A pedidos de alguns usuários eu criei esse tutorial simples sobre como lançar torrents pela SeedBox.
1. Primeira parte, clique em "create torrent" na barra de cima da seedbox (geralmente é o segundo botão).

2. Segunda parte, em select source, você ira selecionar a pasta ou arquivo que você desejar fazer o lançamento.
2.1 Em rastreadores, você ira colocar o rastreador do tracker que você deseja lançar o torrent, a maioria dos tracker mostram o rastreador na
pagina de upload.
2.2 Em piece size, aqui uns deixam na opção que está "256kb" eu gosto de fazer da seguinte forma arquivos de 0 - 700MB deixo 256KB de
700MB - 1,5GB deixo 512KB, 1,5GB - 4GB deixo 1MB e de 4GB para cima eu deixo em 2MB, se quiser deixar sempre em 256KB não tem
problemas, essa e um jeito que eu encontrei dizendo ser melhor.
2.3 Sempre marque a opção torrent privado "private torrent.
Obs: Em comentários e start seeding pode deixar sempre em branco.

Depois de ter colocado tudo certinho, vai ficar +- assim (imagem abaixo).
3. Agora é só clicar em create e esperar a seedbox carregar o arquivo, quando ele finalizar vai aparecer "done."

Terminado de carregar todo o arquivo.
4. Agora é só clicar em save, que o arquivo .torrent será salvo no seu PC.

Criado e salvado o arquivo .torrent em seu PC, agora é só você lançar esse arquivo para o tracker, colocar todos os requerimentos necessários
para fazer o lançamento do arquivo e assim que você lançar ele, você baixa o arquivo .torrent pelo tracker e adiciona ele na seedbox para entra de
seed (não vá adicionar o mesmo arquivo .torrent que foi criado pela seedbox, que não vai funcionar, você tem que utilizar o arquivo .torrent que
já foi carregado no tracker). Pronto a seedbox vai fazer a verificação do arquivo e entrar de seed.
Obs: Tem gente que se confude um pouco na hora de entrar de seed, questão da verificação do torrent, se você for entra de seed em um arquivo
que é uma pasta, você tem que selecionar o lugar aonde a pasta se encontra. Ex: Download>NIceGa>filmes> Transformers 3 ai eu quero entrar
de seed na pasta Transformers 3 então eu seleciona até Download>NiceGa>filmes pois e na pasta filmes que se encontra a pasta Transformers 3.
agora no caso de você foi entrar de seed de um arquivo único que está dentro da pasta Transformers 3 ai eu seleciono até a pasta
Download>NiceGa>filmes> Transformers 3 pois o arquivo está dentro da pasta Transformers 3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como o Dos sugeriu, fiz uma prints colocando uma breve explicação de como colocar seus arquivos no HD da seedbox.
Nos campos Host, nome de Usuário, Senha e porta. quando você recebeu a sua seedbox eles devem ter passado todas essas informações para
você acessar a seedbox por FTP.
Pela imagem podem ver que é muito simples, do lado esquerdo fica seu HD e do lado direito HD da seedbox, para você enviar um arquivo ou
pasta do seu HD para a seedbox, basta você localizar o que deseja enviar e clicar com o botão direito do mouse e clicar em upload, ai é só esperar
o arquivo ser totalmente enviado para a seedbox (no HD da seedbox você pode selecionar a pasta aonde você quer que fique o seu arquivo que
será enviado).
Obs: para fazer o download de um arquivo da seedbox para o seu HD por FTP é praticamente do mesmo jeito, só clicar com o botão direito do
arquivo que está no HD da seedbox que vai aparecer a opção baixar, pronto só esperar terminar o download para o seu HD.

Espero que o tutorial tenha ajudado, e que todos tenham compreendido a minha tentativa de explicação kkkkkkkk
Qualquer duvida podem postar aqui ou me enviar uma MP que eu irei responder.
Abraços.

