Manual
LIKES

V5.4.0
AVAplayer

AVAplayer - Recolha de Likes
Funcionamento
O AVAplayer recolhe informação de Likes (Gosto / Não Gosto) a partir da pasta de likes existente
no FTP.

A pasta deve ter exatamente o nome likes como se ilustra na figura seguinte:
Dentro da pasta de likes devem ser colocados ficheiros xml relativos a informação de Likes
provenientes da interação dos ouvintes, que podem estar a utilizar players web, aplicações em
telemóvel, tablet, computador, etc.
Nota:
Os players web, aplicações para telemóvel, tablet, etc, não são da responsabilidade do AVAplayer,
sendo o seu desenvolvimento da responsabilidade da Rádio.
Cada “Like” / “Not Like” corresponde a um ficheiro dentro da pasta de likes, como se mostra na
figura seguinte:

Estes ficheiros serão recolhidos periodicamente pelo AVAplayer, ou então a pedido no avapro em:
FTP\Download de Likes e OnDemand
Após serem recolhidos, ficam disponíveis para consulta no separador de Likes, no ecrã de gestão de
Playlists do avapro como se mostra na figura seguinte:

Nome do ficheiro xml
O Nome do ficheiro deve respeitar as seguintes regras:
likes
ano
mês
dia
hora
minutos
segundos
milisegundos
numero

–
–
–
–
–
–
–
–

palavra likes_
4 números
2 números
2 números
2 números
2 números
2 números
3 números
Numero sequêncial a começar em 1

Exemplo:
likes_201306162101221551.xml

"2013" ano + "06" mês + "16" dia + "21" hora + "01" minutos + "22" segundos + "155"
milissegundos + "1"
O número final existe porque existe a probabilidade de haver haver várias pessoas a colocar
informação ao mesmo tempo por isso o ficheiro deve terminar 1... 2... 3.. 4... 99 conforme o número
de pessoas a colocar informação em simultâneo.

Estrutura de dados do ficheiro xml
A estrutura do ficheiro deve ser a seguinte:
<?xml version="1.0"?>
<Request>
<Song>
<SongArtist>GEORGE EZRA</SongArtist>
<SongName>BUDAPEST (TOP FM VERSION)</SongNamet>
</Song>
<LikeInfo>
<Like>YES</Like>
</LinkeInfo>
</Request>

SongArtist
Nome do Artista que está On Air
SongName
Tema On Air
Like
Os valores possiveis são {YES, NO}
YES, significa “gosto” ; NO significa “Não gosto”

A informação necessária para a construção do ficheiro pode ser consultada a partir do ficheiro
onair.txt ou do ficheiro rds.xml presentes no repositório de FTP, ambos geridos pelo AVAplayer.
Em alternativa pode também ser consultada nos meta-dados do streaming que tipicamente são
alimentados pelo AVAplayer.

