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AVAplayer – On Demand
Funcionamento
O AVAplayer recolhe informação de pedidos On Demand a partir da pasta de ondemand existente
no FTP.
A pasta deve ter exatamente o nome ondemand como se ilustra na figura seguinte:

Dentro da pasta de ondemand devem ser colocados ficheiros xml relativos a informação de pedidos
On Demand provenientes da interação dos ouvintes, que podem estar a utilizar players web,
Facebook, aplicações em telemóvel, tablet, computador, etc.
Nota:
Os players web, aplicações para Facebook, aplicações para telemóvel, tablet, etc, não são da
responsabilidade do AVAplayer, sendo o seu desenvolvimento da responsabilidade da Rádio.
Cada pedido On Demand corresponde a um ficheiro dentro da pasta de ondemand, 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 OnDemand, no ecrã de
gestão de Playlists do avapro como se mostra na figura seguinte:

Esquemas
Quando se define um esquema de Playlist, pode-se definir o Tipo de Esquema:

Normal – Esquema normal, em que não são processados dados On Demand
Demand 1 Dia – Esquema que processa os dados On Demand das ultimas 24 Horas.
Demand 7 Dia – Esquema que processa os dados On Demand dos últimos 7 Dias.
Nos esquemas que são On Demand, nos espaços onde é pedida uma música os critérios são
ignorados sendo escolhida uma música de acordo com as seguintes regras:
–
–
–
–

Primeiro será escolhida a música com mais pedidos
Para músicas com o mesmo numero de pedidos, será escolhida a que foi pedida primeiro
Se os pedidos forem mais do que os espaços existentes para a hora, então alguns pedidos
serão descartados
Se não existirem pedidos suficientes, o resto do esquema funciona como se fosse “Normal”,
respeitando os critérios.

Playlist
A Playlist On Demand é criada autenticamente uma hora antes de iniciar o programa On Demand.
Excecionalmente é possível e forçar a criação Manual escolhendo opção:
“Forçar criação de playlist on demand mais cedo que o previsto”

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

Exemplo:
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>
<SongID>14259</SongID>
</Song>
<FBInfo>
<FBID>904062009636038</FBID>
<FBEMAIL></FBEMAIL>
<FBNAME>Catarina Medeiros</FBNAME>
</FBInfo>
</Request>

SongId
Identificador do AVAplayer
FBID
Identificação do utilizador facebook
FBEMAIL
E-mail do Utilizador Facebook ou de outra aplicação
FBNAME
Nome do Utilizador Facebook,ou de outra aplicação.

O Identificador do AVAplayer, foi previamente fornecido no ficheiro MusicList.zip.

MusicList.zip
O ficheiro MusicList.zip é entregue pelo avaplayer ao FTP automaticamente uma vez por
dia.
O utilizador também tem a possibilidade de o enviar manualmente, na opção: “Enviar
músicas para pedidos/OnDemand” do menu FTP no avapro.
Este ficheiro contém os dados de todas as músicas que podem ser pedidas pelos
utilizadores. Fornece por isso os dados para as aplicações web, Facebook, aplicações
telemóvel, etc.
As músicas autorizadas devem estar marcadas com a opção “Sim” no respetivo detalhe
da sua ficha, na opção “Publicar para pedidos” como se mostra na figura seguinte:

