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bestandsnamen als de metadata 
zo accuraat mogelijk zijn. Worden 
speciale karakters in ID3-tags niet 
correct weergegeven? Dan moet 
je die tags wellicht eerst even 
omzetten in UTF-8-tekencodering 
met een programma, zoals EasyTag. 
Verder ondersteunt ReadyMedia 
ook albumafbeeldingen, maar het 
maakt die zelf niet aan. Plaats 
elk muziekalbum daarom in een 
afzonderlijke map, samen met een 
afbeelding genaamd cover.jpg. Start 
nu minidlna om de database van 
mediabestanden aan te maken:

sudo service minidlna start

In het logbestand /var/log/minidlna.
log zie je welke map momenteel 
geïndexeerd wordt en hoeveel 
bestanden ReadyMedia al heeft 
gevonden. Wacht zeker even tot de 
database volledig klaar is, want een 
onvolledige database brengt clients 
in de war. Je ziet niet alleen maar een 
deel van je mediacollectie, ook het 
afspelen van bestanden loopt dan 
geregeld mis.

DLNA CLIENTS
Rhythmbox in Linux Mint 19 onder-
steunt helaas geen dlna. In oudere 
versies was het mogelijk om via de 
Grilo-plugin muziek van dlna-ser-
vers af te spelen. Echt stabiel is 
die functie nooit geweest en nu is 
het dus niet meer beschikbaar. De 

erop lijkende Banshee-mediaspeler 
heeft dan weer wél een dlna-plugin. 
Die schakel je in via Voorkeuren 
> Uitbreidingen > UPnP Client. Er 
verschijnt dan een mapje Shared 
Media onder Online Media. In onze 
test gaf Banshee netjes aan dat 
onze ReadyMedia-server 6774 mu-
zieknummers bevat. Helaas bleek de 
dlna-ondersteuning toch gebrekkig 
te zijn. Banshee toonde slechts een 
deel van onze collectie (131 van de 
696 albums) en daarnaast kregen 
we elk nummer wel 8 keer te zien! 
Ook voor Banshee is dlna dus niet 
geschikt...

VLC
Alleen met VLC konden we vrij pro-
bleemloos onze volledige collectie 
doorbladeren en afspelen. Daarvoor 
ga je naar Weergave > Afspeellijst 
en scroll je in de navigatiebalk links 
naar Lokaal netwerk > Universele 
Plug’n’Play. Dubbelklik op de naam 
van je mediaserver en doorblader 
de collectie naar keuze op album, 
artiest, genre, enzovoorts. Handig 
is ook de Recently Added map, die 
automatisch de nummers toont die 
onlangs zijn toegevoegd. Over het 
algemeen verloopt alles erg vlot: 
de bibliotheek laden, een nummer 
afspelen, doorspoelen binnen een 
nummer of naar het volgende num-
mer, shuffelen door de hele collectie. 
Maar af en toe haperde VLC even 
gedurende de eerste vijf seconden 

van een nieuw nummer. Dat is best 
storend. VLC gaf de albumafbeel-
dingen probleemloos weer, maar de 
zoekfunctie was bijna onbruikbaar. 
Je moest immers alle albums één 
voor één uitklappen om de resulta-
ten te bekijken.

DAAP
Een alternatief voor dlna is daap, 
ofwel ‘Digital Audio Access Proto-
col’. Het vindt zijn oorsprong in de 
Apple-wereld. De bekendste daap-
client én server is natuurlijk Apple’s 
eigen iTunes, maar ook voor Linux 
bestaan verschillende clients en 
servers. Daap-ondersteuning vind je 
niet terug op apparaten, zoals smart 
tv’s of av-receivers. Daap is dus 
vooral interessant als je je muziek 
uitsluitend met PC’s wilt delen. 
Daap is in oorsprong een gesloten 
protocol. Via reverse engineering 
zijn ontwikkelaars erin geslaagd om 
eigen daap-applicaties te schrijven. 
Desondanks is de Linux-ondersteu-
ning béter dan die voor dlna. Een po-
pulaire dlna-server is forked-daapd 
(een fork van het vroegere Firefly). 
Intussen ondersteunt forked-daapd 
ook andere vormen van streaming 
(bijvoorbeeld naar een Chrome-
cast), maar wij hebben slechts de 
daap-functionaliteit getest.

INSTALLATIE
De installatieprocedure lijkt erg op 
die van minidlna. Je installeert het 

pakket forked-daapd en stopt de 
service:

sudo service forked-daapd stop

Vervolgens open je het bestand /etc/
forked-daapd.conf en pas je deze 
opties aan:

* name: de naam waaronder jouw 
muziekcollectie wordt weergegeven 
in muziekspelers

* directories: de map(pen) die 
jouw muziekbestanden bevatten, 
bijvoorbeeld { “/home/filip/Muziek” }

Forked-daapd zet muziekbe-
standen automatisch om naar een 
ander formaat als het denkt dat de 
client het oorspronkelijke formaat 
niet kent. Voor Linux clients zet 
forked-daapd alle formaten om, 
behalve mp3 en wav. Dat is best 
vervelend, want dat zorgt ervoor dat 
je niet meer binnen één nummer kan 
terug- of doorspoelen. Bevat jouw 
muziekcollectie bijvoorbeeld flac- en 
ogg-bestanden, pas dan volgende 
optie nog aan:

no_decode = { “flac”, “ogg” }

Start de service nu opnieuw op:

sudo service forked-daapd start

En controleer in het logbestand /
var/log/forked-daapd.log of de mu-
ziekcollectie correct geladen wordt. 
De daap-server draait als gebruiker 
daapd. Net zoals bij minidlna moet 

  VLC speelt vrijwel 
probleemloos af via 
dlna, maar is niet zo 
gebruiksvriendelijk.

Alleen met 
VLC konden 
we vrij 
probleemloos 
onze volledige 
collectie 
doorbladeren 
en afspelen
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