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SABnzbd

Voorwoord
SABnzbd is een programma dat je toelaat via nzb files bestanden af te halen uit de nieuwsgroepen EN deze automatisch te repareren en uit te pakken.
Iets waarvoor je anders normaal gezien drie programma's nodig hebt (newsreader+quickpar+winrar).
Daarbij laat SABnzbd het gebruik toe van een hoofdserver en verschillende fillservers, waarbij de fillservers (daarvoor zijn ze er tenslotte) enkel
aangesproken worden als er bestanden onvolledig zijn op de hoofdserver.
SABnzbd zal ook automatisch verifiëren als er (na alle servers afgelopen te hebben) nog bestanden onvolledig zijn, en om deze te herstellen enkel de
noodzakelijke(!) par2 files te downloaden, is dit niet nodig, dan haalt het programma dus geen par2 bestanden binnen.
Je download wordt dus tot het strikt noodzakelijke beperkt met dit programma.
Bovendien neemt SABnzbd je veel werk uit je handen omdat je zelf quickpar niet meer hoeft te laten lopen en niet meer hoeft uit te pakken met
winrar.
SABnzbd brengt zeer regelmatig een nieuwe versie uit, deze handleiding is gemaakt voor versie 0.2.4, maar kan wel enkele versies meegaan.
SABnzbd is een programma dat aangestuurd wordt via een webbrowser (IE, FF, Opera,...).
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Installatie
SABnzbd kun je hier downloaden : (Versie 0.2.4) : http://sourceforge.net/projects/sabnzbd/
Kies voor deze versie voor windows : SABnzbd-0.2.4-w32.exe
Na het dowloaden van het bestand bekom je een .exe bestand.
Start het bestand op.
Het programma zal je vragen waar je de benodigde bestanden wil extracten.
Hou er rekening mee dat het programma zelf nog een submap aanmaakt.
Kies dus bv "C:\Program Files" en niet "C:\Program Files\Sabzbd"

Het programma zal de volgende map aanmaken
C:\Program Files\SABzbdd-0.2.4-w32
die deze mappen bevat

Top
Kan ik updaten van een vorige versie?
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Als je een wil upgraden naar een nieuwe versie is aan te raden een 'fresh' install te doen en je instellingen en servers opnieuw in te stellen, bij elke
nieuwe versie zijn er namelijk belangrijke wijzigingen in het config bestand, waardoor je het oude config bestand niet kan gebruiken.
Ben je tevreden met de versie die je hebt, hoef je natuurlijk niet te upgraden.
Opstarten van het programma
Er valt wel iets te zeggen over het opstarten van dit programma.
SABnzbd gebruikt nl je browser als interface.
Er zijn twee manieren om het programma op te starten :
1/ aan te raden je start SABnzbd.exe op(plaats een snelkoppeling op je bureaublad of kopieer SABnzbd.exe naar de map opstarten zodat het meeopstart met windows) en surft met je browser naar het adres : http://127.0.0.1:8080/sabnzbd/ (Maak er een favoriet/bladwijzer van !!)
Het geheugenverbruik van SABnzbd is laag, je kan dus gerust SABnzbd.exe op de achtergrond laten lopen.
2/ gevorderden : je maakt een batch bestand (zie verder) dat SABnzbd.exe opstart automatisch wanneer jij wil EN je browser opstart en naar het
hierboven vermeld adres gaat
De 1ste manier is de veiligste en vermijdt problemen met het 2x opstarten van SABnzbd.exe, de 2de manier is mijns insziens de gemakkelijkste, op
voorwaarde dat je het batchbestand correct gebruikt.
ABForum biedt je twee batchbestanden (IE en FF) aan zodat je ze zelf niet hoeft te maken.
De code in deze batch bestanden ziet er als volgt :
--@echo off
rem pas hieronder het pad aan naar SABnzbd.exe
start /D"C:\Program Files\SABnzbd-0.2.4-w32" SABnzbd.exe
PING 1.1.1.1 -n 2 -w 1000 >NUL
rem pas hieronder het pad aan als je Firefox of opera gebruikt
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" http://127.0.0.1:8080/sabnzbd/
--We bieden een batch bestand aan voor Firefox en Internet Explorer gebruikers aan. (Versie 0.2.4)
Download batch bestand Internet Explorer
Download batch bestand Firefox
Opgepast : in deze batch bestanden staat het pad van SABnzbd.exe als volgt : "C:\Program Files\SABnzbd-0.2.4-w32",
pas dit aan indien nodig (rechts klikken op het bat bestand en kies bewerken).
Top
Configuratie
Nadat je SABnzbd heb opgestart zie je onderstaand scherm.
De verleiding zal groot zijn om direct een nzb in te voeren, maar even geduld, eerst en vooral gaan we het programma instellen in de
configuratiebestanden.

Klik hiervoor op config.

We overlopen de verschillende configuratieschermen één voor één.
1. General
Het general tabblad laat je wat algemene instellingen aanpassen.
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1 2 3 en 4: Staan standaard goed.
Het IP adres van 1 is de localhost (je eigen pc) waarop de browser draait, 8080 (2) is de poort die het programma gebruikt.
Als je wenst kan je hier de poort wijizgen (veiligheid), vergeet dan echter ook niet deze te veranderen in het batchbestand of in je favoriet/bladwijzer.
Bij 3 en 4 kan je een login en wachtwoord invullen om de toegang tot SABnzbd te beperken, dit kan handig zijn als je SABnzbd van buitenaf wil
bedienen op je PC thuis. Deze optie geeft echter problemen met Internet Explorer. (Gebruik dus Firefox)
Gezien de poort 8080 standaard voor vele andere internetprogramma's wordt gebruikt, is het aan te raden toegang tot deze poort van buitenaf te
blokkeren via je firewall.
5 : Wil je de bandbreedte van het programma beperken vul dan hier een waarde in van 0.01 tot 1
6 : Cache Limit : Maximum geheugen (in bytes) dat het programma voor de cache mag gebruiken; 0 = geen cache, -1 = ongelimiteerd.
7 : wil je bepaalde files (andere dan rar en par2) laten deleten bij het einde van het uitpakken van de post, vul dan hier de extensies in, PS de nfo
files bevatten soms heel nuttige informatie
8 en 9 : ondersteuning voor een newzbin account (vraag me niet wat of hoe, ik heb er geen :( , mensen die het wel weten, stuur me een mailtje plz
'info at abforum.be')
Top
2. Directories
Hier zullen we aangeven in welke directories we de bestanden willen ; zowel de onvolledige als volledige bestanden én de nzb bestanden die we
automatisch willen laten verwerken.
!!! Belangrijk is dat je EERST de -niet standaard- mappen aanmaakt waarin je de bestanden wil hebben. !!!
Open je tabblad Directories in je browser, je ziet het volgende scherm :
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1 : Dir waar de onvolledige bestanden naartoe worden geschreven (tijdens het downloaden)
2 : Dir waar de volledige bestanden naartoe worden geschreven, na repair (par2) en unpack (unrar)
3 : Dirscan Dir : nzb bestanden die in deze map geplaatst worden zullen onmiddellijk opgestart worden door het programma en de download zal
onmiddellijk gestart worden, dit is een heel belangrijke optie en is zeer gemakkelijk in gebruik (maak je nzb op bv binsearch en sla ze op in deze
map, SABnzbd begint onmiddellijk met de download).
4 : Cache dir : kan je ongewijzigd laten
5 : Log Dir : kan je ongewijzigd laten, handig als je fouten hebt en de logs wil bekijken !!
6 : Template Dir : kan je ongewijzigd laten
7 : .nzb backup dir : in deze dir komt een kopie van de nzb's terecht die je via de Dirscan Dir (3) hebt ingebracht.
1 2 en 3 verander je best naar een Partitie en Dir waar je wat plaats hebt, je C schijf is niet aan te raden.
4 5 6 en 7 laat je best ongemoeid.
Aandacht : Slash en backslash
Let erop dat de 'harde paden' bij 1 2 en 3 met een backslash staan (zo gekopieerd uit de explorer *tip*)
en de 'zachte paden' bij 4 tem 7 met een PUNT en een slash. (het zacht pad wordt gerekend vanaf de installatie dir van sabnzbd).
Vergeet 'Save Changes' niet.
Top
3. Switches

1 : Gebruik de unrar functie : laat SABnzbd automatisch de rar bestanden uitpakken
2 : Gebruik de unzip functie : laat SABnzbd automatisch de zip bestanden uitpakken
3 : Gebruik de filejoin functie : filejoin is een (weinig gebruikte) functie als rar en zip dat bestanden in kleinere stukken snijdt
4 : Verwijder de PAR files na een succesvol herstel
5 : gebruik fill servers bij yenc crc errors : bij corrupte bestanden op de hoofdserver zal voor dat bestand alleen de fill server gebruikt worden
6 : Haal eerst de oudste files op (experimenteel)
7 : bepaalt wat SABnzbd mag doen na het downloaden van de (rar) bestanden, niets (alles laten staan), repareren, repareren+unrarren, verwijderen
na repareren en unrarren
8 : laat de queue saven na elk bestand dat succesvol is gedownload - aan te raden als je de download soms wil stoppen en later verderzetten
9 : Plaats iedere aparte download in een aparte map (per nzb)
10 : Sla de donwloads op in folders/directories zoals ze gedefinieerd zijn in de categorieën van newzbin.com
11 : Het 'Group Command' kan vereist worden bij bepaalde newsservers, raadpleeg uw newsserver provider om dit te weten, standaard op NO.
12 : Sorteer automatisch de verschillende downloads op leeftijd (Verschil met 6 is me onduidelijk), kan ook manueel in de queue
Klik op Save Changes
Top
4. Servers
Eén van de belangrijkste instellingen.
Je hoofdserver stel je in als "Fillserver : 0"
Je fillservers stel je in als "Fillserver : 1", andere Fillservers als 2, 3, enz. in volgorde van belangrijkheid.
Bij host geef je uiteraard het adres in (of IP) van je newsserver, niet van de website van de newsprovider.
Je kunt verschillende 'hoofd' servers gebruiken als je wil, stel deze allen in als "Fillserver : 0", deze worden dan allen samen aangewend.
Geef als port altijd 119 in tenzij je newsprovider een andere poort heeft opgegeven.
Username en Password zijn enkel nodig als je die gekregen hebt (payservers).
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Klik telkens op Add Server
Top
5. Scheduling
SABnzbd laat je toe automatisch je downloads te starten en/of stop te zetten op een bepaald(e) uur/datum.
Wil je een download later (op de avond) laten starten, start SABnzbd op en zet meteen je verbinding via de 'home' pagina op pauze.
Voer de downloads die je wil ophalen in door de desbetreffende nzb's in de Dirscan directory te saven.
Nu kunnen we een taak toevoegen.

1
2
3
4

:
:
:
:

minuten
uur
dag van de week
resume/pauze

Het systeem is redelijk vanzelfsprekend.
Voorbeeld :
- Wil je elke dag je download beginnen om 24.00 uur :

- Je download moet stoppen om 10.00 uur, en dit ook elke dag

Een "*" is dus een wildcard.
Gebruik voor de minuten en uren geen wildcard, dit kan problemen opleveren.
Top
6. RSS Configuration

SAbnzbd laat je toe om Newzbin.com RSS feeds automatisch in te brengen in het programma. <niet getest>
Vul de gevraagde velden hiertoe in.
Top
Downloaden via SABnzbd
SABnzbd kan alleen downloaden uit de nieuwsgroepen via een nzb bestand.
Voor meer uitleg over wat een nzb bestand is verwijzen we naar : http://www.abforum.be/index.php?page=beginners2#NZB
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Waar je nzb bestanden vindt kun je hier vinden : http://www.abforum.be/index.php?page=beginners4
Er zijn verschillende manieren om een nzb bestand in te brengen in SABnzbd. We bespreken ze één voor één.
NZB bestand inbrengen via de Dirscan Directory
Waarschijnlijk de meest praktische manier om SBnzbd te gebruiken.
Je slaat je nzb bestand ergens op op je harde schijf, op het ogenblik dat je wil dat SABnzbd begint aan de download, verplaats je het nzb bestand
naar deze Dirscan directory. Je kan natuurlijk ook het nzb rechtstreeks opslaan in deze Dirscan directory, dan start de download meteen.
Je Dirscan heb je ingesteld bij de Config-Directories (laatste optie)
NZB bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add File
Op het hoofdscherm van SABnzbd (Add File) kun je ook een NZB bestand inbrengen.
Klik op Bladeren en navigeer naar je opgeslagen NZB bestand. Stel de optie naast het invoervenster in (+Repair, +Unpack, +Delete)
Klik op Add eens het pad er staat en de download start.
NZB bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add URL
Op het hoofdscherm is er nog een tweede optie om een nzb bestand in te brengen.
Add URL : in principe zou een http pad naar een nzb bestand (eindigend op nzb dus) de download moeten starten.
Tot nu toe heb ik deze functie enkel werkend gekregen met de nzb site www.yabse.nl
Per nzb die je daar kan aanmaken vind je onderaan een NZB link (zie screenshot onder)

het plakken van het pad van die link in de add url zou moeten werken.
Integratie met Newzbin
Ik heb geen Newzbin account, dus mensen die me kunnen vertellen hoe dit werkt zijn welkom. (info at abforum.be)
Top
Ander functies : Queue - History - Connections - Home
Queue

Een bestand die aan het downloaden is kun je zien in de Queue, door een refresh te doen van je browser (F5) kun je de voortgang zien,
klik je op Toggle verbosity, dan zie je het bovenstaand scherm meer uitgebreid.

1
3
4
5

en 2 : Pause en Resume doet wat ze zeggen : de download pauzeren en hervatten dus.
: Sort laat de bestanden sorteren in de queue, de oudste bovenaan
: zie voorbeeld hierboven
: laat de pc automatisch afsluiten bij einde download/rar/par/delete

Als je meerdere downloads in de wachtrij staan hebt, dan kun je via de hieronder aangeduide knoppen de volgorde van download wijzigen.

History
Eens de download afgelopen is kun je in de history zien wat er gebeurt ; maw hersteld, verwijderd werd.
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Purge History laat je de geschiedenis (niet de files zelf) wissen
Toggle Verbosity : zelfde functie als in de queue, toon of verberg meer details
Loaded : False/True : Geeft aan of SABnzbd nog bezig is met de PAR check of met het unrarren
info ivm de nzb, hier zie je bv dat het bestand onvolledig is, en dat er in de nzb te weinig par blocken voorhanden waren.
Top

Connections

Connections toont je met welke servers je verbinding hebt.
Indien een verbinding hier blijft hangen, hoewel SABnzbd niet meer actief is, kun je hier een disconnect forceren.
Home
Op de home pagina tenslotte zijn er nog enkele functies.
Pause en Resume doen hetzelfde als op de Queue pagina.
Shutdown laat je het programma afsluiten. Dit laat ook SABnzbd op de achtergrond afsluiten.
Top
Problemen en foutmeldingen
De meeste foutmeldingen worden veroorzaakt door het feit dat de poort 8080 zogezegd niet vrij is, daar zijn verschillende mogelijke oorzaken voor :
- je hebt een router waar poort 8080 niet openstaat, pas dit aan in het configuratiescherm van je router
- er loopt al een ander (download) programma op poort 8080
- je hebt Sabnzbd.exe 2x lopen, dit kun je verifiëren in je Windows Taakbeheer (CTRL ALT DEL)
De meest voorkomende oorzaak van dit laatste probleem is het incorrect afsluiten van een vorige sessie van SABnzbd.exe.
Het afsluiten van je browser sluit SABnzbd.exe NIET af. Deze blijft op de achtergrond actief zodat de downloads blijven lopen, ook als je per
ongeluk je browser afsluit of naar een ander adres stuurt.
Wat je niet mag doen na het afsluiten van je browser is opnieuw het batch bestand opstarten, dit lanceert namelijk nogmaals SABnzbd.exe en je
browser.
Indien je je browser per ongeluk hebt afgesloten, start deze dan opnieuw op en surf gewoon naar het adres : http://127.0.0.1:8080/sabnzbd/.
Top
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