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AUTOMATITZANT LA DESCÀRREGA DE 

SÈRIES: P2P

Un dels requisits inicials d’aquest treball de recerca era la seva capacitat per 

automatizar el procés d’obtenció de sèries. Això es pot fer per molts mitjans, però 

els més ràpids i de més qualitat són la descàrrega d’aquestes mitjançant webs de 

descàrrega directa com megaupload o rapidshare o per P2P. Dins del p2p ens 

trobem amb un ampli ventall de protocols, clients i possibilitats, però aviat queda 

clar el millor sistema per descarregar sèries en versió original: el protocol bittorrent.

Aquest protocol és l’utilitzat per la gent que distribueix aquests arxius. Per 

tant, té a favor el fet que es baixa la còpia de la font original i no d’una redistribució 

posterior, amb més garanties de qualitat i d’immediatesa.

A més a més, atès l’alt volum de persones que descarreguen el mateix arxiu 

alhora, es fa necessària la  utilització d’un protocol tan eficient com és bittorrent, 

que utilitza una quantitat de recursos i d’ample de banda mínims en comparació 

amb el que es necessitaria per distribuir aquests arxius via descàrrega directa. 

Gràcies al p2p, i al bittorrent en concret, els mateixos clients col·laboren en la 

descàrrega dels altres, cosa que accelera la velocitat de propagació de l’arxiu 

mantenint uns costos de distribució mínims.

Com a últim  aspecte clau, l’existència de feeds RSS suposa una gran ajuda a 

l’hora d’automatitzar l’obtenció de nous capítols. La tecnologia RSS permet 

obtenir els nous torrents a mesura que aquests apareixen i amb les eines 

adequades es poden posar en marxa sense la intervenció de l’usuari. Serveis com 

tvrss.net permeten la creació de feeds personalitzats: per temporades, definició, 

autors… Un món de filtres a la teva disposició perquè el teu client descarregui 

únicament allò que t’interessa.
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Escollint el client Bittorrent

Com ja hem dit en la secció anterior, en aquest treball de recerca utilitzarem el 

protocol bittorrent per obtenir els capítols de les nostres sèries d’una manera 

ràpida i senzilla. És per això que necessitem un client que ens permeti una gran 

flexibilitat d’opcions. Ens interessa sobretot buscar una eina flexible, configurable i, 

al mateix temps, amb les últimes tecnologies pròpies del protocol bittorrent com 

dht1  o l’obertura automàtica de ports mitjançant UPnP. Per últim, hauria de 

disposar d’una interfície d’usuari web, ser àgil en el seu funcionament, consumir 

pocs recursos i funcionar com a daemon (sense interfície gràfica) mitjançant la 

consola.

Una vegada clars tots els requisits, és hora de començar a buscar el client. És 

per això que farem una repassada general a tot un conjunt d’opcions que es van 

tenir en compte a l’hora de realitzar el treball. De fet, la  llista de programes que 

mencionaré a continuació van estar posats a prova en un antic projecte de servidor 

p2p que vaig posar en marxa fa un parell d’anys, funcionant amb un vell portàtil 

equipat amb 64MB de RAM i un processador de 233Mhz. És per això que en 

aquella ocasió vaig haver d’afinar molt (sobretot pel que fa a l’ús de RAM) amb 

molt bon resultat (Debian Sarge amb kernel personalitzat i instal·lació a mida 

funcionant amb la meitat de memòria. Servidor SAMBA, Web i client de bittorrent 

sempre actius). De fet, aquest treball de recerca es pot considerar l’evolució 

d’aquell primer projecte, amb una màquina més adient per a actuar de servidor i 

amb la  potència suficient per a poder utilitzar-se de reproductor i per a establir-se 

com a centre de tot el multimèdia de la casa.

µTorrent

Potser el millor client bittorrent actual. Consumeix molt pocs recursos, suporta 

DHT, mapejat de ports per UPnP, RSS, priorització, descàrregues selectives… 

Incorpora una UI Web i està programat en C++ (aquest és un dels motius que li 
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permet ser tan lleuger). Tot i les seves bondats, hi ha tres aspectes que fan 

totalment inviable la seva candidatura: no és programari lliure (la seva utilització 

aniria en contra de les premisses inicials del treball de recerca), no disposa de 

versió per a Linux (només n’hi ha per a Windows i Mac) i no pot funcionar sense 

GUI.

Tot i això, atesa la possibilitat d’executar-lo sota Linux amb Wine2  i la  seva 

merescuda reputació, he cregut convenient la seva menció en el treball de recerca.

Azureus (ara Vuze)

Vuze, anteriorment anomenat Azureus, és un client multiplataforma basat en 

Java. És un dels peixos grossos dins del món de bittorrent, sobretot per la seva 

extensa base de plugins, que li permeten afegir funcions com buscador integrat de 

torrents, UI Web, suport per a feeds RSS. A part d’això, com a client és molt 

complet. Des de l’encriptació de paquets, passant pel DHT i acabant en la 

descàrrega selectiva, amb Vuze ho pots fer tot. Ara bé, el fet de basar-se en Java, 

a part de facilitar el suport per a diferents plataformes, fa que utilitzi molts recursos. 
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Linux.



Totes aquestes característiques, unides a un llenguatge de programació que no va 

estar especialment dissenyat de cara al rendiment, han creat un monstre 

devorador de recursos i molt enrevessat.

És per això que el vaig desestimar, per l’ús excessiu de recursos i per la 

utilització d’una interfície d’usuari massa recarregada.

Deluge

A l’hora d’escollir el client de bittorrent, aquest programa encara es trobava a 

la versió 0.5, sense suport per a CLI o funcionament com a daemon a part. Ara 

sembla que, de mica en mica, van arreglant aquestes deficiències però sense 

arribar al nivell de flexibilitat d’altres clients.

Tenint en compte que es tracta d’un programa bastant eficient i amb un 

desenvolupament molt actiu, podria ser una bona aposta de futur.
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Transmission

Aquest és un client molt utilitzat a Mac OS X, lleuger i senzill. La tecnologia 

DHT és la gran absent en aquest programa, que suporta xifrat de paquets, 

mapejat UPnP i descàrrega selectiva, entre d’altres. Com a veritable estrella del 

programa tenim la seva UI en general. Tant la GUI com la UI Web de què disposa 

Transmission són, des del meu punt de vista, del millor que hi ha. Seguint la 

mateixa línia que el programa, és senzilla i només mostra la informació que és 

estrictament necessària. Tota la  resta passa a segon pla. S’aconsegueix, així, un 

client amb una GUI minimalista però extremadament funcional i clara. De fet, per 

adonar-se del que estic dient només cal fer una ullada a les captures dels diferents 

programes presentats fins ara per comprovar que, clarament, Transmission es 

desmarca de la resta.
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Fent una anàlisi ràpida de la UI del Transmission per a Mac, podem veure com 

a la barra superior només tenim un botó per a crear torrents, un altre per afegir-ne, 

per eliminar una descàrrega i un parell més per pausar-les i iniciar-les. A 

continuació tenim el botó que activa el visualitzador de torrents segons el seu estat 

(descarregant, compartint, finalizat) i un altre que activa un panell d’informació 

extra.

Després ens trobem amb la informació sobre la  ràtio3  i la velocitat total de 

pujada i baixada.

A la barra següent tenim el buscador de torrents. Podem buscar per nom o 

per estat.

A l’àrea principal es mostren els torrents amb una icona diferent segons el seu 

mimetype4  i una barra que canvia de color depenent de l’estat del torrent (en 

descàrrega, compartint o finalitzat) amb la mateixa informació general que hem 
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3 ràtio, relació entre el volum de dades pujades a Internet i el volum de dades descarregades. Una 
ràtio dʼ1, significa que has descarregat el mateix que has compartit. Una ràtio major a 1 significa 
que comparteixes més que no pas descarregues i una dʼinferior a 1 que descarregues més que no 
pas comparteixes.

4 mimetype, identificador que ens permet distingir entre diferents tipus de fitxers. El mimetype dʼun 
arxiu mp3 seria audio/mpeg i la seva extensió mp3. Podeu trobar una llista completa de mimetypes 
a http://www.mimetype.org.

http://www.mimetype.org
http://www.mimetype.org


trobat abans però aplicada a cada torrent en concret (ràtio, temps aproximat per a 

la seva finalització i dades baixades i pujades) a part de permetre el control 

individual de cada descàrrega.

Per últim, a la  barra inferior hi trobem una llista desplegable amb unes quantes 

opcions de configuració ràpides i útils, i el botó d’activació del mode tortuga (limita 

l’ample de banda utilitzat pel programa al que hagi definit l’usuari).

Pel que fa a la seva UI Web, podem dir que es tracta d’un calc de la versió 

local, com es pot apreciar en aquesta captura de pantalla:

Pel que fa a la versió per a Linux, tenim un client molt semblant al de Mac però 

realitzat amb les llibreries GTK+, una interfície CLI i un daemon. El programa està 

escrit en C i utilitza una implementació del protocol bittorrent creada pels mateixos 

desenvolupadors. Com ja hem dit abans, es tracta d’un client molt ràpid i eficaç, 

amb un ús de RAM molt baix però que també té les seves limitacions, a  causa del 

seu plantejament. És per això que, si tenim en compte les operacions necessàries 

per portar a terme el nostre control i automatització de baixades, Transmission ens 

queda curt. A més a més, a principis d’estiu, quan es va escollir el client, la versió 
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Linux no permetia activar la UI Web des de la consola, i calia la GUI per a realitzar 

aquesta operació.

Tot i això, Transmission és un client molt recomanable i amb un 

desenvolupament molt actiu, com tots els altres clients anomenats anteriorment, i 

amb una visió diferent sobre com haurien de ser els clients de bittorrent. En el seu 

cas, aposten per una senzillesa potent i funcional abans que per la introducció 

massiva de noves funcionalitats acompanyades de la inevitable baixada de 

rendiment, inestabilitat i aglomeració d’opcions disponibles a la UI, fent que l’ús del 

programa es torni menys intuïtiu de cara a l’usuari.

Potser és aquesta orientació diferent el que m’agrada més de Transmission. 

De fet, és poc probable que aquest programa fos el mateix si s’hagués iniciat en 

una altra plataforma diferent de Mac OS X, i és que aquest sistema operatiu es 

preocupa realment per mantenir una consistència en tots els seus programes i la 

seva interfície. Per a Apple, els creadors d’OS X, la manera com l’electrònica 

interacciona amb l’usuari és un aspecte clau i, com a tal, aquest aspecte està 

extremadament cuidat. Doncs bé, gràcies a l’estricta guia d’estil d’Apple5  i a les 

facilitats que proporcionen als desenvolupadors per crear aplicacions amb un 

funcionament i una aparença similars, Transmission ha adoptat una filosofia 

minimalista però intuïtiva i funcional.

Torrentflux

Torrentflux és un client de bittorrent que només disposa d’UI Web. Està 

programat amb PHP i funciona sobre un servidor com Lighttpd o Apache amb 

BitTornado com a motor de descàrrega. A diferència de tots els anteriors clients, la 

UI principal (i l’única) és la web. Això comporta que aquesta estigui molt més 

treballada que en els casos anteriors però el motor de descàrrega, BitTornado, és 

un client més aviat pèssim, la UI és molt barroca i, en general, el rendiment del 

programa i la seva fiabilitat deixen bastant que desitjar.
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5 Aquest document de recomanacions sobre com dissenyar interfícies dʼusuari es pot trobar sota el 
nom dʼApple Human Interfaces Guidelines a http://developer.apple.com/documentation/
userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html.

http://developer.apple.com/documentation/userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html
http://developer.apple.com/documentation/userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html
http://developer.apple.com/documentation/userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html
http://developer.apple.com/documentation/userexperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html


A més a més, aquestes UI web són més difícils de gestionar, ja que s’ha de 

posar el servidor web en marxa, configurar-lo amb el php, crear una base de 

dades, canviar permisos, establir una carpeta per a les descàrregues amb els 

permisos adequats tant per a l’usuari del servidor web com per a l’usuari de la 

persona real, després falla l’apartat de la descàrrega de RSS… I el que és pitjor de 

tot: sense documentació accessible per cap lloc. A la pàgina oficial només hi ha el 

paquet d’arxius a descarregar o algunes captures de pantalla, però documentació 

per  a instal·lar o característiques completes del programa no es troben enlloc, 

amb una mica de sort es pot trobar algun article en algun blog, algun post en un 

fòrum, o potser el fitxer README, INSTALL i Changelog, com a dades útils.
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Torrentflux-b4rt

Aquest fork6 de Torrentflux afegeix suport per a altres motors de descàrrega 

com Azureus i Transmission. A part d’això permet la descàrrega directa de fitxers 

amb wget7, gestió global d’ample de banda, número de connexions, descàrregues 

actives i pausades (amb el Torrentflux cada descàrrega funciona individualment, 

així que no pots establir un límit global sinó que ha de ser individual, un per a cada 

arxiu), inclou daemon i CLI, descàrrega directa dels arxius mitjançant el navegador i 

AJAX (la pàgina no s’ha de recarregar perquè s’actualitzin les dades).

Tot i i això, la falta de documentació, les dificultats d’instal·lació, el rendiment 

més aviat baix (encara que millor que el de Torrentflux) i el mal funcionament dels 

feeds RSS juntament amb una UI massa atapeïda (definitivament no apta per a 

dispositius mòbils) i el poc moviment d’aquest projecte que, com el seu pare, 

reben poques actualitzacions i poc importants, van fer-me desistir d’escollir-lo
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6 fork, projecte de software que sʼha començat a desenvolupar independentment del projecte pare. 
Torrentflux-b4rt, per exemple, va néixer per culpa de la immobilitat del desenvolupador, que no 
afegia les característiques que demanaven els usuaris. Així doncs, un dʼells va començar a crear 
una nova versió de Torrentflux a partir del codi ja existent.

7 wget és una petita utilitat que permet descarregar arxius i webs dʼInternet a partir de la línia de 
comandes. El seu funcionament més simple és el següent:

$ wget enllaç_a_arxiu_a_descarregar



TorrentVolve

TorrentVolve és una Web UI que incorpora Azureus com a motor de 

descàrrega. Té els mateixos problemes de consum de memòria que Azureus i està 

pitjor documentat que Torrentflux. El projecte sembla totalment apagat després de 

la publicació de la 1.4Beta el mes de gener del 2007.

Desafortunadament, aquest projecte sembla que no tirarà endavant. Tota una 

llàstima perquè prometia un Azureus més lleuger i, sobretot, una UI més treballada, 

senzilla i agradable.
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rTorrent

I finalment arribem al client escollit, rTorrent. És un client CLI amb la capacitat 

de funcionar com a daemon i d’admetre comandes remotament mitjançant 

XMLRPC. Això fa possible la creació de diferents UI’s Web que interaccionen amb 

el programa a través del protocol mencionat anteriorment.

rTorrent està programat amb C++ i és realment eficient, funcionant 

perfectament i amb total normalitat amb el Celeron 233Mhz amb 64MB de RAM 

que utilitzava com a servidor. La seva interfície és accessible mitjançant una sessió 

SSH,  així que tampoc es feia necessària la instal·lació d’un servidor web amb PHP 

(estalvi de recursos).

A part d’això, rTorrent suporta DHT, múltiples trackers, selecció de fitxers, 

priorització de descàrregues, limitació d’ample de banda depenent d’horaris, 

detecció automàtica de nous torrents (guardats en una carpeta determinada) i 

accions configurables (cada vegada que un arxiu es comença a descarregar, 

s’atura, s’elimina… es poden executar comandes i scripts diferents creats pel 

propi usuari. Això sí, el suport integrat per a feeds RSS i mapejat UPnP és 

inexistent però es poden considerar problemes menors atesa l’enorme potència 

que ens proporciona un bon fitxer de configuració.

I aquí és on hi ha la clau d’rTorrent i és que, a part de ser un molt bon client 

(ràpid i eficient), permet, gràcies a l’enorme número d’opcions disponible al seu 
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fitxer de configuració i a la capacitat d’executar scripts externs, un enorme món de 

possibilitats de manipulació de fitxers de manera automàtica. A més a més, la 

documentació i els exemples que es poden trobar a la pàgina oficial estan molt bé: 

són clars, útils i força abundants.

rTorrent compta amb un gran suport dins de la seva petita comunitat 

d’usuaris, amb un gran nombre d’utilitats creades al seu voltant per afegir funcions 

que no vénen incloses amb el client.

Per saber-ne més…

Podeu trobar més material i informació sobre bittorrent i els clients comentats 

en les pàgines anteriors a:

Protocol BitTorrent

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(protocol)

http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_hash_table

http://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification

15|    CREACIÓ D’UN MEDIA CENTER AMB SOFTWARE LLIURE

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_hash_table
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_hash_table
http://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification
http://wiki.theory.org/BitTorrentSpecification


Resum de les característiques de diferents clients BitTorrent

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_client

Vuze (Azureus)

http://azureus.sourceforge.net/

http://www.vuze.com/app

Deluge

http://deluge-torrent.org/about.php

http://dev.deluge-torrent.org/wiki/Faq

Transmission

http://www.transmissionbt.com/

http://lifehacker.com/346634/remote-control-your-bittorrent-downloads-with-clutch

Torrentflux

http://www.torrentflux.com/

http://torrentflux.blogspot.com/

Torrentflux-b4rt

http://tf-b4rt.berlios.de/

http://tf-b4rt.berlios.de/features.html

TorrentVolve

http://sourceforge.net/projects/torrentvolve

http://en.wikipedia.org/wiki/TorrentVolve

http://torrentvolve.sourceforge.net/documentation/ubuntu_install.txt

rTorrent

http://libtorrent.rakshasa.no/
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http://tuxpepino.wordpress.com/2007/05/18/¿conocias-rtorrent/

http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentUserGuide

http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentCommonTasks

http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentXMLRPCGuide

http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/UtilsList

http://code.google.com/p/rssdler/

http://flexget.com/

http://www.wtorrent-project.org/trac/

Plantejant el sistema d’automatització

En aquest apartat explicaré, sense entrar en detalls específics, totes les 

tasques que s’han de dur a terme per automatitzar els torrents amb èxit i quines 

tasques corresponen a cada programa. En certa manera això es pot considerar un 

diagrama de flux. Aquest article està entremig d’una llista d’objectius i d’una 

memòria explicant detalladament el que s’ha fet per aconseguir aquests objectius.

Ja sabem que com a meta hem d’aconseguir que l’addició de nous capítols a 

la UI (XBMC) sigui totalment transparent a l’usuari. Per això hem de col·locar cada 

sèrie dins d’una carpeta amb el seu nom que, a la vegada, estarà dins d’una 

carpeta que comprendrà totes les series (això últim no és necessari però ajuda a 

mantenir una biblioteca més compacta i ordenada). Aquí és on radica el problema 

més gran de tot aquest assumpte: no podem utilitzar una carpeta i col·locar tots 

els arxius allà. El fet d’haver de col·locar cada sèrie en una carpeta diferent és un 

fet molt problemàtic perquè la majoria de clients bittorrent no et permeten tenir 

múltiples directoris de descàrrega. També és difícil trobar una bona manera perquè 

el client sàpiga quins són els torrents que han de rebre un tractament especial i 

quins no.
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És cert que potser el més pràctic seria tenir un script que, a partir dels noms 

dels arxius, s’encarregués de controlar el directori de descàrregues i, a partir d’allà, 

anés copiant cada arxiu a la  seva carpeta corresponent. Però encara quedarien un 

parell de problemes per solucionar: si es copien els arxius a un altre lloc cal 

assegurar de no fer-ho un segon cop, perquè si no s’acaba copiant el mateix arxiu 

300 vegades, a part de tots els nous, i es generara un trànsit a la xarxa Wi-Fi 

(perquè estem parlant de realitzar còpies a un disc dur extern connectat a un 

router o NAS via SAMBA) i al disc dur enormes durant llargs períodes de temps, 

que faran que la xarxa sigui lenta i el disc dur mori abans. 

Tot i això,  aquest primer problema podria solucionar-se amb un bon ús dels 

paràmetres de cp (com per exemple cp -u, que només copia si l’arxiu origen és 

més recent que el de destinació) o amb l’ajut d’algun tipus de base de dades o log 

on s’inscrivissin tots els arxius que ja s’han copiat, de tal manera que no es tornin 

a copiar al disc dur extern. 

Com a segon problema, tenim la dificultat de detectar correctament els noms 

de les sèries a partir dels noms dels arxius. És veritat que amb un bon programa 

que reculli els patrons més utilitzats a l’hora d’anomenar els torrents no hi hauria 

d’haver problema, però la possibilitat de fallada existiria sempre.

No obstant això, encara no està tot perdut. De moment tenim un bon client, 

rTorrent, que aviat començarà a brillar amb llum pròpia i mostrarà la vertadera raó 

de la seva elecció. Després ens caldrà alguna utilitat per gestionar el programa 

(alguna UI que no sigui CLI) i un gestor de feeds RSS per a les sèries.

Pel que fa al gestor de feeds, existeixen bones alternatives senzilles de 

configurar que presenten opcions suficients i són prou fiables per quedar a càrrec 

de la descàrrega de torrents. De fet, a la mateixa pàgina de l’rtorrent hi ha una 

secció on ens detallen tres possibles solucions de les quals, ara per ara, només 

una és suficientment vàlida com per dur a terme aquesta tasca: l’rssdler (http://

code.google.com/p/rssdler/). Tant el PyTVShows, per ser un projecte abandonat, 

com el FlexGet, per ser un projecte molt nou, inestable i poc clar pel que fa a la 

seva documentació amb exemples d’ús molt poc útils, no són una opció vàlida ni 
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estable. En canvi, l’rssdler funciona. Després de resoldre un parell de 

dependències senzilles i un cop compilat (d’aquest tema en parlaré més tard), amb 

un fitxer de text podem configurar els feeds per a les nostres sèries perquè es 

descarreguin automàticament. La seva capacitat d’executar-se com a daemon o 

mitjançant cron i la de poder establir un directori de descàrrega independent per 

sèrie seran molt útils per aconseguir els objectius anteriorment proposats.

L’última peça que necessitaria per a completar el meu sistema seria  una Web 

UI. Aquesta seria l’encarregada d’interaccionar amb l’usuari, d’afegir noves sèries, 

eliminar-ne d’antigues, controlar l’estat dels torrents… Aquesta WebUI seria la cara 

amable del sistema per una banda i per l’altra l’encarregada de fer encaixar la resta 

de peces i interaccionar amb tots els altres components del sistema 

d’automatització.

Per tant, una vegada presentades les tres principals peces del joc, tenim que, 

en primer lloc i sota la qual descansa  la resta, hi ha una Web UI. Aquesta Web UI 

hauria d’estar dissenyada a partir de zero perquè és aquesta Web UI la que 

s’hauria d’encarregar de lligar el treball, la  que realment unirà les peces amb la 

forma que els he donat. Aquesta Web UI és la cirereta del pastís, el toc final. Fins 

ara he donat forma al projecte, la Web UI és l’encarregada de solidificar-lo.

Tot i que aquest paràgraf pugui semblar exagerat, no ho és en absolut. Cada 

software segueix la  línia que marca el seu projecte i, per tant, està orientat a uns 

fins concrets que poden coincidir en més o menys mesura. Per tant, és evident 

que un projecte amb idees pròpies i una direcció concreta, tard o d’hora, 

necessitarà el seu propi software, aquell que s’adapti realment al projecte. És aquí 

on entrarà la Web UI però, en qualsevol cas, parlarem més detalladament sobre 

aquest tema en la seva secció corresponent.

Així doncs, una vegada introduïm l’adreça del feed i el nom de la sèrie a la 

Web UI, aquesta s’encarrega d’afegir unes línies a la configuració de l’rssdler amb 

el nom de la sèrie, l’adreça del feed i la carpeta on es descarregaran els torrents 

(amb el nom de la sèrie). A continuació la mateixa Web UI crea la carpeta on es 

descarregaran aquests torrents (seria una subcarpeta amb el nom de la sèrie dins 
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d’una carpeta prèviament fixada). Per exemple, si tenim la carpeta /home/

mediacenter/series, cada sèrie que afegim crearà una subcarpeta dins de series 

amb el nom que li correspongui (si afegim House la carpeta es dirà /home/

mediacenter/series/House i, seguint aquest patró, també tota la resta).

Una vegada ens hem ocupat del gestor de feeds, l’rssdler, ens falta 

reconfigurar l’rtorrent. Per a fer-ho només serà necessària una nova línia a 

l’rtorrent.rc, on afegiria un watch_directory nou, que funcionaria igual que els ja 

existents (o sigui, començaria automàticament a descarregar qualsevol torrent que 

es trobés en aquella carpeta) però amb la peculiaritat que, una vegada descarregat 

l’arxiu, aquest es copiaria a la carpeta corresponent del disc dur extern. Aquesta 

línia nova hauria de seguir el mateix patró que la següent:

schedule = watch_directory_n,10,10,”load_start=/home/mediacenter/series/
nom_de_la_serie/*.torrent,d.set_custom1=/home/mediacenter/IOMEGA/Series/TV 
SHOWS/nom_de_la_serie/”

En aquest patró hi ha 3 seccions a modificar. La 1a és el número del 

watch_directory. Lògicament, a mesura que es van afegint sèries, necessitem 

diferents watch_directory. En qualsevol cas, com que abans d’afegir-ne cap ja en 

teníem un, aquest nombre sempre serà el nombre de series totals afegides +1 (és 

més senzill donar un número nou a totes les sèries abans que recalcular-los tots i 

modificar l’arxiu de configuració si se n’elimina alguna). Després de l’assumpte 

amb el watch_directory, ens queda escriure la ruta on l’rssdler descarrega els 

torrents (/home/mediacenter/series/nom_de_la_serie, on la paraula en negreta 

s’hauria de canviar, com és evident, pel nom que hem introduït a la UI Web). 

Després també hauríem de canviar el nom_de_la_serie que apareix en l’última 

ruta pel que hem escrit a la UI Web. Aquesta ruta és on es copiaran els arxius una 

vegada descarregats. En principi, es tracta d’un disc dur extern, ja sigui connectat 

directament al Mac Mini o bé compartit en xarxa.

Un cop fet això, només caldria assegurar-nos que la carpeta on es volen 

copiar les sèries una vegada descarregades existeix (i, si no, crear-la) i després 

reiniciar l’rtorrent i l’rssdler perquè s’adaptessin a la nova configuració.
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Després s’ha de comprovar que la carpeta del disc dur extern on s’allotgen les 

subcarpetes amb les sèries sigui accessible des de la xarxa local i que l’XBMC 

comprovi els seus continguts en iniciar-se per detectar els nous capítols i les noves 

sèries. D’aquesta manera qualsevol ordinador pot accedir a tot aquest contingut 

d’una manera ordenada i l’XBMC, a més, descarrega informació sobre el capítol, 

puntuació, guionista, sinopsis… automàticament, és clar.

Per últim, i tornant a l’rtorrent, hem de recordar que les sèries que hem 

descarregat les hem copiades al disc dur extern però que encara es troben a 

l’intern. És per això que, una vegada s’hagin acabat de compartir, s’hauran 

d’eliminar.

A part de tot això també seria necessària una carpeta miscel·lània, per a 

descàrregues que no s’adaptin al format anteriorment presentat, com les 

d’animes. És per això que seria convenient tenir un watch_directory amb una 

carpeta compartida via samba, des de la qual qualsevol usuari de la xarxa pogués 

posar un torrent en marxa. Si el torrent s’eliminés de la carpeta, la descàrrega 

s’aturaria i, amb l’inici i final de la descàrrega, es crearien uns arxius amb 

l’extensió .started i .finished indicant l’estat en què es trobaria el torrent. D’aquesta 

manera, des de la mateixa carpeta es pot tenir un control i una visió força concreta 

del que està passant sense necessitat d’una UI de cap tipus encara que, com és 

evident, el procés de descàrrega es veuria reflectit en la UI Web o en la pròpia del 

programa.

Aquestes descàrregues miscel·lànies podrien emmagatzemar-se al mateix disc 

dur intern, en una carpeta compartida o bé es podrien copiar en una carpeta del 

disc dur extern. En qualsevol cas, aquí no hi hauria  solució errònia o correcta, ja 

que el trànsit que generaran aquests arxius a la xarxa serà molt menor que el 

produït per la còpia i l’streaming de les sèries al disc dur extern.
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Compilant i configurant rTorrent

Primer de tot accedim a http://libtorrent.rakshasa.no/ i descarreguem la versió 

estable més actual (la 0.8.2) des d’una sessió SSH.

$ wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/libtorrent-0.12.2.tar.gz
$ wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/rtorrent-0.8.2.tar.gz

Després la descomprimim.

$ tar -zxvf libtorrent-0.12.2.tar.gz && tar -zxvf rtorrent-0.8.2.tar.gz

Un cop fet això ja tenim el codi font de la  llibreria libtorrent (necessària per al 

funcionament d’rtorrent) i l’rtorrent en dues carpetes diferents. Abans de continuar, 

però, ens falta comprovar que totes les dependències del programa estan 

instal·lades. Per assegurar-nos-en executem:

# aptitude install build-essential autoconf automake libsigc++-2.0-dev 
libcurl4-openssl-dev libncurses5-dev pkg-config libxmlrpc-c3-dev screen

Amb això instal·lem els paquets necessaris per dur a terme compilacions al 

sistema, les dependències de libtorrent, les d’rtorrent i screen, un programa que 

utilitzarem juntament amb rtorrent i que ens ajudarà a configurar-lo com a daemon.

Ara ja podem passar a compilar i instal·lar libtorrent. Canviarem certs aspectes 

de la configuració per defecte, perquè ens sigui més fàcil de mantenir tots els 

programes i modificacions extres que utilitzem separats per, en cas que fossin 

problemàtics, poder eliminar-los més fàcilment.

$ cd libtorrent-0.12.2
$ ./configure --prefix=/opt
$ make -j2
# make install
# cp libtorrent.pc /usr/lib/pkgconfig

Aquest últim pas és necessari perquè el programa pkg-config s’adoni realment 

que aquesta llibreria està instal·lada i que així li faci saber a l’rtorrent. Si no es 

realitza, la instal·lació de l’rtorrent serà impossible.

A continuació, abandonem la carpeta on ens trobem i accedim a la de 

l’rtorrent, realitzant un procés semblant a l’anterior.

$ cd ..
$ cd rtorrent-0.8.2
$ ./configure --prefix=/opt --with-xmlrpc-c
$ make -j2
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# make install

Un cop fet això ja tenim l’rtorrent instal·lat a /opt. Si per comoditat el volem 

executar amb la  comanda rtorrent, podem afegir un symlink a /usr/bin que apunto 

a /opt/bin de la forma següent, però és totalment innecessari:

# ln -s /opt/bin/rtorrent /usr/bin/rtorrent

Després d’haver instal·lat rtorrent i screen, ja només ens queda configurar 

correctament l’rtorrent.rc (fitxer de configuració) i preparar un script per a poder 

iniciar el programa com a daemon.

Pel que fa a l’script, descarregarem el que hi ha de mostra al wiki d’rtorrent. 

Busquem per l’apartat de les rTorrent common tasks (http://libtorrent.rakshasa.no/

wiki/RTorrentCommonTasks#StartingrTorrentonSystemStartup). Trobarem dues 

versions, una de més genèrica i una altra de més completa escrita especialment 

per a l’intèrpret bash. No van funcionar a la primera ni l’una ni l’altra, així que 

explicaré el procés i les modificacions que vaig dur a terme a la versió bash per fer 

funcionar l’script tal com ho havia de fer.

Primer de tot, com és evident, descarreguem l’script de la web:

$ wget http://libtorrent.rakshasa.no/attachment/wiki/RTorrentCommonTasks/
rtorrentInit.bash

Una vegada descarregat l’obrim amb l’editor de text que tinguem més a mà. 

Com ja va essent usual en aquest treball de recerca, utilitzaré el nano. Tot i això 

també he fet servir el textmate, un fantàstic editor de codi per a Mac, i després he 

copiat els arxius ja modificats al Mac Mini, sense haver-los de retocar amb un 

editor de text CLI a través d’una sessió SSH, que sempre és menys àgil que fer el 

mateix amb una bona GUI de manera local.

Un cop obert podem observar que, en principi, els canvis que hem de dur a 

terme són mínims. Només hem d’afegir el nom d’usuari sota el qual s’executarà 

l’rtorrent.

user="mediacenter"
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A part d’això també vaig afegir el directori on es trobava l’executable al PATH8 

de l’script.

PATH=/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/opt/bin

Un cop modificat el que sembla evident és quan ens trobem amb el problema 

de veritat. La línia encarregada d’arrencar l’rtorrent no funciona correctament i 

l’script, per tant, no funciona. És per això que, basant-me amb el que vaig llegir al 

man9  de l’screen i el que ja hi havia escrit a l’script original, vaig aconseguir 

reemplaçar la línia errònia per una de perfectament funcional. Aquí l’original:

su -c "screen -S "${srnname}" -X screen rtorrent ${options} 2>&1 1>/dev/null" 
${user} | tee -a "$logfile" >&2

Bàsicament el que pretén és executar la comanda entre parèntesis com a 

usuari ${user}. Aquest ${user} ja s’ha establert prèviament en una variable dins el 

propi script. El que segueix és l’inici de la comanda, que canvia el nom per defecte 

de la sessió de l’screen per una de més identificable que no pas les que utilitza el 

programa de manera predeterminada (també establerta prèviament amb una 

variable dins de l’script). A continuació el paràmetre -X passa la comanda a 

executar per screen, que és el lloc on probablement falla l’script, ja que torna a 

executar l’screen dins d’una sessió screen. A continuació executa l’rtorrent amb la 

configuració establerta en una variable situada en el mateix script unes línies més 

amunt. Per últim passa la comanda de l’screen a /dev/null perquè si sorgeixen 

problemes l’script pugui acabar-se executant encara que l’rtorrent hagi fallat en 

iniciar-se i per últim utilitza una canonada per passar la primera comanda a un 

segon programa, que gravarà el contingut de l’operació en un arxiu o log, per 

poder revisar els problemes ocorreguts en cas de fallada. En qualsevol cas, 

aquesta és la meva línia modificada:

su -c "screen -dmS "${srnname}" rtorrent ${options} 2>&1 1>/dev/null" ${user} 
| tee -a "$logfile" >&2
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El tema de l’execució com a usuari diferent i la manera de gestionar els errors i 

crear el logfile és la mateixa que en l’anterior. L’únic que canvia és la manera de 

cridar la comanda screen. Ara invoco els paràmetres -dmS (executa screen com a 

daemon i li atorga un nom diferent) i tot seguit col·loco la comanda a executar dins 

d’screen (rtorrent ${options}).

Amb aquesta petita modificació passem de tenir un script totalment inútil a un 

altre de totalment funcional. Ara només falta copiar-lo a /etc/init.d/rtorrent, canviar-

ne els permisos i afegir-lo a la seqüència d’arrencada. Aquests últims passos els 

podem realitzar ràpidament amb les comandes següents:

$ chmod +x rtorrentInit.bash
# cp cp rtorrentInit.bash /etc/init.d/rtorrent
# update-rc.d rtorrent defaults 80

Així doncs, ja tenim rtorrent executant-se com a daemon i preparat per a ser 

utilitzat des d’una sessió SSH o per rebre comandes a través del protocol XML-

RPC que hem activat abans (necessari per a instal·lar-hi una WebUI). Així doncs 

només ens queda configurar correctament l’rtorrent.rc, però abans adjunto una 

còpia de l’script d’inici completa:

#!/bin/bash
#############
###<Notes>###
#############
# This script depends on screen.
# For the stop function to work, you must set an
# explicit session directory using absolute paths (no, ~ is not absolute) in 
your rtorrent.rc.
# If you typically just start rtorrent with just "rtorrent" on the
# command line, all you need to change is the "user" option.
# Attach to the screen session as your user with 
# "screen -dr rtorrent". Change "rtorrent" with srnname option.
# Licensed under the GPLv2 by lostnihilist: lostnihilist _at_ gmail _dot_ com 
& modified by Octavi Font Sola
##############
###</Notes>###
##############

#######################
##Start Configuration##
#######################
# You can specify your configuration in a different file 
# (so that it is saved with upgrades, saved in your home directory,
# or whatever reason you want to)
# by commenting out/deleting the configuration lines and placing them
# in a text file (say /home/user/.rtorrent.init.conf) exactly as you would
# have written them here (you can leave the comments if you desire
# and then uncommenting the following line correcting the path/filename 
# for the one you used. note the space after the ".".
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# . /etc/rtorrent.init.conf

#Do not put a space on either side of the equal signs e.g.
# user = user 
# will not work
# system user to run as (can only use one)
user="mediacenter"

# system user to run as # not implemented, see d_start for beginning 
implementation
# group=$(id -ng "$user")

# the full path to the filename where you store your rtorrent configuration
# must keep parentheses around the entire statement, quotations around each 
config file
config=("$(su -c 'echo $HOME' $user)/.rtorrent.rc")
# Examples:
# config=("/home/user/.rtorrent.rc")
# config=("/home/user/.rtorrent.rc" "/mnt/some/drive/.rtorrent2.rc")
# config=("/home/user/.rtorrent.rc"
# "/mnt/some/drive/.rtorrent2.rc"
# "/mnt/another/drive/.rtorrent3.rc")

# set of options to run with each instance, separated by a new line
# must keep parentheses around the entire statement
#if no special options, specify with: ""
options=("")
# Examples:
# starts one instance, sourcing both .rtorrent.rc and .rtorrent2.rc
# options=("-o import=~/.rtorrent2.rc")
# starts two instances, ignoring .rtorrent.rc for both, and using
# .rtorrent2.rc for the first, and .rtorrent3.rc for the second
# we do not check for valid options
# options=("-n -o import=~/.rtorrent2.rc" "-n -o import=~/rtorrent3.rc")

# default directory for screen, needs to be an absolute path
base=$(su -c 'echo $HOME' $user)

# name of screen session
srnname="rtorrent"

# file to log to (makes for easier debugging if something goes wrong)
logfile="/var/log/rtorrentInit.log"
#######################
###END CONFIGURATION###
#######################

PATH=/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/opt/bin
#Path modificat per adaptar-se a la instal·lació personalitzada d'rtorrent
DESC="rtorrent"
NAME=rtorrent
DAEMON=$NAME
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

checkcnfg() {
  exists=0
  for i in `echo "$PATH" | tr ':' '\n'` ; do
    if [ -f $i/$NAME ] ; then
      exists=1
      break
    fi
  done
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  if [ $exists -eq 0 ] ; then
    echo "cannot find $NAME binary in PATH: $PATH" | tee -a "$logfile" >&2
    exit 3
  fi
  for (( i=0 ; i < ${#config[@]} ;  i++ )) ; do
    if ! [ -r "${config[i]}" ] ; then
        echo "cannot find readable config ${config[i]}. check that it is there 
and permissions are appropriate"  | tee -a "$logfile" >&2
        exit 3
    fi
    session=$(getsession "${config[i]}")
    if ! [ -d "${session}" ] ; then
        echo "cannot find readable session directory ${session} from config $
{config[i]}. check permissions" | tee -a "$logfile" >&2
        exit 3
    fi
  done
}

d_start() {
  [ -d "${base}" ] && cd "${base}"
  stty stop undef && stty start undef
  su -c "screen -dmS "${srnname}" rtorrent ${options} 2>&1 1>/dev/null" $
{user} | tee -a "$logfile" >&2
#Al final la línia del su -c ... l'he modificat a la meva manera. Sembla que 
funciona a la perfecció tant per iniciar rtorrent com per aturar-lo, així que 
la conservo. A + a +, és molt més clara que l'anterior.
	 #<ANTERIOR>
	 	 #su -c "screen -S "${srnname}" -X screen rtorrent ${options} 
2>&1 1>/dev/null" ${user} | tee -a "$logfile" >&2
  	 #</ANTERIOR>
  # this works for the screen command, but starting rtorrent below adopts 
screen session gid
  # even if it is not the screen session we started (e.g. running under an 
undesirable gid
  #su -c "screen -ls | grep -sq "\.${srnname}[[:space:]]" " ${user} || su -c 
"sg \"$group\" -c \"screen -fn -dm -S ${srnname} 2>&1 1>/dev/null\"" ${user} | 
tee -a "$logfile" >&2
  for (( i=0 ; i < ${#options[@]} ; i++ )) ;  do
    sleep 3
    su -c "screen -dmS "${srnname}" rtorrent ${options[i]} 2>&1 1>/dev/null" $
{user} | tee -a "$logfile" >&2
	 #<ANTERIOR>
	 	 #su -c "screen -S "${srnname}" -X screen rtorrent ${options[i]} 
2>&1 1>/dev/null" ${user} | tee -a "$logfile" >&2
  	 #</ANTERIOR>
  done
}

d_stop() {
  for (( i=0 ; i < ${#config[@]} ; i++ )) ; do
    session=$(getsession "${config[i]}")
    if ! [ -s ${session}/rtorrent.lock ] ; then
        return
    fi
    pid=$(cat ${session}/rtorrent.lock | awk -F: '{print($2)}' | sed "s/
[^0-9]//g")
    # make sure the pid doesn't belong to another process
    if ps -A | grep -sq ${pid}.*rtorrent ; then
        kill -s INT ${pid}
    fi
  done
}
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getsession() { 
    session=$(cat "$1" | grep "^[[:space:]]*session[[:space:]]*=" | sed "s/
^[[:space:]]*session[[:space:]]*=[[:space:]]*//" )
    #session=${session/#~/`getent passwd ${user}|cut -d: -f6`}
    echo $session
}

checkcnfg

case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting $DESC: $NAME"
    d_start
    echo "."
    ;;
  stop)
    echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
    d_stop
    echo "."
    ;;
  restart|force-reload)
    echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
    d_stop
    sleep 1
    d_start
    echo "."
    ;;
  *)
    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

Ara que ja tenim l’rtorrent compilat i configurat com a daemon, només ens 

falta preparar un fitxer de configuració per treure-li el màxim profit. Per això m’he 

basat ens els fitxers de configuració d’exemple que es troben al wiki d’rtorrent i a 

un article de torrentfreak (http://torrentfreak.com/optimize-your-BitTorrent-

download-speed/), que dóna tota una sèrie de consells sobre com s’ha de 

configurar un client a partir de les característiques de la seva connexió de banda 

ampla.

Així doncs, el que prepararem en aquest arxiu serà tota una sèrie de valors i 

restriccions perquè les descàrregues i compartició de les nostres sèries sigui el 

més ràpida i plaent possible. A més a més, configurarem el dht, els ports a utilitzar, 

l’ús d’encriptació de paquets, el directori de descàrrega per defecte, 

l’autoafegiment de torrents a partir d’un directori…
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Prenent com a exemple l’rtorrent.rc de la pàgina oficial (http://

libtorrent.rakshasa.no/browser/trunk/rtorrent/doc/rtorrent.rc?rev=latest) i les 

r To r r e n t c o m m o n t a s k s ( h t t p : / / l i b t o r r e n t . r a k s h a s a . n o / w i k i /

RTorrentCommonTasks) ,prepararem el nostre arxiu de configuració.

# This is an example resource file for rTorrent. Copy to
# ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
# uncomment the options you wish to enable.

# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#
# Aquí configurem el nombre de connexions per torrent. La configuració s’ha
# realitzat a partir de les indicacions de l’article de torrentfreak.
min_peers = 20
max_peers = 60

# Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
min_peers_seed = -1
max_peers_seed = -1

# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#
# Num. de connexions sortints per torrent. Configurada a partir de la connexió
# ADSL de què disposo.
max_uploads = 7

# Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited.
#
# Límits d’ample de banda (descàrrega i pujada màximes)
download_rate = 700
upload_rate = 35

# Default directory to save the downloaded torrents.
#
# Directori on es descarreguen els torrents per defecte
directory = /home/mediacenter/downloads/

# Default session directory. Make sure you don't run multiple instance
# of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a
# relative path?
#
# Directori on es guarden els arxius que fan referència a la sessió actual.
session = ~/.rtorrent/

# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=./watch/*.torrent
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
#
# Aquí configurem un directori on s’afegiran les noves descàrregues 
# automàticament. Qualsevol torrent que afegim aquí es descarregarà al 
# directori per defecte.

schedule = watch_directory_1,10,10,”load_start=/home/mediacenter/torrents/
*.torrent,d.set_custom1=/home/mediacenter/finished/”
schedule = tied_directory,10,10,start_tied=
schedule = untied_directory,10,10,close_untied=

# Close torrents when diskspace is low.
#
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# Atura la descàrrega de tots els torrents quan l’espai restant al disc dur
# sigui inferior a 500MB.
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=500M

# Stop torrents when reaching upload ratio in percent,
# when also reaching total upload in bytes, or when
# reaching final upload ratio in percent.
# example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0
#schedule = ratio,60,60,"stop_on_ratio=200,200M,2000"
#
# Aturar el torrent a l’arribar a ratio 2 i, en cas que no s’hagin compartit
# 100MB de l’arxiu, esperar a ratio 5.
schedule = ratio,60,60,"stop_on_ratio=200,100M,500"

#Download rate scheduling
#
# Cada dia a les 01:00 desactivar el límit de descàrrega per activar-lo a les
# 11:00
schedule = throttle_1,01:00:00,24:00:00,download_rate=0
schedule = throttle_2,11:00:00,24:00:00,download_rate=700 

#Set the ip address reported to the tracker.
#
# Aquesta secció la deixo sense configurar. Només tocar si s’hagués de
# reportar una IP al tracker, per deixar constància del ratio de l’usuari
# valdria la pena de modificar. Si es té una ip dinàmica es pot afegir la 
# línia següent: schedule = ip_tick,0,1800,ip=my_address
#ip = 127.0.0.1
#ip = rakshasa.no

# The ip address the listening socket and outgoing connections is
# bound to.
#bind = 127.0.0.1
#bind = rakshasa.no

# Port range to use for listening.
#port_range = 6890-6999
# Aquí configurem els ports que utilitzarà rtorrent. Com que aquest no suporta
# el mapejat per UPnP, han estat manualment oberts per mi.
port_range = 6665-6667

# Start opening ports at a random position within the port range.
# No selecciona el port a utilitzar a l’atzar.
port_random = no

# Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
# fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
# Accedim a comprobar la integritat del torrent una vegada descarregat.
check_hash = yes

# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
use_udp_trackers = yes

# Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip's.
#schedule = ip_tick,0,1800,ip=rakshasa
#schedule = bind_tick,0,1800,bind=rakshasa

# Encryption options, set to none (default) or any combination of the 
following:
# allow_incoming, try_outgoing, require, require_RC4, enable_retry, 
prefer_plaintext
#
# The example value allows incoming encrypted connections, starts unencrypted
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# outgoing connections but retries with encryption if they fail, preferring
# plaintext to RC4 encryption after the encrypted handshake
#
# encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
#
# Configurat pràcticament igual que amb l’exemple. Únicament que l’rtorrent
# intentarà encriptar les connexions sortints.
encryption = allow_incoming,try_outgoing,enable_retry,prefer_plaintext

# Enable DHT support for trackerless torrents or when all trackers are down.
# May be set to "disable" (completely disable DHT), "off" (do not start DHT),
# "auto" (start and stop DHT as needed), or "on" (start DHT immediately).
# The default is "off". For DHT to work, a session directory must be defined.
#
# És preferible configurar el DHT a auto abans que a on perquè hi ha certs 
# trackers privats que no volen compartir els fitxers amb usuaris que no 
# formin part del tracker.
dht = auto

# UDP port to use for DHT. 
# Aqui configurem el port UDP per a utilitzar-se amb el DHT. 
# Aquest port l’he obert prèviament al meu router ja que l’rtorrent no suporta
# mapejat per UPnP
dht_port = 6666

# Enable peer exchange (for torrents not marked private)
#
peer_exchange = yes

#
# Do not modify the following parameters unless you know what you're doing.
#

# Tots aquests valors fan referència a la comprobació dels arxius una vegada
# descarregats. No modifico els valors.
#

# Hash read-ahead controls how many MB to request the kernel to read
# ahead. If the value is too low the disk may not be fully utilized,
# while if too high the kernel might not be able to keep the read
# pages in memory thus end up trashing.
#hash_read_ahead = 10

# Interval between attempts to check the hash, in milliseconds.
#hash_interval = 100

# Number of attempts to check the hash while using the mincore status,
# before forcing. Overworked systems might need lower values to get a
# decent hash checking rate.
#hash_max_tries = 10

# Establim l’arxiu que ha d’utilitzar l’rtorrent per a escoltar les peticions 
# XMLRPC. Això es fa servir per comunicar-se amb la WebUI
scgi_port = /home/mediacenter/.rtorrent/rpc.socket

# Tot això crea uns petits arxius als directoris on es dipositen els torrents
# indicant que aquest han començat a descarregar-se o que ja ho han fet.
# Si s’elimina el torrent del directori la descàrrega també s’atura.
on_start    = link1,"create_link=tied,,.started"
on_stop     = link1,"delete_link=tied,,.started"
on_finished = link1,"create_link=tied,,.finished"
on_erase    = link1,"delete_link=tied,,.finished"
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# Aquesta és la línia que ens permetrà copiar les sèries acabades de
# descarregar al les seves carpetes corresponents. De moment les copiarem
# perquè al tenir el disc dur en xarxa no vull que el procés de compartició es 
# dugui a terme a través de SAMBA perquè castigaria moltíssim el disc dur i el 
# router. A més a més, les xarxes Wi-Fi no són tant fiables com les de cable i 
# fàcilment es poden perdre dades.
on_finished = move_complete,"execute=cp,-ru,$d.get_base_path=,$d.get_custom1="
on_erase = rm_files,"branch=d.get_custom1=,\"execute={rm,-rf,--,
$d.get_base_path=}\""

# A partir d’aquí hi va la configuració automàtica de la UI Web.

Configurant la descàrrega automatitzada de 

Sèries

Aquesta secció aprofundirà en el que ja s’havia tractat prèviament a 

Plantejant el sistema d’automatització. Instal·larem i configurarem l’rssdler, 

afegirem algunes modificacions al rtorrent.rc i parlarem de com la UI Web hauria 

d’interactuar amb aquest parell d’elements.

Primer de tot hem d’instal·lar l’rssdler. Per a fer-ho, descarreguem el codi font i 

el descomprimim:

$ wget rssdler-0.4.0a.tar.gz && tar -zxvf rssdler-0.4.0a

Llavors ens assegurem d’instal·lar les dependències que ens indica la web del 

projecte (http://code.google.com/p/rssdler/):

# aptitude install python-feedparser python-mechanize

I tot seguit entrem al directori que acabem de descomprimir i instal·lem el 

programa:

$ cd rssdler040
# python setup.py install

Una vegada fet això, ja tenim l’rssdler instal·lat i en marxa. Només ens falta 

preparar un fitxer de configuració, que es crearà automàticament una vegada 

executat el programa per primer cop. Aquest fitxer es troba a /home/

mediacenter/.rssdler/config.txt i està modificat a partir del model que hi ha a la 

pàgina oficial del projecte com a part de la seva documentació (http://

code.google.com/p/rssdler/wiki/CommentedConfig):

# ARXIU DE CONFIGURACIÓ DEL RSSDLER
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#Default filename is config.txt in ~/.rssdler
# lines (like this one) starting with # are comments and 
# will be ignored by the config parser
# the only required section (though the program won't do much without others)
# sections are denoted by a line starting with [
# then the name of the section, then ending with ]
# so this is the global section
# La secció global defineix els paràmetres que seguirà el programa per 
defecte.
# Cada sèrie pot redefinir-los. Aquests últims prevalen sobre els establerts a 
global.
[global]
# Directori de descàrrega per defecte dels torrents
downloadDir = /home/mediacenter/torrentsprova

# les rutes incompletes seran relatives a aquest directori
workingDir = /home/mediacenter/.rssdler

# Tamany mínim dels fitxers a descarregar (en MB).
minSize = 10

# Tamany màxim dels fitxers a descarregar (en MB).
# maxSize = None

# write messages to a log file. 0 is off, 1 is just error messages, 
# 3 tells you when yo download something, 5 is very, very wordy. (default = 0)
# Nivell d'informació guardada al log. En aquest cas he indicat que informi 
dels errors
# i dels torrents que descarrega.
log = 3
# where to write those log messages (default 'downloads.log')
# Arxiu on es guardarà el log
logFile = downloads.log

# like log, only prints to the screen (errors to stderr, other to stdout)
# default 3
# Missatges que apareixeran en pantalla (mateix criteri que al log).
verbose = 3

# Tota aquesta part seria necessària per a descarregar torrents de pàgines web 
que
# oculten els links. Llavors es necessita un arxiu (cookie) que interpreti 
l'enllaç
# que ens proporciona el feed rss.
#cookieFile = /home/user/.mozilla/firefox/user/cookies.txt

# type of cookie file to be found at above location. default MozillaCookieJar
#cookieType = MozillaCookieJar
# other possible types are:
# cookieType = LWPCookieJar
# only works if urllib = False
# cookieType = MSIECookieJar

# Temps entre escaneig i escaneig
# com que llançarem el programa des de cron és innecessari, però cal 
configurar-lo a
# una quantitat de minuts inferior a la que utilitzem perquè si no el programa 
no s'executa
scanMins = 20

# how long to wait between http requests (in seconds). Default 0
sleepTime = 2

33|    CREACIÓ D’UN MEDIA CENTER AMB SOFTWARE LLIURE



# to exit after scanning all the feeds, or to keep looping. Default False.
# Configura el programa perquè surti un cop acabi d'escanejar els feeds
runOnce = True

# set to true to avoid having to install mechanize. 
# side effects described in help. Default False.
# Com que hem instal·lat Mechanize, configurem a False aquesta opció
urllib = False

# the rest of the global options are described in the help,
# let's move on to a thread

###################
# each section represents a feed, except for the one called global. 
# this is the thread: somesite
###################
#[somesite]
# just link to the feed
#link = http://somesite.com/rss.xml

# Default None, defers to maxSize in global, otherwise,
# files larger than this size (in MB) will not be downloaded
# only applies to the specific thread
# if set to 0, means no maximum and overrides global option
#maxSize = 2048

# like maxSize, only file smaller than this will not be downloaded
# if set to 0, means no minimum, like maxSize. in MB.
#minSize = 10

# if specified, will download files in this thread to this directory
#directory = /home/user/someotherfiles

# if you do not know what regular expressions are, stop now, do not pass go, 
# do not collect USD200 (CAN195)
# google "regular expressions tutorial" and find one that suits your needs
# one with an emphasis on Python may be to your advantage

# Now, without any of the download<x> or regEx options (detailed below)
# every item in the rss feed will be downloaded, 
# provided that it has not previously been downloaded
# all the regular expression should be specified in lower case 
# (except for character classes and other special regular expression 
characters,
#  if you know what that means)
# as the string that it is searched against is set to lower case.
# Starting with regExTrue (RET)
# let's say we want to make sure there are two numbers,
# separated by something not a number
# for everything we download in this thread.
#regExTrue = \d[^\d]+\d
# the default value, None, makes RET ignored
# regExTrue = None

# but we want to make sure we don't get anything with nrg or ccd in the name
# because those are undesirable formats, but we want to make sure to not match
# a name that may have those as a substring e.g. enrgy 
# (ok, not a great example, come up with something better and I'll include it)
# REF from now on ( indicates a word boundary)
#regExFalse = (nrg|ccd)
# the default value, which means it will be ignored
# regExFalse = None
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# at this point, as long as the file gets a positive hit in RET 
# and no hit in REF, the file will be downloaded
# equivalently said, RET and REF are necessary and sufficient conditions.
# lengthy expressions can be constructed
# to deal with every combination of things you want, but there is 
# a looping facility to allow us to get more fine grained control
#  over the items we want to grab without having to have hundreds 
# of characters on a single line, which of course gets rather unreadable

# making use of this looping facility makes RET and REF neccessary 
# (though that can be bypassed too, more later) conditions
# however, they are no longer sufficient....
# download<x> is like regExTrue, but begins the definition of an 'item' and 
# we can associate further actions with it if we so choose
# put a non-negative integer where <x> goes
#download1 = ubuntu
# but say we love ubuntu, and want to always grab everything that mentions it
# so we want to ignore regExTrue, this 'bypasses' RET when set to False. 
# Default True.
#download1True = False

# we could also bypass REF. but we really don't like nrg, 
# but we'll deal with ccd's, just for ubuntu
# to be clear, download<x>False is a mixed type option,
# taking both True, False for dealing with the global REF 
# or a string (like here) to specify what amounts to a 'localized REF',
# which effectively says False to the global REF
# while at the same time specifying the local REF
#download1False = \bnrg\b

# with %()s interpolation, we can effectively add on to REF in a basic manner
# say for Ubuntu, we don't want want the 'hoary version, 

#download1False = hoary.*%(regExFalse)s
# this will insert the value for regExFalse in place of the %()s expression
# resulting in: hoarsy.*(nrg|ccd)
# note the parantheses are there b/c they are in the original REF

# we don't want to download things like howto, md5 files, etc, 
# so we can set a minSize (MB)
# this overrides the global/thread minSize when not set to None
# Default None. works like thread-based minSize.
# a maxSize option is also available
#download1MinSize = 10
#download1MaxSize = 750

# and finally, we can put our ubuntu stuff in a special folder, if we choose
#download1Dir = /home/user/ubuntustuff

# note that the numbers are not important
# as long as the options correspond to each other
# there is no download2, and that is ok.
#download3 = fedora

# you have to have the base setting to have the other options
# this will not work b/c download4 is not specified
# download4Dir = /home/user/something

#
# AQUÍ S'ACABA L'EXPLICACIÓ SOBRE COM FUNCIONEN ELS APARTATS INDIVIDUALS.
# Com s'ha pogut veure, es poden establir moltes condicions gràcies a les 
expression regulars
#
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########################################################################
# A partir d'aquí la resta és configuració per a cada sèrie.           #
# Aquesta hauria de ser incorporada automàticament per la Web UI.      #
# No és convenient, doncs, modificar l'arxiu de manera manual.         #
########################################################################

# Exemple de sèrie afegida per la WebUI
#[Dexter]
# l i n k = h t t p : / / t v r s s . n e t / s e a r c h / i n d e x . p h p ?
distribution_group=eztv&show_name=Dexter&show_name_exact=true&filename=&date=&
quality=720P&release_group=&mode=rss
#directory = /home/mediacenter/series/Dexter/

#<WebUIConfig>

#</WebUIConfig>

Una vegada configurat l’rssdler, cal que creem una tasca al crontab que 

executi l’rssdler cada 30min buscant nous feeds. El programa pot funcionar com a 

daemon, és cert, però com a tasca de cron tenim l’avantatge que, en cas que el 

programa falli, al cap de 30 minuts es tornarà a iniciar. En canvi, si funciona com a 

daemon i el procés s’acaba per qualsevol motiu, l’rssdler no es tornarà a iniciar fins 

al proper reinici de la màquina. A més a més, després de tenir-lo molts mesos 

funcionant com a daemon i observant un comportament més aviat erràtic, he 

decidit abandonar l’execució del rssdler a través del .bash_profile a l’hora d’iniciar 

sessió a la màquina i afegir-lo com a tasca dins el crontab. Per fer això últim 

seguim els passos següents:

$ crontab -e
# Això obre el nostre crontab personal (usuari mediacenter) amb el NANO
# Ara hem d’afegir aquesta línia:

*/30 * * * * /usr/bin/rssdler -o

#Polsem F2, guardem i sortim,

Després d’això el nostre crontab ja està actualitzat, l’rssdler està preparat 

perquè la UI Web li incorpori noves sèries al seu fitxer de configuració i només ens 

falta detallar les línies que queden per afegir al rtorrent.rc que, seguint l’exemple 

realitzat amb la sèrie Dexter al config.txt del rssdler, faria així:

schedule = watch_directory_2,10,10,”load_start=/home/mediacenter/series/
Dexter/*.torrent,d.set_custom1=/home/mediacenter/IOMEGA/Series/TV SHOWS/
Dexter/”
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Després d’això només faria falta comprovar que hem inclòs les línies que 

copiaran i eliminaran els arxius de manera automàtica al rtorrent.rc:

on_finished = move_complete,"execute=cp,-ru,$d.get_base_path=,$d.get_custom1="
on_erase = rm_files,"branch=d.get_custom1=,\"execute={rm,-rf,--,
$d.get_base_path=}\""

Recordem que la primera copia l’arxiu finalitzat al directori indicat per la 

variable $d.get_custom1 establerta a la línia schedule = watch_directory_…, i 

l’última indica que qualsevol torrent amb la variable $d.get_custom1 definida (o 

sigui, que han estat copiats a un altre directori) ha de ser eliminat quan s’elimini 

d’rtorrent. Aquesta eliminació es podria fer manualment un cop s’hagués acabat 

de compartir l’arxiu o la podria realitzar la UI Web una vegada els fitxers assolissin 

la ràtio desitjada.

Creant la UI Web pròpia

UI Web, és necessària?

Ja havia mencionat abans la quantitat de programes i utilitats que s’han creat 

al voltant d’rTorrent. L’rssdler n’és un bon exemple, però encara n’hi ha molts més. 

Aquests molts més es tradueixen, sobretot, en diferents UI’s gràfiques, que 

intenten solucionar una de les carències del programa: la falta d’interfície gràfica.

Aquest assumpte, més complicat amb la branca 0.6 i 0.7 del programa 

(aquest encara no tenia suport per a rebre comandes de programes externes via 

XMLRPC) és molt més senzill amb les últimes versions 0.8.2 i 0.8.4, que tenen una 

llista de funcions molt completa10 que facilita el control absolut del programa de 

manera remota.

A partir de la incorporació d’aquest protocol al programa van anar apareixent 

diversos projectes amb l’objectiu de crear una UI accessible des de qualsevol 

ordinador des de la qual es pogués controlar l’rtorrent. Alguns ho han fet a través 

d’una clàssica UI Web, funcionant sobre un servidor web amb PHP en la mateixa 
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màquina que executa l’rtorrent. Altres han creat un client a través de Java o Ajax, 

que no necessita servidor web i que s’executa en la màquina del qui es vol 

connectar al servidor evitant, d’aquesta manera, l’ús de recursos extra que suposa 

mantenir un servidor web amb PHP en marxa (significatiu quan treballava amb 

64MB de RAM amb aquell antic Celeron, però no per al Mac Mini).

Es podria dir que totes aquestes interfícies d’usuari pequen del mateix: 

intenten reproduir totes les funcionalitats d’rtorrent a dins el seu client i això 

repercuteix en la facilitat d’ús i l’accessibilitat d’aquest. Totes aquestes UI estan 

molt atapeïdes, mostren muntanyes d’informació innecessària, cada element 

necessita el seu espai, no es reaprofita res, i això encara dóna més sensació 

d’abarrotament.

A més a més, els dissenys, les icones, la distribució dels elements, l’ús de les 

imatges… Tot sembla fet sobre la marxa, copiant antics paradigmes de les 

aplicacions Web d’ahir, en comptes d’intentar crear una experiència més propera a 

la que trobaríem en una aplicació d’escriptori.

Per a fer-nos-en una idea, vegem un exemple amb aquesta captura de 

pantalla de la web-gmui:

Aquí podem veure una barra superior que ens permet navegar entre diferents 

seccions. Això no em sembla necessàriament malament, però crec que són massa 

les pestanyes i que n’hi ha massa poques que se centrin en la vista dels torrents , 

fet que, inevitablement, provocarà un caos quan hi hagi més de 10  o 15 

descàrregues actives.
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Les icones són ridícules i lletges, no aporten res, la barra de percentatge és 

inexistent, la velocitat està indicada a l’altre exterm del nom del torrent, cosa que, 

juntament amb el percentatge total, hauria de ser una de les coses que s’hauria de 

veure més en conjunt amb el nom, per tenir una idea clara de quin és l’estat de la 

descàrrega amb una sola ullada, i no haver de seguir el requadre amb la mirada 

fins a l’altra punta de la pantalla per saber a quina velocitat s’està descarregant el 

fitxer.

Sobren espais en blanc, el fet que per executar accions sobre arxius s’hagin 

de marcar les creuetes al costat del nom és ridícul i retrògrad (no seria millor clicar-

hi i que quedés seleccionat?) i, ja per anar acabant, tampoc entenc el botó que 

serveix, suposadament, per afegir torrents. No es pot pujar un torrent que es tingui 

guardat a l’ordinador? S’ha de passar un enllaç directe al programa? Increïble. I val 

més que no comentem cap captura de pantalla de l’apartat de configuració del 

programa perquè és depriment. Mai no s’havien vist tantes opcions tan juntes i 

barrejades. Bé, menteixo, de fet aquests desastres són bastant habituals.

Hi ha altres projectes que són menys desastre, més ben acabats. A tots, però,  

els manca bona documentació, comunitat d’usuaris i característiques clau com el 

descarregador de feeds, però incorporen AJAX, amb el qual ja no s’ha de 

recarregar la pàgina perquè s’actualitzi la informació per exemple, amb la qual 

cosa ja s’està imitant un comportament més propi d’una aplicació d’escriptori que 

no pas de les antigues webs estàtiques. Tot i això, hi ha un aspecte clau que em 

va fer desistir en la recerca de cap UI Web que em fes el pes: no n’hi ha cap 

pensada per a dispositius mòbils.

Això últim pot semblar irrellevant, però no ho és. Cada vegada més aquests 

dispositius mòbils, ja siguin netbooks, UMPC’s, internet tablets o mòbils, són més 

utilitzats per un major nombre d’usuaris per a realitzar tasques relacionades amb la 

Web. Així doncs és lògic pensar que d’aquí a un temps, quan els mòbils tinguin 

pantalles amb prou resolució, navegadors decents i bones connexions de banda 
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ampla inalàmbriques, amb l’expansió de tecnologies com l’HSPA11 la importància 

d’aquest mercat sobrepassi el d’ordinadors convencionals i, per tant, els recursos 

dedicats a la creació d’interfícies d’usuari destinades a aquests dispositius siguin 

molt majors. De fet, a països com el Japó, el nombre d’usuaris de banda ampla 

mòbil està augmentant (així com la velocitat i la qualitat de les connexions) mentre 

que el mercat ADSL i el de PC s’estanca o es redueix12.

És per això que, veient les carències dels clients ja existents i tenint en compte 

l’enfocament diferent de la UI, juntament amb les funcions específiques que 

aquesta hauria de realitzar dins d’aquest treball de recerca, vaig creure que crear-la 

des de zero seria més senzill que no intentar adaptar qualsevol dels projectes 

existents. Per últim, afegeixo un parell de captures de dues UI Web més 

disponibles per a rtorrent. Aquestes, a diferència de l’anterior, han estat dutes a 

terme amb més criteri, encara que també comparteixen molts dels errors de 

l’analitzada anteriorment, encara que sigui en menys mesura.
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rtgui (http://code.google.com/p/rtgui/)

wTorrent (http://www.wtorrent-project.org/trac/)

UI Web, determinant-ne les funcions

Una vegada sospesats els avantatges i els inconvenients de crear una UI 

pròpia, és hora de marcar-ne els seus objectius. En aquest cas volem una UI que 

variï depenent del dispositiu des del qual s’hi accedeixi. Hi hauria 2 versions 

planejades: Una per a l’ús des d’un terminal d’escriptori i una altra per a l’ús des 

d’un terminal amb pantalles tàctils de baixa resolució (internet tablets i iPhone). 

Cadascuna amb les seves limitacions i enfocament diferenciats.

Aquesta UI Web seria programada amb PHP i funcionaria sobre Lighttpd. Es 

comunicaria amb rtorrent mit jançant la l l ibreria phpxmlrpc (http://

phpxmlrpc.sourceforge.net) i serviria com a tauler de control del sistema. Des de la 

UI Web es podrien afegir noves sèries, eliminar-ne, activar i desactivar el servidor 
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SSH, configurar les carpetes compartides de SAMBA, comprovar l’estat dels discs 

durs, iniciar processos de backup de la llibreria fotogràfica, canviar paràmetres de 

configuració d’rtorrent, instal·lar actualitzacions i, evidentment, monitoritzar el 

sistema i la descàrrega de sèries.

Ara bé, per a dur a terme aquest projecte es necessita temps. Una UI Web 

d’aquestes característiques implica un gran coneixement de diferents tecnologies 

com són AJAX, PHP, XMLRPC, javascript, XHTML o CSS, a part d’habilitat com a 

administrador de sistemes i servidors web. Personalment, tinc experiència nul·la en 

les quatre primeres i no sóc gaire més que un principiant amb XHTML i CSS, per 

no dir que els únics sistemes que he administrat són el meu antic portàtil 

(funcionant amb debian) i el media center. Així doncs, ara mateix no disposo dels 

coneixements necessaris per a dur a terme el projecte amb èxit, i obtenir aquests 

coneixements a un nivell suficient com per realitzar el projecte amb garanties 

sumat al temps que tardaria a fer el projecte en si ja va més enllà dels poc més de 

7 mesos de què es disposa per a realitzar el treball de recerca. D’altra banda, un 

treball de recerca dedicat exclusivament a la creació d’aquesta UI ja seria molt 

complet en si mateix.

Això no obstant, no significa que la importància d’aquest apartat minvi o que 

s’hagi de deixar de banda el tema. Encara que a la  pràctica no es pugui realitzar 

(amb les condicions actuals) sí que es pot dissenyar una UI realista. Es pot 

esbossar l’esquema de la nova manera de comunicar-nos amb el mediacenter. És 

l’hora de dibuixar Bridge, la interfície que ens permetrà gestionar aquest 

mediacenter, la compleció del projecte com a dualitat: el reproductor i el gestor de 

continguts units en una mateixa màquina i separats l’un de l’altre.

Aquest nom per a la UI Web, Bridge, té relació amb la vocació d’aquest treball 

de recerca de permetre gaudir del multimèdia d’una llar des de qualsevol terminal 

connectat a la seva xarxa, ja sigui via cable o inalàmbrica. D’aquí el seu eslògan: 

“Everything, Everywhere” i els motius del seu logo:
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Com es pot apreciar en aquest primer logo (esbós també), s’intenta fer 

referència a la part musical amb el disseny de la R i la I. La D fa referència als DVD 

(que, recordem, el media center pot reproduir sense dificultats) mentre que la G i la 

E representen un altaveu sonant, ja sigui l’Hi-Fi de la sala d’estar o bé un dispositiu 

portàtil connectat per UPnP reproduïnt The Red Hot Chili Peppers mentre estem a 

la cuina preparant el dinar. Per últim, la B fa referència al pont que s’ha teixit a base 

de diferents tecnologies i protocols per assolir la interoperabilitat entre dispositius 

electrònics de tot tipus.

Com a últim apunt, i ja que abans s’havia comentat el requeriment de la 

creació de dues UI, adaptades al client, cal dir que els esbossos i tot el 

plantejament que s’està a punt de redactar han estat pensats per a un dispositiu 

tipus internet tablet13. Això últim s’ha decidit així pel repte que suposa crear 

interfícies d’usuari en camps poc treballats, com són les Web a través de pantalles 

tàctils i de petites dimensions, que fan necessaris l’aprofitament màxim de l’espai i 

la claredat i concisió de la informació que es presenta. Les interfícies d’escriptori, 

en canvi, ja hem vist com acostumen a ser en la seva majoria (consulteu el punt 

anterior), a  part de la problemàtica que suposa dissenyar i programar una Web que 

funcioni correctament en tots els navegadors i amb diferents resolucions.
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Bridge, primers esbossos

Com podem veure en la captura següent, els primers esbossos de bridge 

consistien en un navegador de fitxers amb una barra superior que serviria per anar 

canviant de panell (torrents, configuració del sistema…). La barra inferior 

representa la barra del navegador de maemo.

Aquest esbós, com tots els altres, va ser guardat com a png i copiat a un 

N800. Des de l’N800, llavors, comprovava com funcionava cada disseny in situ, 

obrint les imatges a pantalla completa (800x480 píxels), tal com es veuria al 

navegador.

Va ser gràcies a aquestes proves realitzades amb l’N800 que vaig poder 

millorar ràpidament l’esquema a seguir. Vaig poder comprovar que, amb aquest 

disseny, es malgasta molt d’espai amb la barra lateral (que a sobre era massa 

petita com per poder utilitzar-se bé amb el dit) i que el menú era petit. El 

navegador d’arxius podia mostrar massa poc contingut.

De fet, gràcies a aquestes proves es pren consciència de l’enorme quantitat 

de ppi de la pantalla d’una internet tablet. El que és gegant per al teu monitor es 

veu reduït a la meitat d’espai gairebé.

CREACIÓ D’UN MEDIA CENTER AMB SOFTWARE LLIURE  |  44



En la captura de pantalla superior es pot veure el mateix concepte que a 

l’anterior amb el logo del projecte i carpetes ja afegides.

Aquest segon concepte era ja totalment diferent al primer. Enfocat al seu ús 

com a UI per a rtorrent, compta amb dos botons en la part inferior. Un per afegir 

nous torrents i l’altre per obrir el menú amb tota la resta d’opcions. Després, a 

més, comptem amb una barra superior, força estreta, amb l’únic objectiu de 
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donar-nos una informació bàsica sobre l’estat en què es troba el programa. El fet 

que no hagués de ser clicable en la seva major part permetia reduir la seva 

amplitud sense que això suposés un problema de cara a la seva utilització sense 

stylus.

Els avantatges principals davant el primer són un major aprofitament de l’espai 

(menys marcs i elements decoratius que determinin l’espai que ocupa cada àrea) i 

un millor menú, basat en icones i ocupant tota la pantalla.

Aquesta és una de les múltiples proves que vaig dur a terme a l’hora de 

realitzar el menú. Va costar força trobar uns nivells de transparència que fossin 

acceptables a l’N800. Tot es veia molt més fosc que a l’ordinador.

A continuació, vegeu una captura múltiple de pantalla, amb els diferents tests 

de transparència que es van dur a terme. Al final els valors escollits van ser els de 

la part inferior dreta. També es pot apreciar com la primera icona està 

seleccionada, marcada per un blanc més intens.
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Arribats fins aquí es van canviar les icones tango (http://tango.freedesktop.org/

Tango_Icon_Library) que s’havien utilitzat fins ara per les del projecte crystal (http://

www.everaldo.com/crystal/). Aquests canvis no són, ni molt menys, definitius i 

estan lluny del que seria ideal: crear un set d’icones pròpies. Però això requereix un 

temps i una habilitat que no són necessaris en la creació d’un esbós.
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Aquesta captura ja ha canviat les icones i, a més, mostra un selector d’estats. 

D’aquesta manera es poden filtrar les descàrregues segons el seu estat.

En aquesta s’hi han afegit els panells que contindran la informació sobre els 

torrents, les icones que variaran segons l’extensió del que s’estigui descarregant i 

informació en la barra superior.
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En aquesta captura ja s’han centrat les icones, s’ha afegit una barra de 

progrés i s’han instal·lat botons a cada torrent per controlar-ne el seu estat. 

Aquesta barra de progrés i aquests botons són contextuals, és a dir, varien segons 

l’estat del torrent. Per tant, la barra canviarà de color segons l’estat en què es trobi 

el torrent (descarregant, compartint o aurat) i el botó que apareix al lateral dret de 

la caixeta podrà ser d’inici, pausa, aturada (aturar el seu procés de compartició 

s’entén) i eliminació. Gràcies a això s’estalvia molt d’espai (hem encabit 4 botons 

en 1)

Bridge, esbossos finals

Una vegada explicada tota l’evolució que ha anat patint aquesta UI des de la 

seva concepció, és hora de mostrar la idea ja madurada. Les següents imatges no 

representen, en cap cas, l’aspecte final d’aquesta UI. Això sí, encara que es 

canviessin icones, colors o formes, la distribució dels elements continuaria essent 

la mateixa.

Aquesta seria la  pantalla de login. Com a recurs ornamentístic apareix el logo 

del projecte ben gran en la part inferior, sobre el degradat que fa de fons en totes 

les captures. Els dos camps a completar són ben grans, així com el botó.
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Aquesta és la vista principal. Directa al que importa: informació general sobre 

la velocitat de pujada i baixada, ràtio, espai lliure al disc, botó de sortida. També 

tenim un accés directe a la  pantalla per afegir torrents i un altre botó que ens obrirà 

el menú. La barra entre aquests dos últims botons ens filtra els torrents mostrats i 

permet accedir a la resta de torrents actius si no hi ha prou espai per a mostrar-los 

tots. El botó more… es desactiva si no hi ha més descàrregues per mostrar.

Pel que fa a les descàrregues, podem apreciar una gran icona que variarà 

depenent del tipus d’arxiu de què es tracti la descàrrega (ajuda que l’usuari tingui 

una idea més visual del que s’està baixant). També tenim la barra de progrés amb 

el percentatge sobreimpressionat (estalvi d’espai sense dificultar la  comprensió del 

missatge) i la velocitat de descàrrega i pujada del fitxer en concret col·locada sobre 

la icona, també per aprofitar espai. Ens informa del nom, el tamany de l’arxiu 

descarregat i per descarregar, el temps estimat de finalització i la ràtio del fitxer. A 

part d’això, tenim a disposició el botó de control, que variarà el seu estat depenent 

del context en què es trobi el torrent. Si encara no s’ha iniciat o està en pausa, 

mostrarà el play. Si està en marxa, es podrà pausar amb pause. Si s’està 

compartint, es podrà aturar la compartició amb stop i, una vegada acabat de 

compartir, es podrà eliminar el torrent de la llista amb close. 

CREACIÓ D’UN MEDIA CENTER AMB SOFTWARE LLIURE  |  50



Aquesta captura, com l’anterior, ens mostra la  vista principal. En aquest cas el 

botó more… està actiu, per la qual cosa, en polsar-lo, es mostraran la resta de 

descàrregues que en aquests moments no caben en pantalla.

Això és el menú de la  UI Web. Es pot veure com també predominen les icones 

grans i l’absència d’ornaments. El menú està compost per una capa de negre 

translúcid, que fa passar la vista principal a segon pla, i per un requadre, negre 
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també, amb un nivell més baix de transparència. Les icones estan col·locades sota 

un requadre blanc, que destaca molt amb la resta de l’entorn. L’opció 

seleccionada es marca amb un blanc menys transparent que la resta. També hi ha 

un botó per tancar la finestra, blanc sobre fons negre.

El nombre d’ítems aniria augmentant a mesura que s’afegissin noves 

característiques. Potser caldria un requadre de text per reforçar i aclarir el missatge 

de les icones.

Aquesta és la vista a l’hora d’afegir un torrent. Això es pot fer enllaçant 

directament al lloc on es troba publicat aquest torrent o bé seleccionant-ne un que 

prèviament haguéssim descarregat a la memòria interna del dispositiu.
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Aquest és l’apartat on podem configurar alguns aspectes bàsics d’rtorrent. 

S’anirien afegint o eliminant funcions segons es veiés necessari. Destaquen l’ús de 

botons amb 2 estats (activat i desactivat), que ajuden a reduir l’espai necessari per 

a l’etiquetació. Si l’etiqueta està en el mateix botó i la seva aparença ens informa 

del seu estat, no necessitem res més que el botó per engegar i apagar el DHT o 

l’encriptació (com s’exemplifica en aquest esbós).
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Per últim, és des d’aquí on s’afegeixen les nostres sèries. Només cal escriure 

el nom i el feed en el camp corresponent i la UI Web i XBMC s’encarregaran de la 

resta.

Una vegada fet un repàs a tots aquests dissenys, explicades les seves 

característiques més importants i establert el patró a seguir per a la resta de 

components per a la UI (aquests esbossos es poden considerar la guia  d’estils del 

Bridge), podem donar per tancat el tema. Abans d’acabar amb aquesta llarga 

secció sobre el Bridge i P2P en general, m’agradaria recomanar la visualització del 

que podria ser la pàgina d’inici per a Bridge, localitzada al DVD adjuntat amb 

aquest treball de recerca. Qualsevol error apreciable en el seu renderitzat es deu a 

l’ús de característiques específiques de Gecko (motor de renderitzat), que es 

poden solucionar amb l’ús del Firefox.
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