાય છે . વનણાય મજિ
અનેક કોપીરાઈટધારકો એક સાથે કોઈ િેિસાઈટના િપરાશકિાા ઓ કે ટૉરન્ટના િપરાશકિાા ઓ
પર દાિો માુંડી શકે નહીં, કારણ કે એ િપરાશકારોએ ટૉરન્ટના માધ્યમથી ફાઈલ ડાઊનલોડ કરી
છે એિી કોઈ સાબિિી આપી શકાય િેમ નથી. આ વનણાયે ટૉરન્ટ વિશ્વમાું અનેક િમળ ઊભા કયાા
છે કારણ કે હજારો િપરાશકિાા ઓ પર એકસાથે થિાું આિા કેસ હિે અશક્ય થઈ ગયા છે . િો
સામે પક્ષે ઈંગ્લેન્ડમાું િધને િધ ટૉરન્ટ િપરાશકારો િેમની ઓળખ છુપાિિા માટે પ્રોક્સી અથિા
ઓળખ છુપાિિાની સગિડ આપિા ટૉરન્ટ ક્લાયન્ટ સોફ્ટિેર િાપરિા થયા છે . પાુંચ હજારથી
િધ ઈ-પસ્િકો પાઈરે ટ િે પર અપલોડ કરનાર ડચ િપરાશકિાા પર કોટે ફક્રવમનલ કેસ
ચલાિિાની ના પાડી દીધી છે , આમ ટૉરન્ટન ું વિશ્વ કોપીરાઈટને લઈને કાયદાકીય ચ ુંગાલોમાું
અટિાત ું રહ્ ું છે . અનેક ટૉરન્ટ પ્રોિાઈડર િેિસાઈટ્સ િેમના ડૉમેઈન નેમ અને સિાર દે શ
િદલિા રહે છે . છિાુંય આ વિશ્વ રોજેરોજ હજારો િપરાશકિાા ઓ અને લાખો નિા ડાઊનલોડ્સ
સાથે આગળ ધપત ું જ રહે છે ...

ટૉરન્ટ િપરાશકિાાઓને એક માક્રહિી પસ્સ્િકા આપિાની અને િેના વિશે ન જાણિા લોકોને
મ ૂળભ ૂિ જાણકારી આપિાનો પ્રયત્ન આ ઈ-પસ્િક પ્રવસદ્ધ કરિાના મ ૂળમાું છે . ટૉરન્ટ પદ્ધવિ િડે
ફાઇલ શેરીંગન ું આખ ુંય વિશ્વ હિે િમારી સમક્ષ ઉપલબ્ધ છે અને આ ઈ-પસ્સ્િકા િેના માટે
પાશેરામાું પહેલી પ ૂણી પ ૂરી પાડશે એિી આશા છે .

અક્ષરનાદના માધ્યમથી આિી અનેક ઈ-પસ્સ્િકાઓ આપિાનો યત્ન રહ્યો છે પરું ત સમયના
અભાિે એ સહજ ઝડપથી િનાિી શકાિી નથી. આ પહેલા પણ મ ૂકેલી િડા પ્રેસ (સેલ્ફહોસ્ટે ડ) િડે
િમારી િેિસાઈટ િનાિો' ઈ-પસ્સ્િકાને પણ િાચકોનો અપાર પ્રેમ મળ્યો હિો. આ ઈ-પસ્િક પણ
સફળ થશે એિી અપેક્ષા છે .
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