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In dit nummer onder meer:
Joyne: forse uitbreiding aantal zenders, OTT straks in het aanbod.
Vernieuwde special ‘LNB-afstanden berekenen bij een offsetschotel’.
Edision OS Mini+: een test. Conclusie: fijne ontvanger maar geen UHD.
Gstreamers: steeds beter, niet altijd stabiel.
OpenPLi: 4.0, 5.0 (fake?) en rc 6.0.
Andere open images: OpenHDF en OpenNFR.
Nieuws van de bekende satellietposities, kabel en streams.
Reacties zijn welkom via specials@detransponder.nl
De redactie (alfabetisch): Emiel, Gerard, Hans, Peter en Rob.

Inhoud
(Kanalen)nieuws en wijzigingen ............................................................................................ 2
Algemeen omroepnieuws .................................................................................................. 2
Astra 19 oost...................................................................................................................... 2
Astra 23 oost...................................................................................................................... 2
Astra 28 oost...................................................................................................................... 3
Hotbird 13 oost .................................................................................................................. 3
Eutelsat 9B, 9 oost ............................................................................................................. 5
Kabel en streams ............................................................................................................... 6
Reacties van lezers ............................................................................................................... 7
Nieuwe special ‘LNB-afstanden berekenen op een rail van een offsetschotel’ ....................... 7
Wetenswaardigheden ............................................................................................................ 7
Hardwarenieuws...................................................................................................................12
Sommige Dreamboxen geschikt voor DVB-S2X ...............................................................12
Edision OS mini+ ..............................................................................................................12
WWIO BRE2ZE 4K ...........................................................................................................14
Softwarenieuws ....................................................................................................................15
Dreamset 2.4.10 of 2.4.11… .............................................................................................15
Dreamset in combinatie met Windows 10 .........................................................................15
gstsreamer........................................................................................................................17
KingOfSat bestaat 20 jaar en vernieuwt haar site .............................................................17
openHDF ..........................................................................................................................18
OpenNFR 6.1....................................................................................................................18
OpenPLi 5.0.. fake? ..........................................................................................................19
OpenPLi 6.0 ......................................................................................................................20
WinSCP ............................................................................................................................21
De Transponder ...................................................................................................................22
Uitsmijters ............................................................................................................................22

20 september 2017

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pag 1/24

UP/DOWNLINK, jaargang 2017, nummer 9

(Kanalen)nieuws en wijzigingen
In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van de belangrijkste gewijzigde
zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en nieuws over
kabel en streams.
Algemeen omroepnieuws
 Syfy krijgt een ‘reboot’. In diverse landen, aldus BBtvNews. Nederland staat er niet bij.
Het gaat om een ‘all-new look and feel’ digitaal (o.a. logo) en de social media van Syfy.
Astra 19 oost
 Sky Germany gaat Sky Atlantic +1 HD vervangen door Sky 1 + 1 HD. Op 11 september
stopte Sky Atlantic +1 en 22 september is de startdatum van Sky 1 +1 HD. Bron:
BBTVnews. De codeerwijze van Sky Germany wordt mondjesmaat ook aangepast. Men
heeft straks enkel beeld bij een 1-op-1-koppeling met een Sky-receiver. Een losse kaart
werkt dan niet meer. Dit gaat cardsharing tegen;



QS24 begon eind augustus met testuitzendingen. Deze zender gaat informatie geven
over Zwitserland in brede zin;



Op 1 oktober moeten CD en TVV stoppen met MTV Hits, MTV Dance en MTV Rocks,
aldus TotaalTV. En de melding op de site van CD. Reden: de eigenaar van deze
zenders, Viacom International Media Networks, stopt met de doorgifte via Astra 19 oost.

Astra 23 oost
 Film1 Drama is in plaats gekomen van Film1 Sundance. Film1 is gestopt met de versie
Sundance en heeft de films en series verdeeld over de overige vier zenders. Bron: Film1;
 TV WAR, Tsjechië, code;
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Ocko Gold, Tsjechië, goude oude muziek, fta.

Astra 28 oost
 Freesports, fta;
 Star Bharat, India, code;
 POP Max en POP Max+1, jeugd, fta.

Hotbird 13 oost
 France 24 HD (in English) + (en Francais), fta;
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Fashion Un (ook op 9 oost), fta;



RTVi Arhive, Rusland, fta;



EskaROCK TV, Polen, fta;



CineFilm. Land: Iran of Irak, fta;
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SAT.TV is op 11642 H gestart. Het betreft een protaal voor alle fta op de Hotbird
uitzendende tv-zenders met HbbTV als optie. Zie InfoDigital. Je ontvanger (of smart-tv)
en image moeten natuurlijk wel HbbTV ondersteunen.

Eutelsat 9B, 9 oost
 Joyne heeft hier twee transponders in gebruik. Deze komen niet even sterk door. Een
mogelijke verklaring was 26 augustus te lezen op S4A: “Er kan een verschil zitten tussen
11747 en 12072 omdat de eerste met RTL vanuit Luxemburg geupload moet worden en
12072 komt vanuit Rambouillet bij Parijs. Het kan dus ook voorkomen dat een
transponder door weersomstandigheden even minder wordt terwijl de andere
onveranderd in de lucht blijft. 11747 wordt de komende tijd nog wat opgeschroefd, is nog
geen vol vermogen.”;
 Op 12 september heeft Joyne op haar twee transponders veel zenders er bij gezet.
Zowel ‘gewone’ zenders als erotische. Gewone zenders: 24 Kitchen, Crime &
Investigation Network, EN-Joy NL, Family 7 (reli), National Geographic HD Benelux
en Travel XP HD. Erotische: Colmax, Meiden van Holland, Passie XXX NL,
Penthouse 1 en 2 HD en Secret Circle. Alle zenders zijn gecodeerd. Zie ook KingOfSat
en TotaalTV;
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Joyne hanteert als codeermethode Conax, zie hier voor meer informative. Men gaat in de
toekomst tv ook OTT (Over The Top = diensten via laptop, smarttv enzovoort)
aanbieden, aldus TotaalTV.

Kabel en streams
 VRT-radiostreams zijn op 31 augustus gewijzigd. Ze staan op deze site verzameld.
Uiteraard zijn deze ook verwerkt in Kanalenlijst Hans van 19 september 2017;
 Voetbal op tv: het gaat dan in 99,9% van de gevallen om betaald voetbal. In Duitsland is
het nu als amateurclub mogelijk je wedstrijden online te zetten via soccerwatch. De club
installeert een (meedraaiende) camera op een lichtmast, verbindt deze met internet en
iedereen kan kijken (via smartphone, tablet of tv). Zowel live als achteraf on demand.
Idee voor de KNVB?;



Ziggo GO, de app van Ziggo om tv te kijken op smartphone of tablet, heeft een limiet
gekregen in bitrates, aldus Tweakers.net. Gebruikers merken er niets van, stelt Ziggo;
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KPN toont voortaan in haar interactieve tv-app streams in hd. Het gaat om streams die
KPN aanbiedt in full-hd. Mocht het beeld vastlopen dan kunnen gebruikers
terugschakelen naar een lagere resolutie (Tweakers.net);
Op 2 oktober verhoogt Ziggo de snelheid van internet. Voor klanten die al internet
afnemen komen er drie nieuwe abonnementen, soms met 400 Mbit/s als snelheid, aldus
Tweaker.net. Voor nieuwe klanten is er een prijsverhoging, voor klanten die dat 4
september al waren niet.

Reacties van lezers
Tech reageerde op de DAB+ zenders voor lokale omroepen: “ik heb er vanuit mijn
hobbyruimte zicht op
”. Waarop Rick Hunter wist te melden: “@Tech.. de DAB+ voor de
lokale omroepen welke bijna in jouw achtertuin staan, gaan binnenkort uitzenden. Verder zal
de DAB+ voor Apeldoorn in september geactiveerd worden.”

Nieuwe special ‘LNB-afstanden berekenen op een rail van een offsetschotel’
In 2012 is op onze site een special geplaatst over het berekenen van lnb-afstanden bij een
offsetschotel. De schrijver is Edward H, alias Sprietje, alias Komtwelgoed.
Sprietje heeft de special compleet geactualiseerd. Deze is weer op de site van De
Transponder te vinden (download de nieuwe special hier). De oude uit 2012 vervalt
daarmee.
In de special gaat hij in op het nut van het berekenen van afstanden tussen lnb’s die op een
rail worden geplaatst. Een theoretische uitleg wordt voorzien van een praktische berekening.
Ook gaat hij in op de brandpuntafstand van een offsetschotel. Kortom: eigenlijk verplicht
leesvoer voor iedere satelliethobbyist!

Wetenswaardigheden


In het vorige nummer schreven we over de nieuwe versie van het Vlaamse Stievie:
Stievie Premium. Voor een tientje per maand online tv kijken (in België). Zou dit een
succes worden? Op de site van Techpulse wordt het in twijfel getrokken (zie hier);



De ARD wil op termijn de sd-versies van haar zenders stoppen, enkel de hd-versie blijft
via Astra 19 oost beschikbaar. Een datum voor de sd-switch off is nog niet genoemd.
Bron: BBTVNews;
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Canal Digitaal heeft een site ontwikkeld met daarop de vergelijking tussen haar bedrijf en
Joyne. “Hoe verhoudt deze nieuwe aanbieder van satelliet-tv zich op het gebied van
zenderpakketten, prijzen, het zenderaanbod, interactieve mogelijkheden en service ten
opzichte van Canal Digitaal” vraagt CD zich af. Wel, met behulp van tabellen laten ze de
verschillen zien. TotaalTV ziet er geen fouten in. De winnaar is… oordeel zelf;



Reclame moet doelgerichter. Dat kan als iemand een gemiste uitzending opvraagt in
bijvoorbeeld NPO Start, de nieuwe online dienst. De STER gaat daarom de “verkoop aan
van realtime pre-rolls in de connected tv (CTV) omgeving van NPO Start”. Bron: BM;



Tv-producenten willen dat hun producten een goed beeld weergeven dat via de kabel of
satelliet via de tuner binnenkomt. TPVision (Philips) heeft op de IFA een nieuwe
beeldprocessor getoond die beelden met internet als bron beter moet doorgeven. Er zijn
volgens TPVision verbeteringen mogelijk in signalen van bijvoorbeeld YouTube, Amazon
en Netflex. De beeldprocessor heeft als naam P5: vijf processoren in een. Niet alleen
voor streamingdiensten maar ook voor 4K/UHD. Bron: Emerce en TPV;



Deze verbetering zal ook te maken hebben met ander nieuw beleid van TPVision: het
brengen van de ideale mix tussen live tv en online video met behulp van Android Oreo.
Bron: Emerce;



Op S4A zagen we dat Dreambox voor de modellen DM900 en DM920 met een FBCtuner is gekomen. Zie ook het forum van OpenATV;
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Oekraïne wil volgend jaar een eigen satelliet lanceren. Deze moet komen op 48 oost.
Geschatte levensduur: 15 jaar. Bron: BBTVNews;



Ook Polen wil komen met een Engelstalige nieuwszender. TVP heeft dit BBTVNews
meegedeeld. Beoogde start: november 2018;
De Stichting NLPO heeft 12 september in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie
aangeboden aan kamerleden om aandacht te vragen voor een eerlijke financiering van
de lokale omroepen in Nederland. Verslag van Studio040 (Eindhoven) op YouTube. Idem
Regio8 (Achterhoek). Er is zo’n € 30 miljoen extra nodig, aldus Binnenlands Bestuur;





De pan-Europese firma Sky (bekend van Sky UK, Germany, Italy) gaat uitbreiden naar
Spanje. Daar gaat men tv-diensten voor € 10,- per maand online aanbieden. Bron o.a.
BBTVNews. De site van Sky Spain is er al. Overdracht van het signaal gaat via een Sky
TV Box, te koop voor € 25.-;
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De Vlaamse regering gaat licenties uitgeven voor een nieuw type radio: netwerkradio.
Dit zijn zenders die in de plaats komen van ‘ketenradio’s’. Ketenradio kenmerkt zich door
het opkopen van lokale frequenties. Netwerkradio’s mogen met een negenjarige licentie
in en rond grotere Vlaamse steden gaan uitzenden. Een aantal zenders krijgt geen
licentie meer zoals Radio Maria België en Topradio. Bron: Het Laatste Nieuws en De
Morgen. SBS Belgium (tv-zenders: VIER, VIJF, ZES) toonde zich verheugd over het
besluit. Naast Medialaan (VTM enz.) en de VRT mogen ook zij nu met een radiozender
komen (zie persbericht SBS en TV Visie). Het format en de naam worden rap ontwikkeld,
de eerste helft 2018 moet de radiozender operationeel zijn. Radio Maria België stelt
vrede te hebben bij het regeringsbesluit de FM-licentie in te trekken. Met gaat nu volledig
digitaal via internet en DAB+;



Weer een aanbieder van tv-zenders: YoufoneTV. Volgens Tweakers start Youfone in
september met een basispakket van 21 zenders. Door de abonnees verder uit te breiden.
Meer informatie bij Youfone (een ‘sim only’ aanbieder van telefoon en internet). Op 11
september was de start. Youfone denkt binnen drie jaar 160.000 abonnees te werven
(Telecompaper). In oktober komt er een app voor LG- en Samsung-smart-tv’s, later voor
meer merken. Zie ook BBTVnews/Dutch;



De Europese versie van Sky News International blijft voorlopig op Astra 19,2 oost. Sky
heeft de overeenkomst met SES daartoe verlengd. Bron: SES;
De Vrije Fries was 15 september op de stand van de Griekse satexploitant Hellas Sat
(IBC, RAI Amsterdam). Hij kreeg informatie over de nieuw in gebruik te nemen Hellas
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Sat 3, samen met de nieuwe footprints. En een nieuw logo voor Hellas. Zie zijn verslag
op S4A;



Na twintig jaar DAB gaat de VRT in november over op DAB+. De ontvangst moet
hierdoor beter worden. Interessant voor lezers in zuid Nederland en Vlaanderen. Oude
enkel DAB-ontvangers zijn dan niet meer bruikbaar. Bron: TotaalTV;



Dutch Film Works (DFW) wil vanaf oktober illegale downloaders van series en films
gaan aanpakken. Of DFW dit ook lukt wordt in twijfel getrokken. Het is juridisch moeilijk
te bewijzen wie downloadde (meerdere gebruikers achter één IP-adres) en het is
technisch mogelijk het IP-adres te verdoezelen (VPN). Dit bleek 16 september in KASSA
(BNNVARA), zie hier;



De overgang van analoge radiouitzendingen naar DAB+ verloopt in Noorwegen zeer
goed. Een voorbeeld voor Duitsland, volgens dr. Willi Steul, voorzitter van de vereniging
Digitalradio Deutschland;



Een bericht over het marktaandeel van de Nederlandse radiozenders in juli en augustus
2017 vind je hier. Bron is het Nationaal Luisteronderzoek. Gemiddeld wordt er door 10jarigen en ouder een 2 uur en 31 minuten per dag naar de radio geluisterd;
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enz.


Eind 2019 komt er een veiling voor bestaande 4G- en nieuwe 5G-frequenties, meldt de
NOS. De licentieduur is 20 jaar, relatief lang volgens deskundigen. In die periode kan
veel gebeuren, denk aan fabrikanten die (zelfsturende) auto’s willen laten communiceren
met de omgeving.

Hardwarenieuws
Sommige Dreamboxen geschikt voor DVB-S2X
In de DM900 UHD, DM820 HD en DM7080 HD kan een tuner worden gezet die geschikt is
voor uitzendingen in DVB-S2X. Zie TotaalTV.
Deze uitzendnorm wordt soms gebruikt door zenders uit Frankrijk en Italië. S2X is de
opvolger van S2 en gebruikt minder bandbreedte. Dus efficiënter. Zonder verlies van
beeldkwaliteit. We schreven eerder over S2X in 2016, nummer 11.
Edision OS mini+
Vorig jaar, medio 2016, kwamen de eerste (betaalbare) ontvangers geschikt voor 4K (H.265
HEVC norm) op de markt. Maar ook ontvangers in een soort tussenvorm: wel H.265
compliant maar niet full UHD. Met deze term lijkt het dat 4K-beeld zichtbaar gemaakt kan
worden in HD. Is dat zo?
Een van deze ontvangers zou de Edision OS mini+ zijn. We kondigden de komst aan in de
UP/DOWNLINK van juli 2016, zie pagina 19 en 20 (met verschrijving: Edison…).
Opmerkelijk zou zijn: RS232-poortje (via verbindingskabel), een optie voor blindscan, maar
vooral de combituner die zelf schakelt tussen S2, T2 of C.
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Daar de redactie geen exemplaar had konden we niets testen. Toevallig kregen we vorige
maand wel de beschikking over een exemplaar. Hierna een korte test. Deze werd in eerste
instantie uitgevoerd met OpenPLi rc 6.0 als image. Flashen gaat eenvoudig (zie hier):
simpele usb-stick met het bestand aan de voorzijde insteken. Zorg dat de usb-poort aan de
achterzijde vrij is en dat er een internetverbinding is.
Na installatie van een kanalenlijst gingen we zappen. Het schakelen tussen S2 en C ging
vlot. De tuner herkent snel een andere bron. Een combi-tuner kan voordelen hebben. Vooral
voor de fabrikant (lagere kostprijs) en dus voor de consument (lagere prijs). Maar voor iets
meer geld heb je tegenwoordig een voordelige 4K-receiver met twee tuners, zoals de Mutant
HD51. Kun je naar tuner A kijken terwijl tuner B iets opneemt.

De Edision OS Miniplus is klein van formaat. Er past geen harddisk in. Dat moet via de usb
2.0-poort. Een opname maken gaat goed.
De afstandsbediening is naar tegenwoordige maatstaven groot van formaat en weegt
daarom ook meer. De bediening is goed (soms wat doordrukken) en de gevoeligheid is
normaal (goed richten!). Er zijn gevoeligere ab’s in de handel, zoals die van de Mutant HD51.

De fabrikant schrijft “Als einer der ersten Linux Receiver unterstützt der OS mini + auch die
neue DVB-T2 Empfangstechnik H.265/HEVC”. We hebben diverse 4K-zenders getest maar
kregen alleen geluid. De instelling voor Audio/Video gaat tot 1080p.
De receiver zou ook overweg moeten kunnen met HbbTV. Dat lukte niet (test: NPO 1 HD).
Daarna een ander image getest: OpenATV. Helaas… bij 4K enkel geluid. Wel lukte het met
de app
HbbTV aan de praat te krijgen. Hetzelfde met openHDF (zie hierna bij
softwarenieuws): geen beeld bij 4K, wel HbbTV. Van openNFR vonden we geen bestand
voor deze receiver.
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Verder: zowel de receiver als de voeding voelden erg warm aan.
Conclusie. Mogelijk moeten we de zinssnede “auch die neue DVB-T2 Empfangstechnik
H.265/HEVC” erg letterlijk nemen: enkel voor T2 kan H.265/HEVC, niet voor S2. Jammer. Al
schrijven leveranciers dit niet zo (zie bijvoorbeeld hier). Kopers kunnen met de term
HEVC/H.265 op het verkeerde been worden gezet als ze verwachten 4K in HD te kunnen
kijken. Let hier dus op, vraag na voor je een dergelijke receiver met die verwachting koopt.
HEVC staat tot AVC als AVC tot MPEG2 staat. Het is gewoon een efficiëntere video-codec.
Praktisch noodzakelijk voor UHD, omdat je anders vier keer zoveel transponder-ruimte nodig
zou hebben voor elke zender. Voor HD is het ‘leuk’ omdat je twee tot vier keer zoveel
zenders op één transponder kunt zetten. Meer leuk voor de provider dus dan voor ons.
MPEG2, AVC, HEVC zeggen niets over de resolutie. Elke van deze codecs kan SD, HD en
UHD beeldmateriaal encoden (plus nog elke rare resolutie ertussenin die je maar kunt
bedenken en kunt vinden op internet (!!!!).
Prijstechnisch: in Nederland kost dit ontvangertje rond de € 140,-. Een echte 4K-ontvanger
zoals de Mutant HD51 is sinds het uitkomen vorig jaar in prijs gezakt en kost nu rond de €
180,- (en er kan, met iets bijbetalen, een tweede tuner in). Zie ook bijvoorbeeld hier of hier of
hier voor iets duurdere leveranciers. Wij zouden gelet hierop liever kiezen voor een echte
4K-receiver en geen H.265 compliant.
WWIO BRE2ZE 4K
En weer een nieuwe 4K-receiver, de WWIO BRE2ZE. Een productomschrijving van de
fabrikant vind je hier. Een hele lap tekst met onderaan de summiere technische details.
NB: deze ontvanger wordt geleverd met OpenATV. OpenATV heeft ook een apart forum
ingericht voor deze ontvanger. Een nauwe samenwerking tussen fabrikant en imagebouwer.
Er is ook een image van openHDF beschikbaar.

Simpel frontdisplay (zeven cijfers). Gleuf voor een kaart en achter een klepje aan de
linkerzijde van het display een 2.0-usb-poort. Aan de achterzijde van de ontvanger kan men
een CI-module invoeren. En is er nog een 3.0-usb-poort.
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De ontvanger wordt geleverd met afstandsbediening, externe voeding, kabels en batterijen.
Voor een relatief lage prijs: in Duitsland zou de ontvanger zo’n € 179,- kosten. Op de
Nederlandse markt zijn we deze ontvanger nog niet tegengekomen.
Een verdere beschrijving door E2World kan men vinden op YouTube. Daar valt onder
andere de ondersteuning van multi-boot en Kodi op.

Softwarenieuws
Dreamset 2.4.10 of 2.4.11…
Op 19 september is Dreamset versie 2.4.10 uitgekomen. Hier te downloaden.
Ten opzichte van de vorige versie (2.4.9) zijn er twee mutaties aangebracht. De belangrijkste
is de download van bestanden (satellieten met hun zenders) van King Of Sat. De site is door
King Of Sat recent vernieuwd. Hierdoor moest voor Dreamset een nieuwe koppeling
gemaakt worden. Echter… het combineren met een andere lijst (‘moederlijst Hans’) ging
fout. Daarom is er op 19 september geen Kanalenlijst Hans voor rotating uitgekomen.

De maker (John V. uit Griekenland) werd meteen door ons op de hoogte gebracht. Hij werkte
direct aan een oplossing. Als je dit leest is er mogelijk al een verbeterde versie 2.4.11. Op 20
september is de rotatinglijst door Hans al gefixt en toegevoegd, zie onder andere hier.
Dreamset in combinatie met Windows 10
Lezer Bert benaderde ons met een vraag over Dreamset. Hij gebruikte deze kanalenlijsteditor al lang maar sinds een overstap op Windows 10 lukte het niet meer een verbinding te
leggen tussen de pc en de receiver. Hij kreeg dan een foutmelding. Gelukkig is Bert een
goede hobbyist en vond hij even later de oplossing. Zie hier zijn verslag.
Bert: “Ik heb een andere laptop gekregen met daarop de Windows 10, versie Enterprise,
programma. Hierop Dreamset geïnstalleerd, omdat ik de kanalenlijst van Hans naar eigen
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wens wil aanpassen. Het programma Dreamset 249x64 gedownload van de site van
Dreamset. De gezipte map verplaatst naar de map waarin ik die wil hebben, uitgepakt en
opgestart. Kreeg het wel op het scherm, maar dan… Bij het aanklikken van het tabblad
Settings (Instellingen) ging het mis. Kreeg de foutmelding dat de settingseditor niet werkt en
dat het programma gesloten gaat worden. Zie afbeelding.
Gezocht naar een oplossing en deze werd
gevonden.
Op het forum van Openpli, zie URL:
https://forums.openpli.org/topic/44575dreamset-249-werkt-niet-met-windows-10/
kwam ik het volgende bericht tegen:
"Hi,
maybe something is worng with settings stored in registry, I suggest to delete/rename settings from
registry, the registry key is HKEY_CURRENT_USER\Software\ched\DreamSet

regards John" (Is deze John de maker van het programma: John V?).
Je kunt in het betreffende register komen door in de zoekfunctie van Windows te typen:
‘Regedit’. Ik heb dat gedaan en de settings van Dreamset in het betreffende register
verwijderd. Dit had geen blijvende uitwerking. De foutmelding kwam na opnieuw opstarten
steeds weer terug. Toen verder gezocht. Verderop in die url, kwam ik een opmerking van de
Senior member van OpenPLi tegen met het volgende bericht:
“Dreamset staat waarschijnlijk in je Windows systeem-map. Geen probleem.
Ga via de Windows verkenner naar de applicatie Dreamset.exe
Klik er met de rechtermuis op en kies "Openen als Administrator"
Klik op Ja dat je de applicatie toestaat om veranderingen aan je 'device' aan te brengen.
Dat is alles wat je moet doen om hem werkend te krijgen en werkend te houden.
Dus altijd zo openen.
Uiteraard moet je wel admin rechten hebben.”

dreamset.exe

Dit gedaan, nadat ik eerst nog in het register Dreamset geheel had verwijderd.
En jawel…!!! Het werkt en ik kan de gegevens van de box, de taal e.d. invoeren en
aanpassen. Zie afbeelding.
Daarna de opstart icoon naar het
bureaublad gekopieerd (snelkoppeling).
Dreamset kan ik nu vanaf het bureaublad
gewoon openen, er in werken, als ook de
settings indien nodig aanpassen.
Hoef niet meer als administrator te openen.
In voorkomende gevallen, veel succes!
Bert. “
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gstsreamer
Een gstreamer zorgt er voor dat externe mediabestanden goed worden afgespeeld. Denk
bijvoorbeeld aan IPTV zoals bij de vele video- en audiostreams in Kanalenlijst Hans.
In OpenPLi versie 4.0 zit een gstreamer van een oude generatie (0.0.xx). In versie rc 6.0 zit
gstreamer 1.12.0. In andere images is men bezig met 1.13.0, maar deze is niet stabiel.
In het algemeen: IPTV streams zijn zodanig verschillend van elkaar dat het een utopie is om
ze allemaal te kunnen bekijken (afgezien van dat sommigen naar de techniek wel kunnen en
anderen niet). Bij elke versie gstreamer zal die verdeling veranderen. Als OpenPLi ‘even’
snel een andere gstreamer (instabiele) versie gaat meeleveren, dan zullen ze weer anderen
teleurstellen. En grote kans dat er ook andere dingen stuk gaan (afspelen van media). Als
men alle streams wilt bekijken, dan moeten zij naar een software based platform -> PC.
KingOfSat bestaat 20 jaar en vernieuwt haar site
KingOfSat, van harte gefeliciteerd! Twintig jaar (bijna) dagelijkse updates van wijzigingen in
satellietposities, transponders, tv- en radiozenders. In allerlei talen. Een betrouwbare bron.
Eind augustus kondigde men aan de site te gaan moderniseren. Gebruik op een tablet en
smartphone is dan mogelijk.

Op 3 september was de site vernieuwd.

Als je linksboven klikt dan popt er een menu op om verder de weg op de site te vinden.
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openHDF
Ooit gehoord van het image openHDF? Wij niet. We werden door lezer Harold er op attent
gemaakt.

Op de site van openHDF is te zien dat men voor veel receivers een image heeft. Ook is er
een forum. In het Duits want de bron van openHDF zit bij Duitse bouwers.
Opmerkelijk is dat voor het merk Dreambox (Dream Multimedia) niet alleen voor oudere
receivers een image beschikbaar is maar ook voor de nieuwere uitgaven. Zo staat de DM
900 Ultra HD er bij.
Ook voor Gigablue heeft openHDF een image. In het vorige nummer van de UP/DOWNLINK
schreven we dat OpenMips stopt met bouwen voor Gigablue en dat mogelijk OpenPLi een
image gaat starten. Voor de tussentijd kan openHDF een alternatief zijn.
Voor Mut@nt zijn voor vijf van de meest gebruikte receivers een image. Voor VU+ vier.
OpenHDF beschikt over gstreamer versie 1.13.0 waarmee veel streams open gaan. Meer
dan met versie 1.12.0 die thans in OpenPLi rc 6.0 zit. Het team van OpenPLi wacht echter
liever op versie 1.14 van gstreamer, versie 1.13 is namelijk niet stabiel.
OpenNFR 6.1
Nog een ander alternatief: OpenNFR. Zie hier voor downloads. Hoofdsite: nachtfalke.biz. Via
de hoofdsite kan men naar de rubriek downloads gaan.
NFR staat voor NachtFalke Reloaded.

Ook in OpenNFR zit gstreamer 1.13.0.
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OpenPLi 5.0.. fake?
Het team van OpenPLi wil een image bouwen voor fabrikanten die hun gegevens vrij willen
geven: open source genaamd. Dat is de reden waarom voor nieuwe Dreambox’en er geen
image van OpenPLi is. DMM heeft namelijk besloten ‘closed’ te gaan.
Via een zoekmachine kwamen we echter bij OpenPLi versie 5 uit voor diverse Dreambox’en.
Zie hier. Het gaat om pli-images.net.

We hebben het officiële OpenPLi-team gevraagd of ze weten wie achter deze site zit. Het
antwoord is ontkennend. Ondanks dat het team van OpenPLi wordt bedankt. Het officiële
OpenPLi-team heeft dus niets te maken met deze bouwer(s) en kan daarom ook geen
vragen over de werking van deze ‘illegale’ versie 5 geven. Kortom: gebruik dit (Duitse) image
volledig voor eigen risico als je een Dreambox hebt.

We kregen van de voorzitter van de enige echte OpenPLi nog de volgende lezenswaardige
toelichting.
“Openpli wenst enkel maar ondersteuning te geven aan fabrikanten die de GPL gedachte
volgen. Vanaf het moment dat DMM meende hun sources niet meer beschikbaar te stellen is
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eerder besloten om nog slechts enkele modellen beperkt te ondersteunen. De oude
DM800PVR werd eerder al vastgezet op OpenPLi 2.1. Daarna werden de DM500HD, de
DM800se, de DM7020HD en de DM8000 voorzien van versie 4.
Na de introductie van het nieuwe bouwproces, waarbij er een stable image online staat
waarin sec minimale updates verwerkt worden als geconstateerde bugfixes, cam updates en
zenderlijsten, ook nog een develop image die, zoals op dit moment ook met versie 4
dagelijks gebouwd wordt online komt, zullen alle DMM modellen vastgezet worden op één
laatste versie van 4. Enkel voor de DM8000 zal nog een stable V6 en een daily build worden
gepubliceerd. Nadat er grote wijzigingen noodzakelijk worden zal mogelijk de gehele
ondersteuning van DMM definitief stoppen. Vanaf dat moment behoort de actieve
ondersteuning van Dream Multimedia definitief tot het verleden.
Voor wat betreft de op het forum gegeven support is dit enkel mogelijk op door ons
ondersteunde hardware. Firmwaremakers die niet het fatsoen hebben om aan hun
gebruikers kenbaar te maken dat het hier geen originele OpenPLi firmware betreft handelen
in strijd met de opensource richtlijnen. Betreffende de 'Based on OpenPLi firmware' zal ook
door ons geen support kunnen worden gegeven, simpelweg omdat de hardware niet in ons
bezit is. Ook daarvoor zal de eindgebruiker aangewezen zijn op de betreffende website.“
Zie ook deze link met een toelichting waarom OpenPLi geen nieuwe Dreamboxen meer
ondersteunt. En zie deze link over licenties. Reden voor OpenPLi om alles ‘open’ te zetten.
En voor meer OpenPLi-nieuws hierna.
OpenPLi 6.0
Het team van OpenPLi werkt stug door aan de definitieve versie 6.0. Je kunt al een release
control-versie (rc 6.0) downloaden en installeren. Als deze verandert naar de definitieve
versie 6.0 dan is opnieuw flashen nodig. De rc versie wordt wel met software-updates tot het
uitkomen van de definitieve versie bijgehouden.
Bij versie 4.0 wordt, met uitzondering van Kanalenlijst Hans, niets meer bijgewerkt. De
nieuwe apps staan in rc 6.0. Wat als je nu nog niet over wil of kan (je bent bijvoorbeeld niet
handig in flashen) en je mist een bepaalde app? Toch maar iemand vragen die rc 6.0 heeft.
Deze kan met DCC (of WinSCP, zie hierna) naar het volgende pad gaan:
/user/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions.

Daar zie je de mappen van de nieuwe apps. Deze overzetten naar je pc en weer oversturen
naar een receiver met versie 4.0 (zelfde pad als hiervoor genoemd). Daarna even herstarten
en de nieuwe app zou moeten werken.
Ook werkt het OpenPLi-team al aan versie 6.1. Deze komt in twee soorten uit: een gewone
en een multiboot. De testbestanden voor de multiboot-versie staan al voor testers op de site.
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WinSCP
Veel sathobbyisten gebruiken voor het overzetten van bestanden tussen hun pc en receiver
het programma DCC (Dreambox Control Center). Recent hebben we ontdekt dat DCC bij het
overzetten van zendernamen met vreemde leestekens (bijvoorbeeld russische tekens) de
zendernamen verbastert tot vraagtekens (‘????’). We werden gewezen op een alternatief
programma: WinSCP. Hiermee lukte het wel. Het programma WinSCP is gratis te
downloaden via onder andere deze site.

Daar vind je bij de versies van WinSCP een ‘Installation package’. Klik hier op, download de
software en installeer.
Bij het openen van het programma krijg je een pop-up scherm om gegevens in te vullen
alvorens je kunt inloggen. Klik bij ‘Bestandsprotocol’ op FTP (instinker: standaard staat SFTP
geselecteerd). Onder ‘Adres doelcomputer’ vul je het IP-adres van je receiver in. Onder
‘Gebruikersnaam’ hebben we ‘root’ ingevuld (Mutant en VU+). Het vakje ‘Wachtwoord’ leeg
gelaten. Sla het op en kies dan onderaan voor ‘Inloggen’.

Er volgt een nieuw pop-up scherm. Vul bij wachtwoord weer ‘root’ in. Klik op ‘OK’.
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Bij DCC krijg je links je receiver en rechts je pc met op de middenbalk pijltjes om te schuiven.
Bij WinSCP krijg je links je pc en rechts je receiver. Een bestand van je pc naar je receiver
schuiven gaat als volgt. Zorg dat rechts (receiver) de juiste map staat. Klik links (pc) op het
over te sturen bestand. Klik vervolgens de button ‘Upload’ (linksboven) aan. Er volgt dan een
nieuw pop-up scherm. Klik op OK en het bestand gaat over.

In dit voorbeeld is bij de receiver gekozen voor /etc/enigma2 als doelbestand, hier staan de
boeketten van de kanalenlijst in.

De Transponder
Satellietclub De Transponder heeft haar eerstvolgende clubdag op zaterdag 23 september,
aanvang 11.00 uur, einde rond 16.00 uur. Zie voor de overige dagen in 2017 hier.
Op 28 oktober vindt de jaarlijks open dag plaats. Op deze dag kunnen dan ook niet-leden
onze club bezoeken. In plaats van de normale activiteiten, hebben we dan allerlei
presentaties en demonstraties. Ook zal de dag duren vanaf 10.00 (zaal open) of 10.30
(begin presentaties) tot 16.00. Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. Voor
de presentaties is maar beperkte ruimte in de zaal beschikbaar. Leden gaan voor. Niet-leden
mogen zich vast aanmelden via secretaris@detransponder.nl.
De Transponder is onderdeel van buurtvereniging BOV de Maten (Apeldoorn). Iedere
sathobbyist is eens welkom te komen kijken. We helpen mensen met hun receiver en
wisselen nieuwtjes uit. Je hoeft geen lid te zijn voor een eerste bezoek.
Volg De Transponder. Wil je op de hoogte worden gehouden van ons nieuws? Bijvoorbeeld
over het uitkomen van een nieuwe UP/DOWNLINK of Kanalenlijst Hans? Ga dan naar onze
contactpagina en vul aan de rechterzijde een e-mailaccount in. Genoeg? Meld je daar dan
ook weer af.

Uitsmijters
Radio Paradijs, ooit begonnen als zeezender eindigde al na anderhalve week van de start
door entering van de Koninklijke Marina (zie Youtube met nieuwsberichten van begin tot
einde van de zeezender). De zeezender was begonnen in augustus 1981, dus ná 31
augustus 1974, de dag waarop Radio Veronica en Radio Noordzee stopten op grond van de
aanpassing van de toenmalige Telefoon- en Telegraafwet. Op grond van die wet en het feit
dat er Nederlanders aan boord waren kon geënterd worden.
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Radio Paradijs kwam later terug, als zender van DAB+. Echter… ook hier was de datum 31
augustus (2017) de laatste dag via DAB+ (zie TotaalTV). De online-versie met de zeezendersound bleef tot 1 september. De Facebookpagina was al niet meer bijgewerkt sinds augustus
2016. De online-stream is opgenomen in Kanalenlijst Hans van 30 augustus 2017 (en later).
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Tot het volgende nummer van UP/DOWNLINK!

(Inhoudelijke) reacties op dit nummer zijn van harte welkom op specials@detransponder.nl
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