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Deluge

Deluge
Deluge je skvělý program pro P2P síť BitTorrent, dobře zapadající do prostředí Ubuntu.

Ubuntu ve výchozí instalaci obsahuje klienta pro stahování BitTorrent souborů jménem
Transmission. Pokud s ním jste spokojeni, není nutné se obtěžovat s instalací jiných programů. Deluge
vám na druhou stranu může nabídnout některé pokročilé funkce navíc a jiný vzhled a ovládání.

Instalace
Ze zdrojů nainstalujte balík deluge.

Pokud byste chtěli novější verzi programu, je možné stáhnout deb balík z domovské stránky
programu a ten nainstalovat.

Použití
Program se spouští v Aplikace → Internet → Deluge Bittorrent Client, případně příkazem
deluge.
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Po spuštění se v oznamovací oblasti panelu objeví ikonka programu.

První spuštění

Při prvním spuštění se spustí jednoduchý průvodce nastavením, kde se vás program zeptá na
několik málo informací, které poté použije k připojení k síti a stahování.
Vše je pěkně přeloženo do češtiny, takže s nastavením určitě nebude problém.
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Otevření torrent souboru

Nový torrent soubor přidáte jednoduše kliknutím na tlačítko Přidat na panelu programu
případně přes Soubor → Přidat torrent a vybráním souboru.
Pokud používáte webový prohlížeč Firefox, po kliknutí na odkaz odkazující na torrent soubor se vám v
možnosti otevřít Deluge zobrazí, takže stačí potvrdit a torrent soubor se přidá automaticky.
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Zásuvné moduly

Deluge obsahuje několik zásuvných modulů, které můžou ulehčit a zpříjemnit práci. Moduly se
instalují v nabídce Úpravy → Nastavení → Zásuvné moduly.
Za zmínku stojí například:
Extra Stats - po najetí myší na ikonku v panelu zobrazí několik informací o přenosu
Network Activity Graph - zobrazí ke každému torrent souboru graf stahování a odesílání
Speed Limiter - umožňuje nastavit u každého torrent souboru limit pro rychlost stahování a
odesílání
Torrent Files - zobrazí u každého souboru jeho obsah, tedy soubory, které obsahuje
Torrent Notiﬁcation - upozorňuje na dokončená stahování
Torrent Peers - umožňuje zobrazit seznam všech peerů u každého souboru
Torrent Search - dokáže vyhledat torrent v zadaných vyhledávačích

Odkazy
Domovská stránka programu
Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé
a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...
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