
Het installeren van oscam op een ontvanger.

Eerst moet je oscam downloaden via het menu. In deze uitleg maken we gebruik van open pli.

Ga in het menu naar applicatie en download de oscam-experimental.
Zet in het menu de oscam-expimental aan.

Dat met een FTP programma (fillezilla-dcc)  ga je naar user/tuxbox/confg/oscam-experimental
open de oscam.confg file en kijk wat er bij [webif] staat.

v.b. [webif]
httpport                      = 16200
httpuser           = user
httppwd     = password
httprefresh              = 20
httpallowed            = 0.0.0.0-255.255.255.255

Als het goed is weet je het ip-adres van je ontvanger.

v.b. 192.168.1.101

Typ nu het ip-adres:httpport in je adresbalk van je internet.

v.b. 192.168.1.101:16200

Er verschijnt een pop-up om de naam en wachtwoord in te vullen.
Dus Naam: user

Wachtwoord: password

Wat je nu ziet is de webif.



Als het goed is moet je rechts cardok zien staan.
Staat dat er niet ga dan naar Files en dan oscam.server daar moet het volgende staan.

[reader]
label                         = upper
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
services                      = 
caid                          = 0100 (voor canaldigitaal/tvv kaart)
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                   = 369
ident                         = 0100:000000,00006A
group                         = 1
emmcache                  = 1,1,2
blockemm-unknown  = 1
ratelimitecm               = 4
ratelimitseconds        = 10

Heb je een tweede kaartlezer in je ontvanger dan zet je er het volgende bij in.

[reader]
label                         = lower
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
services                      = 
caid                          = 0100  (voor canaldigitaal/tvv kaart)
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                     = 369
ident                         = 0100:000000,00006A
group                         = 1
emmcache                 = 1,1,2
blockemm-unknown = 1
ratelimitecm              = 4
ratelimitseconds        = 10

Doe een restart van je oscam, dit doe je door rechtsboven op shutdown te klikken en dan restart.
Na enkele sec. is de webif er weer en zie je dus cardok staan.



Oke, de kaart is goed nu nog zorgen dat je kaart de update's krijgt zodat je rustig tv kan kijken.

Ga naar files en dan naar oscam.user hier zie je het volgende staan.

[account]
user                          = dvbapi
pwd                           = dvbapi
group                         = 1,2,3,4,5,6,7,8
au                            = upper,lower
cccmaxhops              = 0

Je ziet hier “au” staan daar zet je de naam van je kaartlezer in deze uitleg staat er dus upper,lower.
Doe een Save en restart en je komt weer in de webif.

kaart

dvbapi

Nu zijn er mensen die een tweede ontvanger in huis hebben staan en die willen daar ook tv kijken.
Dit kan dus door middel van oscam.
Velen hebben er over dat er dan poorten geopend moet worden DIT IS NIET NODIG het gaat over 
een interne lijn/netwerk.
Wil je dit instellen dan heb je dus een server en een client.

We gaan eerst de server instellen.

Ga naar Files en dan oscam.confg. Ziet er volgt uit. Staat dat er niet zorg dan dat dit er staat.

[cccam]
port                          = 12000
version                       = 2.0.11
minimizecards            = 2
nodeid                        = 5C4A241D109513C0
reshare_mode             = 1

Save en restart oscam.
Kijk dan bij configuration dan cccam dan zie je dit.



Als dit klaar is ga je naar Files en dan oscam.user en zet daar het volgende neer.

[account]
user                          = slaapkamer
pwd                           = slaapkamer
group                         = 1
monlevel                   = 4
cccmaxhops               = 6
cccreshare                  = 0
cccstealth                    = 0
keepalive                   = 1

Save.
Nu is de server klaar.

Nu gaan we de client instellen.

Om daar oscam op te zetten doe je hetgeen zoals in het begin is uitgelgt.
Zet oscam aan.
Ip-adres van de ontvanger in de slaapkamer is 192.168.1.17



Ga naar de webif van de client.

v.b.            192.168.1.17:16200
Naam: user
Wachtwoord: password

Ga naar Files en dan oscam.server en zet daar het volgende neer.

[reader]
label                         = server-kamer
protocol                      = cccam
device                        = 192.168.1.101,12000
user                          = slaapkamer
password                   = slaapkamer
reconnecttimeout      = 20
group                         = 2
emmcache                  = 1,2,15
cccversion                  = 2.1.4
cccmaxhops              = 6
ccckeepalive              = 1
auprovid                    = 

Save en doe een restart.
Na de restart is er beeld op je ontvanger op de kamer.

Heb deze uitleg geschreven en ben niet verantwoordelijk voor de werking.
Deze uitleg is bedoelt voor thuis gebruik.
Cardsharen is illegaal en verboden.

Het delen van deze mag maar aanpassen alleen in overleg met mij, ferrarisat te 
vinden op ons forum. Zie onder.

Vragen en opmerkingen kunnen geplaatst worden op: http://www.fieltshop.nl/smf/index.php?
action=forum
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