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Mi is az a Plex?

A Plex egy központi médialejátszó rendszer, erős
központi szerverrel, a Plex Media Serverrel, ami a
médiát kiosztja a Plex lejátszó alkalmazásainak. A
szerver sok platformon elérhető, mint Mac OS X,
Windows, sok fajta Linux alatt csakúgy, mint
számos, a ReadyNAShoz, vagy a Synologyhoz
hasonló NAS eszközön.

Akkor most a szokásos figyelmeztetések: mint
mindig, csak a Synaptic tárolójában található
szoftver használata javasolt. A Plex Media Server
külső forrásból telepítése problémákat okozhat a
rendszeredben most, vagy később.

Szoftver PCLinuxOS tárolón kívüli forrásból
telepítése a rendszeredet NEM SZABVÁNYOSSÁ
változtatja. Emiatt, amennyiben a program
problémákat okoz a rendszeredben, nem tudsz majd
segítséget kérni a fórumon. Azt is tudd, hogy ezt én
a PCLinuxOS egy 32 bites változatára telepítettem.
A telepítést nem próbáltam ki 64 bites PCLinuxOS
verzión.

Felkészülés

Minimális feltételek— nincs átkódolás

* Intel Core 2 Duo processzor 1.6 GHz, vagy jobb
* legalább 1GB RAM Windows, vagy Mac OS Xnél
* Legalább 512MB RAM Linux estén
* Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7
SP1, Windows 8
* Mac OS X Snow Leopard 10.6.3, vagy későbbi (64bit)
* Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, vagy SuSE Linux
* fut még PCLinuxOSen is

Ajánlott konfiguráció— HD tartalom átkódolása

* Intel Core 2 Duo processzor 2.4 GHz, vagy jobb
* ha több eszközre történik az átalakítás, akkor
gyorsabb CPUra lehet szükség
* legalább 2GB RAM
* Windows XP with SP3, Windows Vista SP2,
Windows 7 SP1, Windows 8
* Mac OS X Snow Leopard 10.6.3, vagy későbbi (64bit)
* Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, vagy SuSE Linux
* fut még PCLinuxOSen is

Továbblépés előtt gondoskodj a rendszered teljes
frissítéséről.

Töltsd le a Plex Media Servert innen:

32 bit RPM
http://archives.pclosusers.com/plexmediaserver
0.9.8.17.282c844f09.i386.rpm

64 bit RPM
http://archives.pclosusers.com/plexmediaserver
0.9.8.18.2901 1b7fdd.x86_64.rpm

FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLD A PLEX

HONLAPJÁRÓL A LEGÚJABB PLEX RPMet
(plexmediaserver0.9.9.7.429f80a8d6.i386.rpm),
MIVEL AZ SZEGMENTÁCIÓS HIBÁT FOG
OKOZNI!

Rootként a következő paranccsal telepíts.

rpm Uvh plexmediaserver0.9.8.17.282
c844f09.i386.rpm

Valami ilyesmit fogsz látni:

[root@localhost 28CFDA49]# rpm Uvh
plexmediaserver0.9.8.17.282
c844f09.i386.rpm
Preparing...
######################################
[100%]
1:plexmediaserver
######################################
[100%]
/var/tmp/rpmtmp.8kXwXA: line 29:
semodule: command not found
warning: %post(plexmediaserver
0.9.8.17.282c844f09.i386) scriptlet
failed, exit status 127
[root@localhost 28CFDA49]#

Nyugodtan eltekinthetsz ettől a hibajelzéstől, mivel a
PCLinuxOS nem használ SELinuxot.

Indítsd a Plex Media Servert rendszergazdaként
konzolból, evvel a paranccsal:
service plexmediaserver start

[root@localhost /]# service
plexmediaserver
start

Plex telepítése PCLinuxOS rendszerre

http://pclosmag.com/html/Issues/201406/page12.html
http://archives.pclosusers.com/plexmediaserver-0.9.8.18.290-11b7fdd.x86_64.rpm
http://archives.pclosusers.com/plexmediaserver-0.9.8.17.282-c844f09.i386.rpm


Starting PlexMediaServer: [ OK ]
[root@localhost /]#

Szükséged lesz még egy Plex fiókra, regisztrálj a
https://plex.tvn . Amikor ott vagy, szedjél le egy al
kalmazást a streamelésre számt eszközödnek. Én a
Roku lejátszót választottam. Kövesd a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítéshez.

Szükséged lesz még egy plexmediaapplet
könyvjelzőre is. Én Plex It! néven készítettem ilyen
tartalommal:

javascript:%20var%20s=document.createElemen
t("script");s.type="text/javascript";s.src="//my
.plexapp.com/queue/bookmarklet_payload?uid=
20e14726a659fff3";var%20h=document.getEleme
ntsByT
agName("head")[0];h.appendChild(s);void(0);

A könyvjelzők eszköztáramban helyeztem el.

De ellátogatsz a http://plex.tv/web/app#!/playlist/
queue/help lapra és a Plex It! gombot a könyvjelző
paneledre húzod.

Az ellenőrzéshez megnyitottam a webböngészőt, és
a YoutTubeon kiválasztottam valamit megtekintésre.

A Plex It! könyvjelzőre kattintva egy ablak nyílt meg.
Mivel nem voltam bejelentkezve, megjelenített egy
belépési hivatkozást.

A Plexfiókomba bejelentkezés után, ismét a Plex It!
könyvjelzőre kattintottam. Ezúttal egy „looking for
queue” (várólista keresése) üzenetet kaptam és egy
visszaszámláló órát. Amikor a videód a sorba
bekerült, egy zöld pipa jelenik meg.

Ekkor megnéztem, hogy a videó bekerülte a Roku
bokszomba. A Rokuban beléptem a Plex
csatornába és igen, a videó bekerült a lejátszási
listába. Miután megnéztem a YouTube videót a
Rokumban, töröltem azt a Roku lekérdezésből.

Most már van Plex Media Servered, ami
PCLinuxOS gépen fut. A lehetőségek, hogy mit és
hová streamelj, majdnem végtelenek
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http://torrentfreak.com/
http://plex.tv/web/app#!/playlist/queue/help
http://plex.tv/web/app#!/playlist/queue/help
https://plex.tv/



