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Írta: Paul Arnote (parnote)

Mindenképpen olvasd el a magazinban Ramchu Netflix Kodira telepítésével
foglalkozó cikkét.

Ok. Valljuk be őszintén. Az IGAZI ok, amiért a Kodi-t telepítetted, hogy videókat
és filmeket nézz. Számomra legalábbis ez volt a Kodi telepítésének fő oka. Ha a
HTPC-sorozat első számára visszaemlékszel (arra, amiben leírtam olcsó asztali
számítógép építésének menetét, Kodi futtatása érdekében), a kábelszolgáltató
„kábelének elvágásáról” … , vagy legalábbis a nekik fizetett havi kiadások
drasztikus csökkentéséről beszéltünk. Ahhoz, hogy ezt hatásosan megtehesd,
olyan dolgok elérésére van szükség, amik biztosítását a kábelszolgáltatótól várod
el, mint a filmek és adások.

A Kodi, az igényeidtől függő mértékben képes ezeket a célokat teljesíteni.
Kétségtelenül a Kodi sokkal több különféle programtartalomhoz ad hozzáférést,
mint amennyit a földi sugárzás révén érhetnél el. Kétségtelen, hogy Kodival elég
jelentős mennyiségű, csak kábelen elérhető csatornát is elérhetsz, ami
feltehetően kevesebb, mint amennyit a kábelszolgáltatód hoz el a házadba.

Hozzáférhetsz még olyan műsortartalmakhoz, amikhez a kábelszolgáltatód nem
enged hozzáférést a kötött, „mindenkinek jó” programcsomagjaiban. Ha inkább
csak „lefaragod” a kábelszámládat, mintsem elvágnád a kábelt teljesen, akkor az
utóbbi révén sokkal szélesebb programválasztékod lesz, mint ami valaha is volt.
Mi faragtunk a zsíros havi kábelköltségeinkből azzal, hogy megszabadultunk az
úgynevezett „prémium” csatornáktól, amik valójában nem tettek mást, mint
ugyanazokat a régi, unalmas filmeket újra, meg újra lejátszották (és amik, minket
egyáltalán nem érdekeltek).

Szóval, azt javaslom, hogy járj el körültekintően. Mire ennek a cikknek a végére
érsz, vélhetően sokkal több forrásból tudsz majd válogatni, mint bármikor
korábban. Ne engem hibáztass, ha a háztartásban elvégzetlen dolgok száma
nőni fog, amiért több időt töltesz a TV előtt.

Indításként, menj a „Videos” menü „Add-ons” (kiegészítők) almenühöz.
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Ezután, válaszd a „Get more ...” pontot.

Az elérhető „Video Add-ons” listája jelenik meg. Minden elem egy adott csatornát,
vagy program-adatfolyamot (stream) jelent. Egyenként válaszd ki azokat, amiket
telepíteni akarsz. A fenti képen én az „ABC Family” kiegészítőt választottam ki.

A fentihez hasonló képernyőt kell látnod. Válaszd az „Install” (telepítés) a
megjelenő párbeszédben, ezután a kiválasztott kiegészítőt hozzáadja.

Ismételd meg az eljárást minden egyes olyan kiegészítővel, aminek a tartalmát
nézni akarod.
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A CBS News „60 Minutes” kiegészítője.

A Food Network „Diners, Drive-ins, & Dives” kiegészítője.

A Nick Jr. kiegészítőből a „Yo-Gabba-Gabba”-ban Jack Black.

Ahogy láthatod, elég sok, különféle ingyenes tartalom érhető el Kodi kiegészítő
formájában. Néhány további népszerű:

Classic Cinema (régi filmeket vetít)
Bravo
CBS News
Popcorn Flix (régi „B” filmeket vetít)
PopcornTV
Sprout (gyerekműsorok)
DIY Network
F1 (Forma 1 versenyek)
Food Network
Travel Network
HGTV
Hallmark Channel
Kid’s Place
NASA TV
ESA Videos
MeTV
NASCAR
NBC Sports Live Extra
Oxygen
PBS Think (USA közsolgálati sugárzás)
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Project Free TV
Smithsonian Channel
Syfy Channel
Toonjet
VEVO
Vimeo
YouTube

Ez csak egy minta az elérhető kiegészítőkről. Sokkal több vár arra, hogy a képi
igényeidet kielégíthesse. Néhány kiegészítő lehet olyan „vagy bejön, vagy nem”
állapotú (és néha inkább nem mint igen), attól függően, hogy a jelzett tartalom
elérhető, vagy sem. Néha egy film, vagy TV-show szerepel a listában, de nem
tölthető be, vagy jeleníthető meg. Gyakran azért, mert a hivatkozás megváltozott
és a kiegészítőt nem frissítették az új URL-nek megfelelően. Még így is sok
tartalom vár „fogyasztásra”.

Van még több is?

Ráhibáztál! Még SOKKAL több érhető el… ha tudod, hol keresd.

Letölthetsz önálló „specialty” kiegészítőket, amik bizonyos
tartalomszolgáltatókhoz engednek hozzáférést, vagy letölthetsz egy egész
csoport kiegészítőt, amivel különféle további tartalmakat érsz el. Ezeket általában
„repos”-nak hívják, ami a „repository” (tároló) rövidítése (l. PCLinuxOS). A
megtekinteni kívánt tartalom függvényében bármelyiket is választod, a
hozzáadás folyamata alapvetően azonos. A lenti hivatkozásokon képes, a
telepítést lépésről, lépésre leíró utasításokat találsz. Ezek ismétlése itt nem lenne
más mint … ismétlés. Kövesd az egyes lenti hivatkozásokban adott utasításokat
és rendben leszel.

Álljon itt egy komoly figyelmeztetés is (ami a korábbi figyelmeztetéseimhez
képest ezúttal elég komoly). Amennyiben szerző jog által védett tartalmat akarsz
megnézni, stream-elni, vagy letölteni, tanácsos azt egy jó VPN-ről (virtuális
magánhálózat) tenni. A „jó” meghatározás olyan VPN-szolgáltatót értek, ami nem
szolgáltatja ki a tényleges IP-címedet komoly indok nélkül, szíre-szóra. Egy jó
VPN-szolgáltató nem naplózza az IP-címeket. Egy jó VPN-szolgáltató teljes
egészében elfedi (maszkolja) az igazi IP-címedet, jelentős mértékű „anonimitást”
biztosítva számodra a letöltési és megtekintési szokásaidat illetően.

Felhasználókat rendszeresen „bírságolják” szerzői jogok megsértése miatt,
amiért jogvédett tartalmakat töltenek le, vagy néznek fizetés nélkül. És nem csak
az USA-ban. Felhasználókra lesújt a filmstúdiók haragja Hollandiában és
Németországban, csak példaként. Egyes esetekben 150000 USD-t „kérnek” a
károkért. Máskor, az internetkiszolgálót szólítják fel írásban a „jogsértés
befejezésére”, ami ennek hatására az internetes szolgáltatás megszakításával

fenyegeti meg a felhasználót, ha a „törvénytelen” tevékenységet folytatja. Szóval,
kis körültekintéssel (megfelelő minőségű VPN kiválasztása) megelőzhető az
alapos fejfájás (elkerülhető a bíróság, vagy az internet lekapcsolása). Jó VPN-
hoz csatlakozás és használatának további előnye, hogy segíti a digitális
lábnyomod minimalizálását más internetes tevékenység tekintetében is.

Szóval, tudnod kell, hogy hol érheted el azokat a „specialty” kiegészítőket.
Kezdjük az IceFilms-zel. Ezzel a kiegészítővel több mint 77000 filmet és TV-
showt érsz el. Többségük „premier” film és sokkal hamarabb megjelennek itt,
mint az ún. „prémium” filmcsatornákon, vagy a „fizetős” csatornákon. Nem tudom,
hogy az IceFilms tartalma honnan származik, de majdnem mindenük megvan,
amit bárki valamikor csak akarhat. Az IceFilms kiegészítőt az MJD honlapjára
belépve és az El Dorado Repo Zip fájlt letöltve elérheted. Ahelyett, hogy a fájlhoz
közvetlen hivatkozást tennék be ide, ami valamikor elavulttá válik, vagy újabb
kiadás lesz helyette, inkább a weblapra mutató hivatkozást teszek ide. A
weblapot minden új kiadásnál frissítik.

Egy másik jó kiegészítő a Yify. NAGYON Popcorn Time-szerűen működik, sorban
letölti a torrent fájlokat és visszajátssza a videó eszközödön. Valójában a Yify az
egyik legnagyobb torrent-hálózat, amit a Popcorn Time használ tartalmak
számítógépre továbbítására. Ismét csak, irány az MJD honlapja és töltsd le a Yify
Movies HD ZIP fájlt. A Yify kiegészítő a Lambda Repo-nak is része és innen is
telepíthető. Az MJD Kodi „Hogyan”-jait itt akár meg is nézheted. A weblapjukat
nagyon jónak tartom, könnyű, egyszerűen követhető leírásokkal.
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Telepítheted még, ha akarod, a SuperRepo tárolót is. Ez több mint 2000 Kodi
keigészítőhöz nyújt hozzáférést, benne az előbb megbeszélt kettővel is. Nagyon
csábító lehetőség az összes kiegészítő telepítése, de légy óvatos. A SuperRepo
hierarchikus szerkezetében nagyon könnyű elkeveredni, ha kicsit lejjebb lépsz
néhány szinttel. Könnyen előfordulhat az is, hogy túlterheled magad a sok
elérhető kiegészítővel. Sok az elvárható módon működik, de van néhány, ami
egyáltalán nem megy és mások egyszerűen ismételnek más kínálatot. Az
utasításokat itt olvashatod.

Szeretem a baseballt, ezért az MLB.TV telepítése érdekel. Letöltheted az
MLB.TV Kodi kiegészítőt, amivel az MLB.TV előfizetésed elérhető. Nem, ez nem
ingyenes – ez azt jelenti, hogy nem úszható meg egy tisztességes előfizetés.
Ugyanakkor, a kiegészítő ingyenes. Ezzel lehetőséged van az összes, elérhető
mérkőzés megtekintésére a Kodi-t futtató eszközön.

Nekem nincs MLB.TV előfizetésem, de van MLB Gameday Audio fiókom, amivel
hallgathatom bármilyen MLB-meccs rádiós közvetítését. Mivel rendelkezem
ezzel, elérhetem a „Free Game Of The Day”-t (a nap ingyen meccse) az MLB.TV-
n. Minthogy az MLB.TV-re vonatkozik a helyi sugárzás tilalma (és a ez az
EGYETLEN sport liga, aminél még él a sugárzási tilalom, hála a
baseballjátékosok szövetsége és műsorszolgáltatók szerződésének), NAGYON
ajánlom, hogy az MLB.TV-re VPN-en keresztül csatlakozz. Mivel az MLB a helyi
sugárzási tilalmának megsértését az IP-címed alapján állapítja meg, a VPN
használatával elkerülhető a sugárzási tilalom. Ez különösen akkor hasznos, ha a

kedvenc csapatod önkényesen meghatározott „hazai” környezetében élsz. Én
kevesebb mint öt mérföld távolságra lakom a Kauffman Stadiontól, ahol a
kedvenc csapatom, a Kansas City Royals játszik. Így én jóval az önkényesen
meghatározott helyi sugárzási tilalmi zónában vagyok. Érdemes azt is
megjegyezni, hogy az MLB.TV előfizetői számára a helyileg letiltott, archivált
meccsek elérhetőek, a játék befejezését követő másfél óra múlva.

Más „specialty”-k felkutatása lehet egyszerre könnyű és bonyolult. Például, „hbo
kodi” nagy számú kiegészítőt ad fel, amik azt állítják, hogy HBO-tartalomhoz
ajánljanak hozzáférést. Vannak mások, amik azt állítják, hogy nagy számú „élő
TV-csatornához”. Ahogy a bányászok mondják „szerencse fel”. Élő TV-csatornák
elérése vagy sikerül, vagy nem. Vagy mondhatnánk azt is, inkább nem. Igen,
találhatók élő TV-csatornák, olyat, mint az AMC, HBO és sok egyéb csatorna. Az
őrjöngésig boldog lennék – ha beszélnék folyékonyan spanyolul. HATALMAS
számú élő TV-állomás érhető el, de többségük úgy tűnik, hogy CSAK spanyolul.
Minthogy nem beszélek folyékonyan spanyolul, a hang lehetne akár szuahéli,
vagy bármi más nyelv, amit nem beszélek.

Egyszerűen, még nem találtam olyan TV csatornalistát, ami az angolul elérhető
amerikai stream-et tartalmazza. Biztosan létezik ilyen, de azokat megtalálni a sok
„rossz lista” között, elég bonyolult és olyan, mint tűt megkeresni a
szénakazalban. Ha nem vagy folyamatosan jelen a Kodi-fórumok megfelelő
részében, az egyetlen módja annak, hogy megállapítsd, egy TV lista azt
tartalmazza, amit keresel, vagy sem, a próba és hibázás. Folytatom a keresést,
de minél tovább keresek és találok távolról sem tökéletes TV-listákkal, annál
frusztráltabb és bizonytalanabb vagyok.

Összegzés

Ahogy látod, a Kodi sok-sok lehetőséggel bír, hogy kiterjeszd a TV-programvá-
lasztékodat. Természetesen ez az, amiért a legtöbb ember használja a Kodi-t. A
HTPC-cikksorozat vége felé ezt a részt is emiatt írtam meg. Gondoskodni
akartam arról, hogy a Kodi más felhasználásai is megfelelően érintve legyenek,
és felfedezd a Kodi erejét, ami felszabadítja a multimédiás igényeidet.

Ez a cikksorozat csak kiragad valamennyit abból, amit a Kodi-val lehet csinálni.
Semmilyen mértékben sem akar teljes értékű Kodi kézikönyv lenni. Azt egy könyv
tudná összefoglalni, ami még az első példánya eladása előtt elavulna. A Kodi
folyamatos változás állapotában van, mindig fejlődik, nő.

Szerencsére MÁZSÁNYI információ érhető el szabadon az Interneten. Egy gon-
dosan szóba öntött internetes keresés összeszedi az általad keresett információt,
minimális erőfeszítéssel. A Kodi valóban alkalmas arra, hogy akár teljesen elvágd
a kábelt, vagy legalább egy kicsit „lefaragd a fölösleget” a kábelszámládról.
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