
In primul rand trebuie tinut seama de faptul ca descarcarea neautorizata a unor fisiere este pasibila de 
amenda. HADOPI. 
Bittorrent prezinta fata de protocoalele P2P mai vechi avantajul de a putea descarca un fisier luand "felii" 
din el de pe alte calculatoare si nu este necesar ca aceste "felii" sa fie inregistrate in ordine.  
  
As dori totusi, ca inainte de a lansa un fisier bittorrent, sa  fac o trecere in revista a ceea ce se poate gasi 
pe internet. In ceea ce urmeaza, voi povesti ce am inteles eu.  
Lectura facultativa:   http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_vocabulary 
Sînt multe site-uri unde se gasesc bittorrent. Nu toate au acelasi regim, iar fisierele bittorrent pe care le 
recomand apar in diferite locuri pe pagina. 
Trebuie tinut seama de faptul ca a avea un .torrent download liber, nu inseamna ca fisierul pe care-l 
codeaza este neaparat si accesibil. Cum sistemul se bazeaza pe P2P (Pair To Pair) se poate ca el sa fi 
disparut sau ca sa nu se poata gasi toate "feliile" sau, ca la ora la care se incearca descarcarea unele 
calculatoare sa fie inchise. De asemenea, debitul la descarcare depinde de parametrii calculatorului pe 
care gaseti "felia" necesara.  
In schimb, pe serverele cu plata, fisierele respective sînt disponibile. Preturile nu sînt foarte ridicate, doar 
ca devin rentabile doar cand ai mult de descarcat.  
Unele dintre serverele cu plata (Hotfile.com, Rapidshare.com, Megaupload.com) permit si descarcarea 
libera, doar ca exista o serie de restrictii. Debitul este mic.  Trebuie sa astepti cam un minut inainte de a 
putea intra. Accesul între doua descarcari este de ordinul zecilor de minute.  Fisierele sînt comprimate in 
format .rar sau .zip si adesea în transe (ex.  abcd.part1.rar; abcd.part2.rar; abcd.part3.rar, etc).  Ca sa 
lepoti folosi trebuie sa le descarci pe toate.  
 
Am sa fac  un fisier pdf cu o groaza de imagini, in care voi incercui ce trebuie luat.  
Ca regula, daca nu tii sa platesti in mod inutil, nu trebuie luate obiectele care poarta mentiuni de tipul 
"sponsored" , "direct", "rapid", sau la care apare  viteza de descarcare. 
De asemenea, trebuie sa ai bine deschisi ochii, sa nu clichezi alaturi. Site-urile astea traiesc adesea din 
porno sau alte dracovenii.  
 
Dupa ce faci click pe obiectul respectiv, apare un panou in care te intreaba daca vrei sa-l lansezi cu un 
program si cu care anume, sau daca vrei sa-l salvezi undeva. 
Mi se pare mai logic, cand fac o campanie de gasit bittorrenti care ma interseaza sa-i salvez intr-un dosar.  
Apoi, deschid dosarul si, facând un dublu click pe fisierul respectiv il lansez cu microtorrent. (Daca ai un 
parefeu, trebuie sa-l lasi pe Microtorrent sa treaca). 
Daca lasi pe alta data lansarea, cum uneori au titluri alfanumerice (hash), se poate sa nu mai stii despre ce 
era vorba in torrent. 

 
Daca, pentru memorie, tu ii schimbi, numele din  
305FA6B1FFFF2C6A860AA65F0C151301B75806AE.torrent    în  
Porno_Alba_ca_zapada_si_cei_sapte_pitici.torrent  ☺,   atata vreme cat extensia .torrent ramâne 
corecta, nu-i bai. 
 
Dupa cum vezi, unul si acelasi torrent, pe servere diferite, poarta nume diferite. 

 
 
Mai trebuie tinut seama si de faptul ca unele servere nu dau direct acces la fisierul .torrent care poarta 
codul alfanumeric hash, ci doar un link catre un alt server.  
 
Iata cateva dintre serverele pe care am gasit fisierele .torrent necesare unei descarcari libere:  
btjunkie; piratebay; kickasstorrent; mininova; monova; isohunt;  fulldls; torrentbit;  torrentslibrary;  



extratorrent;  torrenthound; bittorrent monster, torrent reactor, etc. Cel mai adesea este unul si acelasi 
fisier .torrent, (adica acelasi hash) dar sub nume diferite. 
Urmeaza o serie de exemple, cu copii de ecran, de pe diferite servere.  De citit pe imagine textul scris cu 
rosu.  In primele copii am lasat si panoul gris in care sînteti intrebat ce vreti sa faceti cu fisierul. 

 
Pe isohunt, btjunkie, bittorrent monster, icoana pe care trebuie facut click apare pe pagina sus, iar apoi 
urmeaza lista fisierelor continute.  La altele, (ex. torrenthound) se poate ca icoana respectiva sa fie tocmai 
jos, dupa toata lista celor 328 de fisiere continute in cei 28,5 Go de "teatru radiofonic".  
 
De tinut minte:  Nu este obligatoriu sa descarci toate fisierele .mp3 care se afla în lot. Programul 
µTorrent permite sa se aleaga doar cele dorite bifand casutele respective. 
 
Cand cunosti adresa unui server, de ex.  http://www.kickasstorrents.com/ poti cauta direct ce te 
intereseaza. De exemplu: "teatru radiofonic" Dupa cum se vede are o serie de propuneri.  

 



Alte severe, (torrenthound) iti propun si alte fisiere .torrent cu un continut apropiat de ceea ce ai 
cautat. 

 
Exista si servere pe care le-as numi servere de adrese. Pe acestea fisierul .torrent  nu este direct disponibil 
ci ti se furnizeaza link-uri catre alte servere,  cu plata sau libere. De exemplu ONLYTORRENTS.  
Nimeni nu te împiedica sa dai un click si pe propunerile de întâlniri amorose, dar cele de la Gif-sur-
Yvette s-ar putea sa fie cam departe de tine.  De altfel, sigur ce te va localiza si-ti va propune altele mai 
aproape de tine ☺. Cum n-am incercat sa vad ce se întâmpla, cunostintele mele se opresc aici 



 
 
Cum apar serverele cu plata? Câteva exemple: 

 
Sau: 



 
 
Cel mai adesea serverul respectiv propune atat fisiere .torrent, cat si link catre servere cu plata. 

 



Urmeaza mai multe exemple cu diferite servere si unde se gasesc icoanele .torrent pe pagina respectiva 

 
 

 



Cateva comentarii legate de legalitatea transferului si posibilitatea de a fi depistat. Providerul poate sa 
vada ce cantitate descarci. Cum ziceam, daca schimbi adesca numarul portii de intrare ii e mai greu .  
Este ca si cum ar trebbi sa se uite la cateva mii de contare, in loc de unul singur. In principiu, daca nu ai 
un contract care-ti limiteaza volumul, (nu prea mai exista in Franta), pe el il interseaza ce faci doar in 
masura in care folosesti ceva mai multa bana pasanta. Cum televiziunea, mananca foarte multa banda 
pasanta, cred ca la Free nu se pune problema. In schimb, el stie unde te-ai conectat si cu cine. Deci i se 
poate cere de catre cei interesati (Editori de muzica, producatori de cinema) care te-au prins la miere sa te 
identifice si sa te mustruluiasca. Spun la miere, pentru ca exista false servere, numit Honeypot  care au 
rolul de a depista piratajul. 
 
Exista mai multe moduri de a evita necazurile. Unul dintre ele, este descris in imaginea de mai jos. Un 
altul, Bitblinder, face ca informatia sa treaca printr-o groaza de calculatoare, astfel incat sa devina 
aproape imosibil sa se afle cine si pe unde a trecut.  
 

 

 



 
 
Cam atat pentru moment. Mai am si alte copii de ecran de pe alte servere, dar in principiu cam tot asa se 
procedeaza.  
Am sa mai fac un tutorial legat modul de a descarca fisiere de pe unele dintre serverele cu plata 
(Rapidshare.com; Hotfile.com; MegaUpload.com)  



 
 
 


