
Få BeoMedia 1 til at hente medie fra server
i denne lille guide vil jeg gennemgå hvordan man får BeoMedia 1 til at hente medie
filer fra en server i dit lokalnetværk
Skrevet den 03. Feb 2009 af psycosoft-funware I kategorien Hardware / Elektronik | 

BeoMedia 1 er en af Bang & Olufsens første medie centre - og alligevel vil jeg ikke kalde det et medie
center, da den ikke kan afspille bla. video.
men bortset fra det, er det en fin løsning fra B&O.

BeoMedia 1 kører en Embedded version af windows xp. desværre kræver den at du kopiere dine medie
filer over på den lille 250 GB disk den er født med.

hvis man derimod ønsker at kunne streame sine medie filer fra f.eks. en server man har i sit lokale
netværk. kan det godt være et problem. da man ikke kan bede beomedia om at vælge hvilken mappe den
skal kigge i efter medie filer, nærmere betegnet E:\data\bnshare\*  dette er forudinstillet fra B&O's side og
kan umidlbart ikke ændres - der er der i mod en nem og hurtig løsning på problemet

---------------Løsningen---------------

På din medie server opretter du en mappe og deler den på netværke.

i den nyoprettede mappe laver du SAMME mappestruktur som på e:\ på beomedia.

f.eks. du har lavet en mappe på serveren der hedder: Kurts-medie
i denne laver du en mappe der hedder: data
og i denne: bnshare

nu vil mappestrukturen se sådan ud \\medieserver\Kurts medie\data\bnshare\*

nu skal vi ind i computer administration og ændre drevbogstaverne.
højreklik på denne computer og vælg administrer

klik på disk håndtering

højreklik på det nuværende E: og klik på ændre drevbogstav og sti.
klik på ændre.
vælg et andet drevbogstav.

nu på beomedia laver du et netværksdrev til Kurts medie

Åben cmd; Kør -> cmd

på kommandolinjen skriver du:
net use E: \\medieserver\kurts-medie\
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og trykker på enter.
nu skulle der gerne komme et netværksdre frem i denne computer med drevbogstavet E:

dette skulle være det hele - det eneste der nu tager tid er at BeoMedia skal indeksere alt multimedie
indhold der ligger på serveren.

---Note---

webbrowseren kan godt finde på at hænge sig hvis man ikke genstarter maskinen efter man har oprettet
netværksdrævet.

det var det hele, god fornøjelse :)

hvis der er problemer eller spøgsmål, skal i være meget velkommende til at sende mig en mail på
psycosoft_funware_corp@hotmail.com?subject=BeoMedia 1

håber det var noget i kunne bruge.

/psycosoft-funware :)
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tjgrindsted> Så kan du måske be -eller afkræfte, at den kigger på den angivne sti, og at man kan gøre
som psycosoft-funware beskriver? Idéen [med BeoMedia 1] er mere eller mindre ligegyldig.. Hvis det
virker, så virker det. /theSurfer
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LOL tydeligt at se og høre at du ikke har fattet ideen med BeoMedia 1 denne artikel er det rene vrøvl, og
hvor kan jeg komme med den kommentar fra jo jeg arbejder og sælger B&O til hverdag så ved en del om
deres historie.


