
Uploaden bij FTD

Hoe moet je uploaden bij FTD

Deze tutorial is geschreven door Rickvm van http://www.ftd.nu/ . En wordt nu ook beschikbaar
gesteld voor de dutchunderground bezoekers. Door de grotere belangstelling voor
nieuwsgroepen helpt de tutorial je op gang om te uploaden.

 1) Het belangrijkste is dat je gaat kijken of jouw posting niet al eerder is aangemeld op FTD.
Ook kun je kijken op alt.binaries.nl  of http://www.newzbin.com/
2) Voor je alles gaat aanmelden, kun je het beste eerst de Postregels van FTD  doorlezen.

-----------------------------------------------------------------------------
1. FTD
2. Rarren
3. Parren
4. Testen
5. NFO
6. Posten
7. NZB
8. Diverse posts
------------------------------------------------------------------------------

1. FTD

De werking van FTD kun je hier  vinden.

Nu je weet hoe FTD werkt kun je een post gaan klaar maken.
>>>Begin niet gelijk met een dvd als eerste post, doe eerst een test post in een test
nieuwsgroep.

 1 / 8

http://www.ftd.nu/
http://alt.binaries.nl
http://www.newzbin.com/
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=174319
http://www.dutchunderground.nl/content/view/20/29/


Uploaden bij FTD

Bijvoorbeeld: alt.binaries.test
Meld deze niet aan in FTD, maar upload gewoon wat files of een kleine cd om te kijken of alles
aankomt en alles goed loopt.

Verderop is een korte uitleg over de soorten post.
Nu ga ik er van uit dat je de te posten files op je harde schijf hebt staan.
Alle manieren om te rippen/kopiëren kun je ook op http://www.dutchunderground.nl/  vinden.

Als voorbeeld neem ik een svcd:
Hoe je de svcd ook hebt geript of hoe je de files ook hebt staan, ik neem aan dat ze in een
aparte map staan.
(kan als bin/cue file of als losse .MPG)

Als eerste stap ga je de files rarren.

2. Rarren

Rarren is een manier om 1 file of een hele verzameling files in te pakken en in een aantal files
te verdelen van gelijke grootte.
Met één bestandnaam en met een gelijke extensie, zodat het makkelijk is om deze te posten op
usenet
Meeste posters gebruiken winrar.
Uitleg hierover vind je hier .

Nu heb je als het goed is een verzameling files met de extensie .rar en van een bepaalde file
grootte.
Nu gaan we die rar files parren.

3. Parren

Pars zijn files die via algoritmen worden aangemaakt en waarmee je missende rar bestanden
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(par 1) of missende blocks (par 2) kunt opvullen.
Par 2 is de meest economische manier en ook de meest gebruikte manier.

Par 1
Par 1 is het vervangen van een missende rar door een willekeurig par bestand.
Pietje mist rar 1 en 3 en klaasje mist rar 2 en 4.
In plaats van 4 rar bestanden opnieuw te posten, kunnen in dit voorbeeld beide leechers
dezelfde 2 par bestanden gebruiken om de missende of incomplete rars te vervangen.
Par 1 uitleg vind je o.a. hier 

Par 2
Wat Par 2 doet is al je rar bestanden opdelden in een x aantal bloks.
Wanneer nu een leecher een gedeelte van een rar mist (een segment) hoeft hij niet de gehele
rar te vervangen, maar alleen het missende gedeelte hoeft op te vullen.
Zaak is wel dat de leecher ook de incomplete file toch download.
zie voor een uitleg over par2 hier  en hier
>>> lees vooral ook deze  thread over Par 2 voor de juiste instellingen.

 *De optimale instelling voor PAR2 blocks = precies gelijk aan je post segment grootte:

 *2500 lines yEnc PAR2 blocks = 320.000 bytes
 *3000 lines yEnc PAR2 blocks = 384.000 bytes
 *4000 lines yEnc PAR2 blocks = 512.000 bytes
 *5000 lines yEnc PAR2 blocks = 640.000 bytes 
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Een optimale PAR2/RAR verhouding bereik je als volgt: 

    -  Maak de PAR2 blocks evengroot als je postsegmenten. 
Jij post met 3500 lines yEnc --> 128 x 3500 = 448.000 bytes. 
Je PAR2 blocks moeten dan ook 448.000 bytes zijn.
Als er dan 1 segment verloren gaat tussen post- en leech-server, dan kan dit precies met 1

PAR2 block hersteld worden. 
    -  Maak de RAR's een geheel veelvoud van de PAR2 blocksize: bijv. 11 x 448.000 =
4.928.000 bytes. Hierdoor werkt PAR2 optimaal. (Met dank aan EMC2 voor de duidelijke uitleg)

Om uit te rekenen hoe de grootte van je rars en pars het beste kunnen zijn heb je hier een
rekenprogrammaatje http://www.degelink.com/software.php?id=4

Voor de beste waardes bij het rarren en parren en de juiste instellingen van powerpost lees
deze thread hier

4. Testen

Nu is het tijd om te testen.
Door sommige &quot;BURP&quot; test genoemd
rarren/parren/uitpakken/branden
Je gaat nu namelijk voor je gaat posten, alles weer uitpakken in een andere map om te checken
of er geen fouten in zitten.

1. eerst klik je op het aangemaakt par filetje om te kijken of het parren goed gegaan is.
2. dan pak je de gararde files uit naar een nieuwe map.
3. de uitgepakte files brand je dan op een rewritible cd/dvd (wat je dan ook wilt posten)
en kijkt op je dvd speler/computer/cd speler of je film/spel/cd het doet.
Sommige dvd spelers kunnen geen cdrw of dvdrw aan, dan kun je hem bij een image file beter
mounten via Alcohol120% of Demon tools.

Waarom?
Je zal niet de eerste zijn die een dvd op het net gezet heeft die het gewoon niet doet ;)
Zonde van de upload tijd en zonde van de download tijd
(scheelt een hoop boze mailtjes)
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Alles op FTD aangemeld? Genoeg info in je post bericht gezet? Op de juiste manier
aangemeld? 
>>> Dan zal je post waarschijnlijk eerst nog moeten worden goedgekeurd door een modje. In
MyFTD staat er &quot;mod&quot; achter je post.
Als je post is goedgekeurd komt je post in het overzicht te staan.
Begin dus vooral niet met uploaden voordat je post is goedgekeurd :)
Na een aantal goed aangemelde posts zal je een ge-authenticeerd poster worden en wordt je
post niet meer eerst gekeurd.

5. NFO

Stuur eigenlijk altijd een NFO mee met je post.
In een NFO file zet de poster alle relevante informatie van zijn post.
Uitleg en hoe je een NFO file moet maken lees je hier .

Heel makkelijk is de NFO lookup
Dit is speciaal voor internationale users die niet weten wat het FTD nummer inhoud.
Wel is het dan handig als je een gedeelte van je FTD info ook in het Engels neerzet, zodat niet
Nederlandstaligen het kunnen begrijpen.
Nu kun je dmv een link in je posttitel met je ftd nummer laten zien wat je FTD postinformatie is.
http://nfo.ftd.nu
(directe link naar je eigen post: http://nfo.ftd.nu/?id=&lt;ID  NUMMER?)

Gebruik dit dus altijd! Usenet bestaat niet alleen uit FTD

Nu gaan we posten

6. Posten

Meeste posters gebruiken hiervoor powerpost.
uitleg hiervoor vind je o.a. hier
>>> Zorg dat je PowerpostYenc gebruikt ipv het ouder UUenc systeem. Dat scheelt je namelijk
1/3 minder aan data om te uploaden.
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Voor een meer uitgebreidere uitleg van powerpost in combinatie met Par2 kun je hier  terecht.

7. NZB's

Via powerpost of met sommige newsreaders kun je een NZB aanmaken en meeposten.
Een NZB is als het ware een verzamellijstje met de headers van de film/game die je wilt
uploaden.

Lees hier  een wat uitgebreidere uitleg

Iedereen die newsleecher, PowerFTD newspro of newsbinpro (nieuwste versies) gebruikt, kan
importeren en exporteren.
Dit betekent dus dat je zelf nzb files kunt maken om anderen een kant en klare downloadlist te
geven.

Het makkelijkste is de optie aan te vinken in powerpost, dan wordt hij direct aangemaakt en
meegestuurd. Lees hier  hoe dat moet.
Je kan hem ook in een kleinere groep posten, bv a.b.ftd of uploaden naar de speciaal daarvoor
in het leven geroepen sites.
zie hier  of hier

Ook is het handig om eerst nog even de tips en adviezen bij posten of downloaden  door te
lezen.

8. Soorten post:

BEELD
Je hebt diverse soorten beeld welke er gepost kunnen worden, o.a.:
DIVX
Ook wel XVID Compressie methode, waardoor je een avi bestand krijgt, goede kwaliteit, maar
meestal niet afspeelbaar op normale standalone dvd spelers, wel op je computer.
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Uitleg om een dvd om te zetten naar divx/xvid vind je o.a. hier  in de schatkist.
SVCD/VCD
Een compressie methode waarbij je een mpg file krijgt die, als je hem op de juiste manier
brandt, op de meeste standalone dvd players kan worden afgedraaid.
Uitleg over omzetten van dvd naar svcd vind je hier  in de schatkist.
Je kan een film rippen naar bin/cue of naar een losse .MPG
cue/bin, iso, ccd, mds e.d. zijn image files

DVD
Een complete DVD omzetten naar DVDr, met of zonder menu's.
Uitleg hierover kun je o.a. hier vinden hier hier  of hier
Er zijn hele simpele &quot;one-click&quot;programmaatjes in de omloop
dvdrebuilder-easy of dvdrebuilder- bavaria die gebruik maken van CCE (cinema craft encoder)
wat beschouwd wordt als de beste encoder die er is.
even zoeken in FTD en je vind wel een post ervan ;)

Muziek
MP3
Muziek rippen naar mp3 is de meest voorkomende manier om deze daarna op usenet te
verspreiden.
De muziek wordt gecomprimeerd, waardoor er wel enig kwaliteits verlies is.Het omzetten van
een audio cd naar mp3 kan met vele progjes, o.a. met Exact audio copy
Uitleg vind je o.a. hier
Het is in geval van een mp3 bestand beter om deze niet te rarren maar om deze gewoon als
mp3 te posten in de mp3 dedicated groepen, omdat daar meestal strenge postregels gelden
mbt mp3's.

Hoe je een playlist.m3u maakt om toe te voegen in FTD, lees je hier

Lossles
Lossless rippen is zoals de naam al zegt, zonder kwaliteits verlies, je kan een audio cd tot ong
50% verkleinen met progjes als monkey audio FLAC of SHN. Monkey audio  (.ape),
FLAC vind je hier  en SH vind je hier Shorten (SHN)  (.shn)

lees dit  topic over het hoe en wat van lossless posten/downloaden

 7 / 8

http://forum.ftd.nu/showthread.php?s=&amp;threadid=253
http://forum.ftd.nu/showthread.php?s=&amp;threadid=214
http://www.extradvd.nl/html/dvd2dvdr.htm
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=60142
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=67315
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=513
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=165266
http://www.monkeysaudio.com/
http://flac.sourceforge.net/
http://www.etree.org/shncom.html
http://forum.ftd.nu/showthread.php?t=209093


Uploaden bij FTD

Spelletjes
Spelletjes worden meestal geript of er wordt een iso van gemaakt.
Een iso kan gemaakt worden met behulp van bijvoorbeeld Alcohol120%

Applicaties
Soft kan bijna niet zonder een goede NFO file.
In een NFO file zet de poster alle relevante informatie van zijn post.
Uitleg en hoe je een NFO file moet maken lees je hier

Hoop dat het voor een beginnende poster ook te begrijpen is zo.
Het lijkt allemaal heel veel, maar als je je er een beetje in verdiept hebt valt het allemaal wel
mee.

Dit is om de startende poster een beetje op weg te helpen en is dan ook verre van compleet.
Wil je aanvullende info dan hoor

 ik dat graag. Hiervoor je kun je het contact formuler gebruiken.
contact formulier

SUCCES!
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