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HbbTV op VU-plus receivers
Hierna een mini-special over het beschikbaar zijn van HbbTV via VU-receivers.
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HBBTV in de VTI en BlackHole Image’s
Opmerking: enkele van de onderstaande opties zijn mogelijk ook relevant voor de
Xtrends met HBBTV. We hebben dit (nog) niet kunnen testen.

Inleiding:
Zoals vorige UP/DOWNLINK al aangegeven is HbbTV nu ook mogelijk op de satelliet
ontvanger van het merk VU+.
Zie UP/DOWNLINK 2012 nummer 8. , blz. 15 “VU+ nieuws: HbbTV mogelijk”.
Attentie: lees daar met name de opmerkingen voor de typen Uno en Ultimate
(benodigde FPGA firmware update).
We verwijzen ook naar ‘Reacties op nummer 8’ helemaal aan het begin van
deze uitgave (2012-9).
HbbTV ontvangst op de VU+’s is sinds enige weken niet alleen mogelijk met het VTIimage

maar sinds kort nu ook met de BlackHole-image.

Helaas werkt HbbTV niet op de OpenPli image voor de VU+ satellietontvangers.
We hebben daar in de vorige UP/DOWNLINK (2012-8 blz 15) al over gemeld.

Voor hen die van een OpenPLi-image komen: de bediening van de basisfuncties
voor het gewoon TV kijken via VTI- en de BlakHole-images zijn nagenoeg gelijk.
Maar voor plugins en andere instellingen en dergelijke is de “feel and touch” toch
duidelijk anders en vraagt best wel enige gewenning. Veel zit op een andere plaats
dan je gewend bent. Geen probleem als je daar maar even van bewust bent.
Zo moeten diverse opties bij:
- de VTI benaderd worden via de blauwe toets (in afwijking tot OpenPLi);
- de Blackhole moet ook benaderd worden door daar ‘kort’ op de blauwe toets
te drukken, maar ook (voor andere opties) als je ‘lang’ op de blauwe toets
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drukt (totdat er een popup menu opkomt).
Hier zie je een toelichting op de BlackHole 4.2.2 image met aan het einde
aangegeven welke toetsen of combinatie van toetsen er zijn.
In grote lijnen kan je met de OpenPli-, VTI- en BlackHole-images dezelfde dingen
maar enkele opties/applicaties/kanalenlijsten/etc. zijn dus anders of soms afwezig en
bij de andere weer aanwezig. Ach, bij de een heb je wat en bij de ander laat je wat.
Zelf maar uitproberen. Dit is te uitgebreid om tot in detail te beschrijven.
Wil je HbbTV (uitproberen) op een VU+ dan kan dit op dit moment alleen met de VTIimage of met de BlackHole-image. Met OpenPli kan dit (nog?) niet.

Welke zenders hebben HbbTV?
Zenders:

In de Vti-image v3.2.1 werkte de HbbTV op veel zenders wel, maar nog niet op NLzenders.
Vanaf v3.2.2 kan je WEL naar de publieke NL-zenders kijken die HbbTV
ondersteunen. 
De commerciële NL-zenders alsmede alle Belgische zenders ondersteunen HbbTV
nog niet. 
In het algemeen gezien wordt verder alleen bij meeste publieke en commerciële
Duitse zenders HbbTV toegepast.  Zie ook hier.
Voor ons satelliethobbyisten is er ook HbbTV via ‘Dr. Dish TV’
Bij alle andere landen wordt HbbTV (bijna) niet meegezonden.

Te vinden in kanalenlijst en ook op het web:
In de kanalenlijst ‘Hans’ is hiervoor een apart boeket aangemaakt: 'HbbTV’.
Maar helaas is de ‘Kanalenljist Hans’ niet direct downloadbaar in VTI-Image of in dat
van BlackHole. De lijst zal je dan via bijvoorbeeld de website van detransponder
moeten downloaden en daarna handmatig via de PC plaatsen in je VU+ en dat
m.b.v. het programma ‘Dreamset’ of een vergelijkbaar programma zoals ‘Dreambox
Edit’.
Hoe dit te doen zie hier en kies dan afhankelijk van je kennisniveau, onder ‘2011’ een
van de drie instructies:
 M.b.v. een kanalenlijst Editor (zoals DreamSet) eenmalige voorbereiding /
instellen van DreamSet): …
 Gedetailleerde instructies (voor beginners): …
 Zelfde maar dan als samenvatting (voor gevorderden): …
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Waar info te lezen en waar te downloaden:




Image VTI: voor de laatste versie zie:
de Download Database (* mogelijk moet je wel even aanmelden om toegang
te kunnen downloaden) en kies dan de Images groep voor jou type VU+ satontvanger en dan ‘VTi Team Image’. Anders even zelf zoeken op het Internet;
Image BlackHole:
dezelfde Download Database maar kies dan de images-groep voor jou type
VU+ sat-ontvanger en dan daarin ‘Sonstige Image’ en daarin weer de
BlackHole-Image.
* uiteraard niet de ‘Black Hole Vu+ Duo 1.7.7 Light (No HbbTv)’ omdat daar de
HbbTV juist uitgehaald is.
- Ook hier is deze te downloaden. Kijk onder ‘Black Hole International
Support’.
Helaas moet je ook hier je aanmelden om te kunnen downloaden. Wil je dit
niet dan even zelf op het internet zoeken.

Maar let op:
Als je van versie v4.1 of eerder komt moet je voor de Uno en de Ultimo wel vooraf
de Firmware_FPGA updaten.
Dit zoals eerder al aangegeven is en beschreven in UP/DOWNLINK 2012 nr 8 blz.
15. Zie ook het begin van dit artikel bij ‘inleiding’.


Veel detail informatie over:
1. Info algemeen
2. Meer specifiek en ook hier.
3. En de momenteel actuele Versie 4.2.2 info
4. Zie ook de Dutch corner en meer specifiek over Hbbtv Ned1, Ned2, Ned3.

Helaas is dit forum wel in het Duits.
*De VTI-Image is overigens wel op de NL-taal in te stellen.

Gebruik HbbTV op je (VU+) satelliet ontvanger:
Dat een zender HbbTV ondersteunt kan je op je TV scherm (OSD) zien wanneer je
op je ‘OK’-toetst drukt.
Let dan op of je het HbbTV logo ziet.

Basis uitleg gebruik ( Quick instap):
Opstarten HbbTV:

1. Ga op een ( bij voorbeeld een NL 1, 2 of 3) zender staan die HbbTV
ondersteunt.
a. Bij het VTI-image:
- Rode knop (van de vier op een rij)
(of in meer stappen: blauwe knop ‘lang’ indrukken totdat er een popup-
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venster verschijnt en kies dan ‘HbbTV Applications’).
-Na ‘enige seconden wachten’ zie je rechtsonder een rode knop met
‘AAN’ (of in het Duits ’Einblenden’) verschijnen.
of
- Dus druk nogmaals op de rode knop van je afstandsbediening (AB)
om HbbTV te zien.
b. Bij het BlackHole image:
- Blauwe knop ‘lang’ indrukken totdat er een popup-venster verschijnt,
- kies dan ‘HbbTV Aplications’,
- kies dan een van de beschikbare ‘HbbTV Application’,
*bij NL is er dat maar een (NPO=Nederlandse Publieke Omroep),
*als je op een Duitse zender staat zijn er dit meerdere.
- na enige seconden wachten’ zie je rechtsonder een rode knop met
‘AAN’ (D= ’Einblenden’) verschijnen.
of
- Dus druk nogmaals op de rode knop van je afstandsbediening (AB).

2. Dan zie je HbbTV menu verschijnen met allerlei opties.
b.v. bij de NL zenders:

bv bij een van de Duitse zenders:

Je moet zelf de vele andere mogelijkheden maar uit proberen.

SPECIAL: ‘HbbTV op VU-plus receivers.pdf’
22 september 2012, zie; www.detransponder.nl - Downloads – Specials

Hoe binnen HbbTV te bewegen:

Met de cursor toetsen

kan je van het ene submenu naar het andere.

Het submenu waar je op staat is helder gekleurd met een kader en zie aan de
pijlen op de randen van dat helder gekleurd vlak in welke richting je m.b.v. de
cursortoetsen je kan bewegen.
Tip om een uitleg te krijgen hoe HbbTV te gebruiken:
Als eerste stap kan je misschien even (bij b.v. de NL-zenders) op toets 1
’Help’ drukken en dan de opties:
- algemeen en
- bediening.
Dit is een mooie eerste stap.
Uiteraard kan je ook bij de Duitse zenders deze instructie bekijken Kies ‘Hilfe’.
We hebben nog geen uitgebreide instructie over het gebruik van HbbTV
gevonden. Dus dat zal verder zelf uit moeten vinden.
Uit HbbTV gaan:

Terug naar het TV-beeld d.m.v. de RODE knop:
Let op.
Dan is er weer even normaal beeld maar je sluit HbbTV niet af, want dan blijft
de (Opera) HbbTV browser op achtergrond nog wel actief en kan je bijna geen
enkele functie van de Sat-ontvanger meer bedienen (m.u.v. b.v. het Volume).
Dan heb je de opties:
# Druk op ‘rode’ toets om terug te gaan naar het HbbTV beeld.
* Wil je deze optie helemaal afsluiten (dus ook niet meer in de
achtergrond actief) dan druk op ‘EXIT’. Daarna kan je wel weer van
zender veranderen.
# wil je in één keer de HbbTV ‘volledig’ afsluiten dan kan druk op ‘EXIT’.
- Tip:
In uitzendinggemist terug naar het HbbTV menu: druk op de ‘STOP’ knop
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Bijzonderheid: ‘IRT ’s HbbTV Application Portal’ en daarin ‘HBBig’:

‘IRT’s HbbTV Application Portal’
Dit is het HbbTV portaal (startpagina) van ‘IRT’ = Institut für Rundfunktechnik.
Voor HbbTV uitleg door het ’ÍRT’ zie b.v. hier (Duits) en de iets meer actuelere
Engelse versie door ‘IRT’

‘HBBig’
HBBig is een HbbTV ‘startpagina’ naar weer andere HbbTV pagina’s én andere
HbbTV applicaties die door dat bedrijf up-to-date gehouden worden. Dus bij
HBBig zie je niet alleen de HbbTV pagina’s van die betreffende zenders maar een
uitgebreide mix afkomstig van allerlei zenders en andere diensten.
‘IRT portal’ en ‘HBBig’ worden slechts door een enkele zender doorgegeven.
Opstarten ‘IRT portal’ en daarin opgenomen ‘HBBig’

Zie voor details zie hier: 'HBBig so geht´s'.
HBBig kan je als volgt activeren:







ga op de zender ‘Bayerisches Fernsehen (BR)’ staan ,
kies ‘ HbbTV TeleText’,
als het scherm opgekomen is dan 3 keer na elkaar op Play drukken (van je
Afstandsbediening)
,
dan zie je het IRT Portal scherm,
Selecteer bovenin de juiste tab (die wordt dan groen) en druk op ‘OK’ van je
AfstandsBediening.
(De geactiveerde tab is dan wit geworden).
b.v.:
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Kies nu hier ‘Others’



* ) Even een opmerking tussen door :
Je ziet hier zelfs ‘Uitzendinggemist’ én het ‘NPO Portal’
(Nederlandse Publieke Omroep) !
Maar we selecteren nu ‘HBBig’ en zien nu weer veel meer mogelijkheden:

Hier kan je dus alle opties bekijken en testen van ‘HBBig’.

*) Voor de volledigheid:
In de ‘IRT’s HBBtv Applicatieportal’ heb nog twee andere tab’s:
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Slot: enkele Applicaties/Plug-in’s geven (nog) soms problemen:

HbbTV is pas sinds enkele weken opgenomen in VTI-Image. Dus er zijn soms
nog sommige zaken die verbeterd moeten worden.
Zo werken bij andere applicaties/plugins de blauwe toets niet meer omdat deze
exclusief toegewezen is aan HbbTV. Zo heb je wat en zo laat je wat… ;-)
Momenteel wordt er door diverse mensen (hobbyisten) gekeken of en in hoeverre
hier een oplossing voor te vinden is. Maar dat zal op enig moment wel lukken.

On-Line update bij VU+DUO en SOLOs:

Enkele VU+ typen zijn al wat ouder en hebben een wat beperkter geheugen
capaciteit dan de nieuwere versies VU+Uno en VU+ Ultimo.
Dit is voor het functioneren van satontvanger geen probleem. Maar als er een
online update plaatsvindt dan kan het zijn dat er door veel applicaties/plugins, of
een grote EPG-inhoud en dergelijke, een dergelijk groot beslag op het geheugen
wordt gelegd dat er soms geen online update mogelijk is. Dit is ook mede
afhankelijk hoeveel pakketten van het image bij die update vernieuwd worden.
Uit dit draadje valt te lezen dat indien de HBBTV én de Opera Webbrowser
tegelijk geupdate worden dan kan je mogelijk intern geheugen te kort komen.
Heb je dit probleem dan is er een nieuwe applicatie/plugin en wel de ‘VTi ZerO’
(12 sept 2012).
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Te bereiken via: Menu – Applicaties – Vti Panel - VTi Image Tools – ‘Vti ZerO’:

Deze ‘VTi ZerO’ is bedoeld om reeds voor-geïnstalleerde pakketten en
ondersteuning te verwijderen uit de image. Daarmee zorg je dat er meer
geheugen vrij komt die voor andere/vernieuwde applicaties gebruikt kan worden.
Free Flash (gele knop): Geeft het nog beschikbare vrij geheugen aan.

Zo laat ‘Tonskidutch’ hier weten wat hij zoal niet nodig vind in zijn image.
*) Een OnLine update bij TVi via Menu – Applicaties - VTi Panel – Groene knop
(Nieuws) – Groene knop (Update).
Succes voor hen dit ook deze opties willen uitproberen.
Mocht u een aanvulling hebben dan graag en wel dit via specials@detransponder.nl
* We zullen bij de eerstvolgende clubdagen een VU+Duo meenemen zodat je zelf de
HbbTV en de beschreven mogelijkheden uit te kan proberen.

