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INTERN CARDSHAREN 
 
Uitgaande dat je 2x DreamBox of Relook ontvangers hebt,  
en deze met elkaar verbonden zijn via een Netwerk / Internet. 
 
Je hebt bijvoorbeeld 2x DreamBox  
DB7020 met Smartkaart = Server  
en  
DB500 zonder kaart = Client ) 
Voorbeeld: IP adres van DB7020 = 192.168.2.103 
 
Download op beide ontvangers de EMU CCcam en CCcam Config. 
 
Stel bij beide ontvangers CCcam in als Voorkeurcam of anders genaamd Default Cam. 
 
Start het programm DCC op en ga naar de DB7020. 
 
Ga naar het bestand CCcam.cfg ( staat in Var/Etc ) 
 
Klik op het bestand met de rechtermuisknop en kies voor Bewerken. 
 
DB7020 met Smartkaart de volgende regel in de config zetten : 
 
 
###################################################################### 
# friends # 
###################################################################### 
# syntax for to add a friend user to CCcam with the max up hops limit 
# sharing of emus (default = 1), allow emm (default = 1), and optional 
# downshare limits per share (default = no limits) and optional 
# downshare limits per share based on caid:id:sid 
# emus are shared only one level down, even if no limits given 
# 
F: root dreambox 1 1 1 { 0:0:1 } 
#  
 
Klik op file ( linksboven ) en kies voor opslaan. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Start het programm DCC op en ga naar de DB500 
 
Ga naar het bestand CCcam.cfg ( staat in Var/Etc ) 
 
Klik op het bestand met de rechtermuisknop en kies voor Bewerken. 
 
DB500 zonder Smartkaart de volgende regel in de config zetten: 
 
 
###################################################################### 
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# connections # 
###################################################################### 
# syntax for to add a client connection to other CCcam 
# add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...), 
# but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus> 
# optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' 
away) 
# 
C: 192.168.2.103 12000 root dreambox yes 
# 
# example:  
 
Klik op file ( linksboven ) en kies voor opslaan. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Beide DreamBoxen een re-boot geven. 
 
Nu kan je DB500 gebruik maken van de Smartkaart die in de DB7020 zit en ook van de Keys 
die in de DB7020 staan. 
 
Succes  
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