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Bir başka makalemiz olan Halo Infinite Multiplayer Beta Nasıl Oynanır? İndirmesi tamamlanan kişiler seeder, yani paylaşımcı durumuna geçer ve indirdikleri dosyanın diğer leecher, yani indirenlere ulaşmasını sağlar. Torrent trackerleri kullanarak torrent dosyalarının indirme hızını artırabilirsiniz. Bunun sebebi, güncel trackerların indirmeye
çalıştığınız dosyayı seed eden kişileri içerisinde barındırıyor olması çok daha muhtemeldir. Yukarıda sizlere gösterdiğimiz ayarları yaparsanız, indirme hızınızda gözle görülür şekilde artış görebilirsiniz. Bu nedenle de dosyanızı seed eden daha fazla kaynak bulunması, dolaylı olarak indirme hızınızı artıracaktır. Bu izleyicileri herhangi bir torrent
istemcisine ekleyebilirsiniz. Süreçte size yardımcı olmak için, en popüler torrent istemcilerinden biri olan uTorrent’e torrent izleyici ekleme prosedürünü gösteriyoruz. Bunun sebebi, az sayıdaki kaynaktan daha fazla kişinin dosya indirmeye çalışmasıdır. Eğer indirmeye başladığınız torrent dosyasının leecher sayısı seeder sayısından fazla ise, indirme
hızınız ortalamanın altında olacaktır. Torrent Tracker Listesi 2022 Aşağıda, torrent indirme hızınızı artırmak için 2022’de kullanabileceğiniz torrent trackerlerinin bir listesi bulunmaktadır. Oldukça basit ancak bir o kadar da etkili olan bu yöntemleri dikkatli bir şekilde uygularsanız, mümkün olan en yüksek hızda dilediğiniz dosyaları indirebilirsiniz.
Torrent dosyaların indirilme mantığında sabit bir sunucuya ihtiyaç duymak yoktur. Adım #3: İndirmek istediğiniz torrent dosyasının üzerine çift tıklayın. Adım #6: Hepsini yaptıktan sonra Tamam’a tıklayın ve uygulamayı yeniden başlatın. Dolayısıyla önce bahsettiğimiz şeylerin farkını açıklayalım. Torrent Tracker Listesi Torrent hızlı indirme için
trackerleri derledik umarım faydalı olmuştur. 1 ya da 2 gibi çok az sayıda paylaşımcısı varsa ise o durumda dosyayı indirmek zulüm haline gelir. Torrent tracker listesi konusunu sizler için derliyoruz. Adım #4: Açılan pencerede izleyiciler (tracker) kutucuğuna, bulduğunuz güncel tracker adreslerini yapıştırın. “Maksimum bağlantı sayısı” kısmına 150,
“Torrent başına maksimum eş sayısı” kısmına 100, "Torrent başına gönderme yuva sayısı” kısmına ise 3 yazın. Bir dosyanın ne kadar fazla paylaşımcısı olursa, dosyayı maksimum hızda indirme imkanınız o kadar artar. Özel Torrent Tracker Özel torrent trackerler herkes için mevcut değildir. Herkese Açık Torrent Tracker Açık izleyici olarak da bilinen
genel torrent izleyicileri, torrent istemcisine eklenerek herkes tarafından kullanılabilir. Torrent indirme hızını artırmak için herkese açık izleyicileri kullanmak için kayıt veya davete ihtiyacınız yoktur. İnternetinizi devamlı olarak kullanmak zorunda olan programlar bazen kendi içinde sizlere haber vermeden güncelleme yapabilir ya da beklenmedik
şekilde interneti fazla şekilde kullanmaya başlayabilir. İlginizi çekebilir: Telefonunuzu Casus Yazılımlara Karşı Nasıl Korursunuz Klasik indirme yöntemlerinden daha farklı olmasına rağmen zamanla çok daha popüler hale gelerek klasikleşen Torrent, kullanıcıların istedikleri dosyalara daha hızlı ulaşabilmesini sağlıyor. Trackerlar, torrenti indiren ve
paylaşan kişilerin bilgilerini tutar ve buna göre dağılımın kolay yapılmasını sağlar. Güncel tracker kullanmak, her zaman indirme hızınıza pozitif etki edebilecek bir yöntemdir. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın. Artık 2022 için torrent trackerlerinin listesine sahipsiniz. Bu da dosya indirmelerinin
trackerlar üzerinden olmadığı, yani indirmelerin herhangi bir sunucuya zorunlu bağlılığı olmadığı anlamına geliyor. Torrent hızlandırma nasıl yapılır sorusuna cevap verdiğimiz rehberin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Denediğiniz en iyi torrent trackeri arkadaşlarınız ile yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok torrent tracker eklerseniz, indirmeye
çalıştığınız dosya için çok sayıda kaynak ve eş elde etme şansınız o kadar artar. Eğer bulduğunuz bir dosyanın paylaşımcısı az ise, aynı dosyanın daha fazla paylaşımcısı olduğu bir torrent kaynağı bulmanızı öneririz. Bununla birlikte, indirme sürecini yavaşlatan belirli bir dosya için çok az indirme hızı olduğu zaman zaman olur ve bu, torrent tracker
oynamaya geldiği yerdir. Adım #5: Bant genişliği kısmına gelin ve “Maksimum gönderme hızı” kısmının sağındaki kutucuğa 500 yazın. Bunlar, indirmeleri hızlandırmak için torrent istemcileri ve eşler arasında daha iyi iletişime yardımcı olan özel bir sunucu türüdür. Adım #3: Genel kısmında alt tarafta bulunan “Eğer etkin torrentler varsa beklemeyi
engelle” kutucuğuna tik atın. Torrent hızlı indirme için en güncel Torrent Tracker Listesini sizlerle paylaşacağız Windows için torrent oyunları programları hızlı indirmek için tracker listesi. Güncel tracker kullanın: Adım #1: İnternetten güncel trackerlar bulun. Bu torrent trackerler, genel izleyicilerle karşılaştırıldığında güvenlidir ancak bir yükleme ve
indirme sınırı vardır ve izleyiciyi bunun ötesinde kullanamazsınız. Dolayısıyla Torrent indirmelerini hızlandırmadan önce, dosyaların seeder sayısına dikkat etmek gerekir. Torrent indirmelerde herhangi bir sunucuya bağlılık olmadığından söz etmiştik, dolayısıyla az önce söylediğimiz şey kafanızı karıştırabilir. Daha sonra indirmeyi başlattığınızda ise
indirilen dosyalar kontrol ediliyor ve torrent, kaldığı yerden devam ederek geri kalan dosyaların indirilmesini sağlıyor. Adım #2: Üst kısımda bulunan Seçenekler kısmına tıklayın ve açılan kutucuktan Tercihler kısmını seçin. Eğer bir dosyanın hiç paylaşımcısı yoksa dosyayı indirmeye başlayamazsınız. Eğer sizlerin de torrent indirirken indirme hızını
artırmak için yaptığınız ve başarılı olduğunuz yöntemler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Tek seferde bir torrent indirmeye özen gösterin: Torrent indirmenin özelliklerinden biri de, birçok dosyayı aynı anda diğer indirme yöntemlerinden daha stabil şekilde indirebiliyor olmanız. Program ayarlarını düzenleyin: Adım #1:
uTrorent programını açın. Yani daha fazla tracker olması, indirmeye çalıştığınız dosyanın paylaşımcılarının daha kolay bulunması anlamına gelir. http: // tracker2. wasabii.com.tw:6969/announce udp: // tracker.sktorrent.net:6969/announce udp: // bt.xxx-tracker.com:2710/announce udp: //tracker.eddie4.nl: 6969 / announce udp:
// tracker.grepler.com:6969/announce udp: // tracker.mg64.net:2710/announce udp: // wambo.club:1337/announce udp: // tracker.dutchtracking.com:6969/announce udp: // tc.animereactor.ru:8082/announce udp: // tracker.justseed.it:1337/announce udp: // tracker.leechers-paradise.org:6969/announce udp: // tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp: // tracker.coppersurfer.tk:6969/announce udp: // open.stealth.si:80/announce udp: // tracker.leechers-paradise.org:6969 udp: // zephir.monocul.us:6969/announce udp: // tracker.kicks-ass.net:80/announce udp: // p4p. arenabg.com:1337/announce udp: // tracker.aletorrenty.pl:2710/announce udp: // tracker.sktorrent.net:6969/announce udp:
// tracker.internetwarriors.net:1337/announce udp: // open.stealth.si:80/announce https: // gwp2-v19. rinet.ru:80/announce Layman’ın terimleriyle, torrent trackerleri, size istenen dosyaları sunmak için şu anda müsait olan eşleri takip eden sunuculardır. Görev yöneticisinde aynı zamanda ana ekranda bulunan Ağ kısmını kontrol edebilir, hangi
uygulamanın internet bağlantınız üzerinde ne kadar etkisi olduğunu da görebilirsiniz. Eğer birden fazla torrent dosya indirmeye başladıysanız ve bu dosyaların birini durdurmanın onu sileceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. İzleyiciler, yani trackerlar üzerinden dosya transferi asla yapılmıyor. Bu gibi durumlarda kullanıcıların oldukça basit
yöntemlerle bu sorunların üstesinden gelebileceğini söyleyelim. uTorrent uygulamasının dışında yapabileceğiniz bazı düzenlemelerin yanı sıra uygulama içerisinde yapabileceğiniz bazı değişiklikler de bulunuyor. Trackerlar, torrentlerin bağlandığı basit bir sunucu olarak tanımlanabilir. Adım #5: Tamam’a tıklayın ve indirmeyi durdurup yeniden
başlatın. Adım #2: uTorrent’i açın. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yöntemlere birlikte göz atalım. Yukarıda bahsedilen izleyiciler uTorrent ile iyi çalışır ve uTorrent için bu tracker listesi ile torrent indirme hızınızı artırabilirsiniz. İndirme sırasında arka planda açık olan uygulamaları kapatın: Bu alt başlığı görünce aklınızda “Yahu iki tanecik
program benim indirme hızıma nasıl etki edebilir ki?” sorusu canlanabilir ancak durum sandığınız gibi değil. Eğer yukarıda yazdığımız her şeyi yapmanıza rağmen hala iyi bir indirme hızı elde edemiyorsanız, internetinizde değişiklik yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu şekilde dosyayı daha kolay indirebilirsiniz. konusunu da inceleyebilirsiniz. Adım #4:
Bağlantı kısmında üst tarafta bulunan “UPnP port eşleştirmesini etkinleştir” kutucuğuna tik atın. Bu şekilde yalnızca torrent uygulamasının ağ üstünde yük olmasını sağlayabilirsiniz. Reddit veya benzeri forumlarda özel torrent trackerlerine erişebilirsiniz. Klasik bir indirme yöntemi olan doğrudan indirmekten farklı olarak, dosyayı indiren kişiler
indirme esnasında dosyalarının indirdiği kadarını diğer kullanıcılarla paylaşır. Size dosya yükleyebilecek daha fazla kişi varsa, indirme hızı daha hızlı olacaktır. Torrent trackerler iki türdendir özel trackerizleyiciler ve genel trackerler. Bir sonraki adım, bu torrent trackerlerini bir torrent istemcisine eklemek. Sorumluluk reddi: Telif hakkıyla korunan
içeriği indirmek için bu Torrent trackerlerin kullanılmasını desteklemiyoruz. Bunun için görev yöneticisini kullanabilirsiniz. Yine de torrent kullanırken bazı zamanlarda kullanıcılar dosyaların çok yavaş inmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Biz de sizler için bu torrent hızlandırma yöntemlerini bir araya getirdik. Endişelenecek bir durum yok zira
torrent dosyaların indirilmesi durdurulduğunda, indirilen dosyalar olduğu yerde duruyor. Torrent denince akla gelen bir başka terim de tracker, yani izleyici oluyor. Torrent hızlandırma yöntemleri: Seeder’ı fazla olan dosyaları tercih edin, İndirme sırasında arka planda açık olan uygulamaları kapatın, Tek seferde bir torrent indirmeye özen gösterin,
Güncel tracker kullanın Program ayarlarını düzenleyin, Seeder’ı fazla olan dosyaları tercih edin: Bu yöntemi açıklamadan önce Torrent’in mantığını açıklayalım. Kendinizi kaydetmeniz veya bir davet kullanarak özel bir trackere erişmeniz gerekir. Genellikle torrent uygulamalarını kullanıp 2 ve daha fazla dosyayı aynı anda indirebilme şansınız
bulunuyor ancak bu tarz bir durum, elbette indirme hızının düşmesiyle ve iki dosyanın da daha yavaş inmesiyle sonuçlanıyor. Bu gibi durumların olmaması için indirmeye başlamadan önce internetinizi kullanan arka plan uygulamalarını tek tek kapatmanız gerekiyor.
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