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Atentionare

Informatiile din acest manual au fost verificate cu atentie si se consideră a fi corecte. QSound SOFT nu isi
asumă  responsabilitatea  pentru  eventualele  inexactitati  care  pot  fi  continute  în  acest  document.  De
asemenea,  QSound SOFT nu isi  ia  nici  un  angajament  de  a  actualiza  informatiile  continute  în  acest
document.
 
QSound SOFT isi rezervă dreptul de a face îmbunătatiri la acest document si/sau produsul software, în
orice moment si fără o informare prealabila.

Recomandarile tehnice din punct de vedere al arhitecturii hardware si a sistemelor de operare pe care
ruleaza aplicatia software prezentata in acest manual sunt valabile la data aparitiei acestui manual.

Nota privind drepturile de autor
Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de
recuperare date sau orice parte a sa sa fie tradusa într-o alta limbă sau fisier electronic, în orice formă sau
prin orice mijloace - electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manual sau altfel - fără acordul
expres scris si consimtamantul de la QSound SOFT

Precizari referitoare la marca
Denumirile de produse sau servicii mentionate în acest document pot fi mărci comerciale ale companiilor
cu care acestea sunt asociate. 

Istoric Revizii

Versiunea           Data                                                                                                            Sumar modificari 
4.0                      05.06.2014                       modificare algoritm umplere calup de publicitate in statiile locale
3.0                      04.11.2013                               modificare aplicatie pentru monitorizare cu Studio ECHOne
2.0                      28.03.2013                                       implementare comenzi “EmptyPalette” si “AddPalette”
1.0                      30.04.2008

© Copyright 2014, QSound SOFT

Toate drepturile rezervate. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE

Manualul BSQ Server / BSQ Client - versiunea 2014 - este ghidul oficial de utilizare pentru cea
mai recentă versiune a aplicaţiei  software de automatizare radio BSQ Server /  BSQ Client,
proprietatea intelectuală a SC QSound SOFT SRL. 

SC QSound SOFT SRL operează în piaţa românească din anul 2000, fiind unul din producătorii
de top de soluţii software de automatizare radio dedicate clienţilor din România şi Europa de
Est. Soluţiile noastre, concepute şi create 100% în România, se adaptează permanent nevoilor
clienţilor, politica firmei fiind una flexibilă în privinţa modificării aplicaţiilor, conform solicitărilor
specifice venite de la partenerii noştri. 

Sistemul  BSQ  Server  /  BSQ  Client  este  dedicat  reţelelor  radio,  lanţurilor  de  magazine  cu
sisteme In-Store radio sau altor  tipuri  de  afaceri  răspândite geografic  unde este nevoie de
utilizarea  unor  sisteme  audio  pentru  a  difuza  muzica,  informaţii,  publicitate  şi  al  căror
management, control şi update se doreste să se facă dintr-o sigură locaţie (Staţia Centrală).

Sistemul  implementează  funcţii  de  transfer  automat  pe  internet  al  fişierelor  audio,  grile  de
publicitate, play-listuri, rapoarte spre/dinspre Statia Centrală, oferind mecanisme de încărcare
automată a acestor fişiere în softurile de emisie ale Staţiilor Locale. Softurile locale pot primi
(opţional) semnalele pentru insert-uri audio locale prin satelit sau internet, operaţiunile din staţia
locală fiind făcute automat, fără intervenţia factorului uman.

Pentru ca Staţiile  Locale şi  Staţia Centrală sa-şi  sincronizeze operaţiunile,  programele care
rulează în Staţiile Locale sunt supravegheate de aplicaţia BitSpaceQ Client (BSQ Client), iar
cele care rulează pe server-ul central de aplicaţia BitSpaceQ Server Manager (BSQ Server).
Aceste două tipuri de aplicaţii  conţin un set de comenzi care sunt executate la ore dinainte
stabilite, setul de comenzi constituind fluxul de lucru al organizaţiei respective. 

Pe langa operaţiunile automate care sunt executate de cele două tipuri de aplicaţii descrise mai
sus, sistemul trebuie operat şi de personalul uman specializat din departamentele Producţie,
Comercial sau Tehnic, acesta trebuind să urmeze un set de proceduri specifice pentru buna
funcţionare a sistemului.
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Recomandări tehnice

BSQ Client -  se instaleaza pe calculatorul de Emisie, calculator cu urmatoarele caracteristici

hardware recomandate şi testate de QSound SOFT

o PROCESOR: 1700-3100 Mhz

o RAM:  2-4 GB 

o HDD: 40 GB-1TB

o AUDIO: M-Audio 1010 LT

o VIDEO: placă video răcire pasivă, rezoluţie minimă 1280 x 1024 pentru sistemele
staţii de lucru

o PLACA DE REŢEA : minim 100 Mbps

Sisteme de operare: Windows 7, Windows 8

BSQ Server - caracteristici hardware recomandate şi testate de QSound SOFT

- CPU: Intel XEON X3430 @ 2.4 Ghz

- RAM: 8.00 GB

- Sistem de operare: Windows 2008 Server Standard SP2

- HDD: 500 GB 

- LAN: Gigabyte

- Aplicatii: Server de FTP: Cerberus, ServU, SQL Server 2008 
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2. INSTALAREA APLICAŢIEI BSQ Server / BSQ Client

Datorită complexităţii noilor sisteme de operare şi a problemelor ridicate de drepturile de acces
în reţea, a firewall-urilor implementate de sistemul de operare WINDOWS sau a programelor
antivirus  instalate  pe  computerele  dumneavoastră,  vă  recomandăm ca,  pentru  instalări  şi
update-uri, să apelaţi la Serviciul Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.

Datele de contact ale Serviciului Suppor Center sunt: 
e-mail: support@qsoft.ro;
telefon: (+40) 0264. 413.031 
mobil: (+40) 0742.054.189
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3. SCHEMA FUNCTIONALA A SISTEMULUI
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4. BSQ CLIENT

Aplicatia  BSQ  Client  este  instalată  în  Staţiile  Locale  şi  implementează  funcţii  de  transfer
automat (upload/download) peste internet ale fişierelor audio, grile de publicitate, play-listuri,
rapoarte spre/dinspre centrală, oferind mecanisme de încărcare automată a acestor fişiere în
softurile de emisie(Studio Q) ale Staţiilor Locale.

Logica de lucru a aplicaţiei BSQ Client este stocată în fişierul
C:\BitSpaceQClient\Commands\DefaultCommands\ defaultCommandsFile.bsq.

Interfata este alcatuita din butoane de operare si taburi de operare.

4.1 Butoane de operare

Prezentarea butoanelor de la stanga la dreapta este urmatoarea:
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- Raport test conexiune. La apasarea acestui buton se executa un test al conexiunii BSQ
Client->BSQ Server

- Cresterea timpului de conectare cu 1 minut. La apasarea acestui buton creste timpul de
conectare StudioQ->BSQ Client cu 1 minut.

- Descresterea timpului de conectare cu 1 minut. La apasarea acestui buton scade timpul
de conectare StudioQ->BSQ Client cu 1 minut.

- Editarea fisierelor  referitoare la configurarea aplicatiei.  La apasarea acestui  buton se
deschide o fereastra prin care se definesc parametrii  de functionare al statiei pe care
este instalata aplicatia BSQ Client

- Buton  pentru  blocarea/deblocarea  controlului  in  interfata  aplicatiei  BSQ  Client.  La
apasarea acestui buton se blocheaza interactiunea utilizatorului cu aplicatia BSQ Client.
La o noua apasare de buton, interfata revine in regim normal de funtionare.

- Buton pentru ascunderea aplicatiei
- Buton pentru inchiderea aplicatiei
- Buton pentru restartarea aplicatiei

4.2 Taburi de operare

Unit Information
In acest tab sunt prezentate urmatoarele informatii:

- configuratia serverului
- detalii despre calculatorul pe care este instalata aplicatia BSQ Client
- viitoarele conexiuni si durata acestora
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Operation Status
Aceasta este interfata de operare unde se gasesc toate comenzile, pe intervale orare, pe care
trebuie sa le execute BSQ Client. 
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Test layer

In acest tab sunt prezentate toate operatiile care il asigura pe utilizator ca aplicatia BSQ Client
este instalata corect si functioneaza in conditii optime.

NetWork Status-Socket connection

In  aceasta interfata se regasesc toate comenzile care se pot executa instant,  fara a mai fi
programate in  fisierul  de  configurare  defaultCommandsFile.  Ele  se  gasesc definite  in  calea
C:\BitSpaceQClient\Commands\SocketCommands\commands.txt  si se executa prin selectarea
comenzii si apasarea butonului “Send”.

Lista de comenzi care se executa in mod instant este urmatoarea:

DO STUDIO #3SM/Studio/GetPlaylistReport||%TODAY%|#2
DO STUDIO #3SM/Studio/GetCommercialReport|alias_spot#2
DO STUDIO #3SM/Studio/GetCommercialsGrillReport||%TODAY%|#2
DO STUDIO #3SM/Studio/GetStudioStatus#2
DO STUDIO #3SM/Studio/LoadPlaylist|playlist_|%TODAY%|.txt#2
DO STUDIO #3SM/Studio/LoadCommercials|grill_|%TODAY%|.cmg#2
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DO STUDIO #3SM/Studio/ImportFile|container#2
DO STUDIO #3SD/Studio#2
DO STUDIO #3SM/Studio/GetCommercialsDayReport||%TODAY-1%|#2 
DO STUDIO #3SM/Studio/DeleteOldSongs|Genre=2|SongsNumber=10|RemainLimit=20#2
DO STUDIO #3SM/Studio/ConnectToSatellite#2  
DO STUDIO #3SM/Studio/DisconnectFromSatelliteAndPlay#2
DO STUDIO #3SM/Studio/EmptyPalette=NetSynch#2
DO STUDIO #3SM/Studio/AddPalette=NetSynch|test#2
DO STUDIO #3SM/Studio/CreateOnAirMasterIDReport|01||%TODAY%|#2

Socket Connections

In aceasta interfata sunt prezentate porturile prin care comunica aplicatia BSQ Client cu StudioQ,
Digital Recorder, SLC. 

FTP Internet Tester

In acesta interfata sunt prezentate testele care se pot efectua pentru a verifica functionalitatea
transferului de date prin FTP. Testele cuprind:

- Download 1 MB: download-area unui fisier de 1MB de pe statia centrala
- Download 2 MB: download-area unui fisier de 2MB de pe statia central
- WebService TEST: executarea sincronizarii ceasului cu ora de pe statia centrala
- Execute Ping: trimiterea unui ping pe statia centrala

Log Info

In aceasta interfata este prezentat un scurt log care face referire la rezultatul testelor executate
din interfata FTP Internet Tester. 

4.3 Lista de comenzi specifice BSQ Client

• Sun t  s t oca t e  i n  com pu t e r e le  d i n  S t a ţ i a  Loca la ,  d i r ec t o r u l
C:\BitSpaceQClient\Commands\DefaultCommands\defaultCommandsFile.bsq si descriu
modul de funcţionare al sistemului de emisie din respectiva Staţie LOCALA

• Pentru fiecare zi se creaza o copie a fişierului specificat mai sus, fiecare comanda din
fişier fiind marcata ca "not executed" sau "executed" in măsura in care aceasta a fost
rulata cu succes sau nu de BSQ Client.

• Comenzile se impart in doua categorii:
- Comenzi de tip [init] se executa de cate ori este pornita aplicaţia BSQ CLIENT 
- Comenzi orare [HH:mm:ss] se executa la o ora specificata. Comenzile orare pot sa

fie atomice, însemnând ca intr-o succesiune de comenzi se executa comanda x + 1
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doar  daca  comanda  x  si  cele  dinaintea  ei  s-au  executat  cu  succes.  Comenzile
atomice au aceeaşi valoare pentru parametrul <elementname="atom"//

• Comenzile  care  sunt  la  aceeaşi  ora  se  executa  in  ordinea  apariţiei  in  fişierul
defaultCommandsFile_dd.mm.yyyy.bsq corespunzător zilei curente

• Daca  dorim  sa  rulam  inca  odată  TOATE  comenzile  corespunzătoare  zilei  curente,
ştergem  pur  si  simplu  fişierul  defaultCommandsFile_dd.mm.yyyy.bsq  si  restartam
programul BitSpaceQClient din Staţia Locala

START - lansează in execuţie aplicatie.exe localizata in directorul specificat. 
Exemplu:
<command>
<element  name="text"  value="[init]  START  director\aplicatie.exe"/>  <element  name="atom"
value="1"/>  <element  name="type"  value="startup"/>  <element  name="status"  value="not
executed"/> <element name="timeout" value="30"/>
</command>

DO STUDIO #3SM/Studio/SetStatus | Stop#2 -  Trece Player-ul Studio Q in mod de lucru
LIVE
Exemplu:
<command>
«element name="text" value="[init] DO STUDIO #3SM/Studio/SetStatus | Stop#2 "/> «element
name="atom"  value="2"/>  «element  name="type"  value="daily"/>  «element  name="status"
value="executed"/> «element name="timeout" value="5"/> </command>

Upload -  uploadeaza la ora specificata, in locaţia FTP descrisa in Parametru  11 de pe
ServerulCentral, datele din locaţia definita de Parametru 12 a staţiei locale.
Exemplu:
ParametruU  =  \upload\studio\logactionfiles\|%UNIT_NAME%|  \io_data_|%TODAY%|  .txt
Parametrul2= C:\Studio%20ll\programs\report\logactionfiles\io_data_ | %TODAY% | .txt
Unit Name = numele locaţiei curente Today=data curenta
In fişierul specific defaultCommandsFile_dd.mm.yyyy.bsq Unit Name si TODAY se înlocuiesc cu
numele unitului (Staţiei Locale) si Ziua Curenta. înlocuirea o face BitSpaceQ la crearea fişierului
explicit pentru ziua dd.mm.yyyy.
<command>
«element name^text" value="[20:45:00] UPLOAD \upload\studio\logactionfiles\ | %UNIT_NAME
% | \io_data_|%TODAY%| .txt C:\StudioS620ll\programs\report\logactionfiles\io_data_|%TODAY
%| .txt "/> «element name="atom" value="50"/> «element name="type" value="daily"/> «element
name="status" value="not executed"/> «element name="critical" value="true"/> </command>
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Download - operaţiunea de download, interpretarea parametrilor fiind aceeaşi ca si la
UPLOAD
Exemplu:

<command>
«element  name="text"  value="[20:45:00]  DOWNLOAD  \download\studio\container\|
%UNIT_NAME%|\ container_| 9CT0DAY+1 % | .zip  c:\IO_DATA\container_ |  OTODAY+1 %
| .zip 7> «element name="atom" value="22"/> «element name="type" value="daily"/> «element
name="status" value="not executed"/> «element name="critical" value="true"/> </command>

DO STUDIO #3SM/Studio/GetAIIOthersDatabase#2 
Comanda  este  transmisa  aplicaţiei  Studio  Q pentru  a-si  re-crea  fişierul  C:\Studio
H\PROGRAMS\Report\CsvData\AIIOthersDatabase.csv,  care  conţine  baza  de  date  a
Staţiei Locale in format csv. 
Exemplu:
<command>
<element  name="text"  value="[05:50:00]  DO  STUDIO  #3SM/Studio/GetAIIOthersDatabase#2
"/>  <element  name="atom"  value="301"/>  «element  name="type"  value="daily"/>  «element
name="status" value="not executed"/> «element name="timeout" value="20"/> </command

DOSTUDIO#3SWStudio/GetCommercialsGrillReport| | %TODAY% | #2
Comanda este transmisa aplicaţiei Studio Q pentru a rula raportul de încărcare grile publicitate,
fiind creat astfel in C:\Studio ll\PROGRAMS\Report\Grill\fisierul CommReport_dd.mm.yyyy.txt al
zilei curente, fişier care arata reclamele efectiv încărcate si pregătite pentru difuzare. Acest fişier
poate sa difere de fişierul grila publicitate ca si conţinut, datorita fişierelor audio care nefiind
încărcate in Serverul Central la momentul creării containerului, nu au fost incluse in container,
deci nu au ajuns pe Staţia Locala si implicit nu au fost incluse in difuzările grilei de publicitate
pentru ziua dd.mm.yyyy.

Exemplu:
<command>
<element name="text" value="[5:55:00] DO STUDIO #3SM/Studio/GetCommercialsGrillReport| |
%T0DAY%|#2 "/> <element name="atom" value="4"/> <element name="type" value="daily"/>
<element  name="status"  value="not  executed"/>
<element  name="timeout"  value="20"/>  <element
name="critical" value="true"/> </command>

UPDATE_FILE_TRANSFER_REPORT - trimite  la  Serverul  Central  datele  despre
succesul/insuccesul operaţiunilor de transfer FTP intre Staţia Locala si Serverul Central.
Exemplu:
<command>
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<element  name="text"  value="[6:00:00]
UPDATE_FILE_TRANSFER_REPORT  7>  <element  name="atom"
value="701"/>  <element  name="type"  value="daily"/>  <element
name="status"  value="not  executed"/>  <element  name="timeout"
value="10"/> </command>

DO STUDIO #3SM/Studio/lmportFile|container_|%TODAY+1%|#2 
Comanda este transmisa de BSQ Client aplicaţiei Studio Q pentru a importa containerul de
date localizat in C:\IO_data. 
Exemplu:
<command>
<element  name^'text"  value="[15:01:00]  DO  STUDIO  #3SM/Studio/lmportFile|containerJ
%TODAY%|#2 "/> <element name="atom" value="2022"/> <element name="type" value="daily"/>
<element  name="status"  value="not  executed"/>  <element  name="timeout"  value="30"/>
<element name="critical" value="true"/> </command>

DO STUDIO #3SM/Studio/SetStatus|Generator#2 
Transmite Player-ului Studio Q sa treacă in mod de lucru PLAYLIST GENERATOR
Exemplu:
<command>
<element  name=,'text"  value="[14:15:00]  DO  STUDIO  #3SM/Studio/SetStatus  |
Generator#2  "/>  <element  name="atom"  value="177>  <element  name="type"
value="daily"/>  <element  name="status"  value="not  executed"/>  <element
name="timeout" value="5"/> </command>

RETRY_FAILURES  -  reincearca sa execute comenzile upload/downloand/ import care nu
au putut fi executate pana acum si sunt marcate cu delayed in fişierul de comenzi BSQ
Client corespunzător zilei curente.

Exemplu:
<command>
<element  name="text"  value="[17:00:00]
RETRY_FAILURES'7>  <element  name="atom"
value="86"/>  <element  name="type"  value="daily"/>
<element name="status" value="not  executed"/> <element
name="critical" value="false"/> </command>

DO  STUDIO  #3SD/Studio#2  Shut  DOWN  Studio  Q,  -  echivalent  cu  alegerea  opţiunii
KillSystem din meniul principal Studio Q.
Exemplu:
<command>
<element  name=,'text"  value="[22:36:00]  DO  STUDIO
#3SD/Studio#2 "/> <element name="atom" value="38"/> <element
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name="type"  value="daily"/>  <element  name="status"  value="not
executed"/> <element name="timeout" value="10"/> </command>

DO STUDIO #3SWStudio/GetPlaylistReport|dd.mm.yyyy#2 
Comanda este transmisa aplicaţiei Studio  Q, pentru a genera un fişier de raport playlist
pentru ziua specificata
Exemplu:
<command>
<element name^'text" value="[22:30:00] DO STUDIO #3SM/Studio/GetPlaylistReport | |%TODAY
%|#2 "/> <element name="atom" value="31"/> <element name="type" value="daily"/> <element
name="status"  value="not  executed"/>  <element  name="timeout"  value="20"/>  <element
name="critical" value="true"/> </command>

DO STUDIO #3SWStudio/GetCommercialsDayReport| |%TODAY%|#2 
Comanda estetransmisa aplicaţiei Studio Q, care generează un raport analitic al fişierelor
de tippublicitate/ jingle/ news difuzate pentru ziua curenta, fişier ce este stocat in C:\Studio
H\PROGRAMS\Report\SpecialDataReport cu numele dd.mm.yyyy.rep
Exemplu:
<command>
<element name=,'text" value="[22:33:00] DO STUDIO #3SM/Studio/GetCommercialsDayReport| |
%T0DAY%|#2  "/>  <element  name="atom"  value="32"/>  <element  name="type"  value="daiiy/>
<element  name="status"  value="not  executed"/>  <element  name="timeout"  value="20"/>
<element name="critical" value="true"/> </command>

DO STUDIO #3SWStudio/LoadCommercials|grill_|0/oTODAY+r/o| .cmg#2 

Comanda estetransmisa aplicaţiei Studio  Q, pentru a încarcă grila de publicitate pentru
Staţia Locala.

Localizarea grilei este in C:\IO_Data.
Exemplu:
command>

<element  name="text"  value="[20:45:00]  DO  STUDIO  #3SM/Studio/LoadCommercials|
griU_27.11.2006.cmg#2 "/>

<element  name="atom"  value="2006112625"/>
<element  name="type"  value="daily"/>  <element
name="status"  value="executed"/>  <element
name="timeout"  value="600"/>  <element
name="critical" value="true"/> </Command>

Comanda cu preconditii

Pentru a realiza un management mai eficient al comenzilor care se executa in aplicatia BSQ
Client din Statia Locala, s-a introdus optiunea ca in fiecare comanda standard existenta sa poata
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sa fie create preconditii de executie a comenzii.  Cu alte cuvinte, comanda se executa numai
daca preconditia (sau preconditiile) sunt indeplinite.  

La acest moment exista create mecanismele de interpretare a doua preconditii independente:
- "file_exists"
- "if_not_exist_data"

In cazul in care apar in aceeasi comanda BSQClient intre se opereaza cu operatorul logic 
AND. 

Intr-o comanda BSQClient ele pot avea urmatoarea forma:

EXEMPLU 1
<command>
        <element name="text" value="[init] START c:\studio%20II\programs\Q.exe;minimize"/>
        <element name="atom" value="1"/>
        <element name="type" value="startup"/>
        <element name="status" value="not executed"/>
        <element name="timeout" value="60"/>
        <preconditions>
            <condition name="file_exists" file="c:\a.txt"/>
            <condition name="if_not_exist_data" file="c:\a.txt" param1="dan" param2="Q"/>

Linia de mai sus se traduce in modul urmator: 
 Aplicatia Q.exe cu parametrul [minimize] va fi startata numai daca pe computerul local se
gaseste fisierul "c:\a.txt"/, iar in fisier nu exista o linie care sa contina cuvintele cheie "dan" si “Q”.

O  aplicatie  imediata  a  facilitatii  descrise  mai  sus  o  reprezinta  IMPORTUL conditionat  de
containere in baza de date, tinand cont de continutul Bazei de date StudioQ raportat prin fisierul
“AllOthersDatabase.csv”. Asa cum se poate observa mai jos in  comanda EXEMPLU2, se va
importa containerul  Stiri17_04.03.2009, numai daca inregistrarea  HSP5  din ziua curenta nu
exista  in  baza  de  date,  asa  cum  este  ea  raportata  in  fisierul  C:\Studio
II\Programs\Report\CsvData\AllOthersDatabase.csv.

 
EXEMPLU 2
<command>

<element name="text" value="[15:14:00] DO STUDIO #3SM/Studio/ImportFile|
stiri17_|%TODAY%|#2 "/>

<element name="atom" value="3"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>
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<preconditions>
<condition name="if_not_exist_data" file="C:\Studio 

II\Programs\Report\CsvData\AllOthersDatabase.csv" param1="HSP5" param2="|%TODAY%|"/>
</preconditions>

</command>

Aceste  preconditii  se  pot  adauga  oricarei  serii  de  comenzi  existente  in  fisierul
“defaultCommandsFile” aferent aplicatiei BSQ Client.

Preconditia if_not_exist_data este urmata de 2 parametrii:
- param1 = care poate sa corespunda NAME-ului unui fisier
- param2 = care poata sa corespunda DESCRIPTION-ului

La modul general Param1 si Param2 trebuie sa fie doua siruri de caractere care sa se gaseasca
pe aceeasi linie in fisierul de cautare, fiind permisa orice combinatie de cautare care are un
raspuns prestabilit.

Stergere Songs dupa GEN 
Pentru a putea sterge cele mai vechi inregistrari din categoria “Song” din baza de date a aplicatiei
Studio utilizand comenzile BSQ Client, s-a dezvoltat comanda /DeleteOldSongs. 

Comanda este prezentata mai jos:

<command>
<element name="text" value="[09:30:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/DeleteOldSongs|Genre=5|SongsNumber=10|RemainLimit=130#2 "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>

Genre=5 - reprezinta genul din care se sterg inregistrarile, asa cum este el definit in baza de date
Studio. Daca Gen= -1  se sterg din baza de date cele mai vechi “SongsNumber” song-uri, 
indiferent de genul lor .

SongsNumber=10 - reprezinta numarul de song-uri care sa fie sterse din genul respectiv.

RemainLimit=130 - reprezinta numarul minim de songuri care sa ramana in baza de date dupa 
stergere.
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NOTA: 

OBS:  Daca  operatiunea  de  stergere  solicita  depasirea  limitei  RemainLimit,  comanda  se  va
executa  partial,  aplicatia  Studio  stergand  mai  putine  inregistrari  decat  numarul  specificat  in
SongsNumber, astfel incat sa fie respectata conditia RemainLimit.

Implementare comenzi conectare/deconectare satelit 
S-au implementat in aplicatia Studio Q un set de comenzi trimise prin intermediul BSQ Client care
ridica in mod automat linia de LineIN a statiei pe care sunt instalate aceste doua aplicatii. Acestea
sunt:

DO STUDIO #3SM/Studio/ConnectToSatellite#2  
DO STUDIO #3SM/Studio/DisconnectFromSatelliteAndPlay#2

Exemplul 1:

<command>
<element name="text" value="[09:30:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/ConnectToSatellite#2  "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>

Aceasta comanda se traduce prin ridicarea si transmiterea semnalului audio care intra pe linia de 
“LineIN” a statiei locale la ora 09:30:00.

Exemplul 2:

<command>
<element name="text" value="[10:30:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/DisconnectFromSatelliteAndPlay#2  "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>
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Aceasta comanda se traduce prin  inchiderea liniei  LineIN a statiei  locale la  ora 10:30:00 si
trecerea in mod automat a aplicaitiei StudioQ in modul Playlist Generator sau Playlist Manager.

Implementare comenzi “EmptyPalette” si “AddPalette” 
In randurile de mai jos sunt prezentate comenzile de stergere/adaugare palete DJ pentru aplicatia
StudioQ:

DO STUDIO #3SM/Studio/EmptyPalette=netsynch#2

DO STUDIO #3SM/Studio/AddPalette=netsynch|Paleta#2

Exemplul 1:

<command>
<element name="text" value="[09:00:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/EmptyPalette=netsynch#2  "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>

Aceasta comanda se traduce prin stergerea item-urilor care compun paleta “Netsynch” aferenta
aplicatiei StudioQ la ora 09:00:00.
Rularea acestei comenzi nu duce automat si la stergerea paletei “Netsynch”.

Exemplul 2:

<command>
<element name="text" value="[10:00:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/AddPalette=netsynch|ContainerPalette#2  "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>
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La ora 10:00:00 BSQ Client trimite un mesaj aplicatiei StudioQ prin care ii cere sa importe 
containerul “ContainerPalette” download-at pe statia locala in “C:\IO_Data”, iar item-urile care 
compun acest container sa fie importate in paleta “Netsynch”.

Implementare comenzi “CreateOnAirMasterIDReport”
In randurile de mai jos sunt prezentate comenzile de creare raport OnAirMasterID aplicatia 
StudioQ:

<command>
<element name="text" value="[00:30:00] DO STUDIO 

#3SM/Studio/CreateOnAirMasterIDReport|nn||%TODAY-1%|#2 "/>
<element name="atom" value="1"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="timeout" value="30"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>
<command>

<element name="text" value="[00:31:00] UPLOAD 
\ONAIRMDB\PlaylistsReport\QMTEHNIC\|%TODAY-1%|.rep C:\Studio
%20II\programs\report\OnAirMasterIDReport\n-|%TODAY-1%|.rep "/>

<element name="atom" value="2"/>
<element name="type" value="daily"/>
<element name="status" value="not executed"/>
<element name="critical" value="true"/>

</command>

unde “nn” este OnAir programul pentru care generez raportul. Chiar daca id-ul este 1 sau 2 se va 
scrie 01 sau 02. 

La ora 00:30:00 BSQ Client trimite comanda catre StudioQ de creare a raportului de difuzare
pentru  linia  de  radio  “nn”.  Acest  raport  se  gaseste  in  locatia   “C:\Studio
II\Programs\Report\OnAirMasterIDReport” si are forma “n-05.09.2012.rep”.
La ora 00:31:00 acest raport se upload-eaza pe serverul QsoundSoft pentru a pentru ca datele
care  se  regasesc  in  acest  raport  sa  fie  prelucrate  pentru  pagina  web
http://www.onairmusicdatabase.qbox.ro/.
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5. BSQ SERVER

Aplicaţia Server BSQ instalată în Staţia CENTRALĂ are rolul de a pregăti şi prelucra datele
(spoturi, grile de publicitate, rapoarte) pentru Staţiile Locale. Logica de lucru a BSQ Server-ului
este stocată în fişierul c:\BitSpaceQ\BitSpaceQServer\DefaultCommands.xml, iar rapoartele pot
fi vizualizate apelând site-ul web: http://[ip   server]/bitspace/login.aspx.

Pentru  ca  staţiile  locale  şi  serverul  central  sa-şi  sincronizeze  operaţiunile,  programele  care
rulează în Staţiile Locale sunt supravegheata de aplicaţia BitSpaceQ Client (BSQ Client), iar
cele care rulează pe server-ul central de aplicaţia BitSpaceQ Server Manager (BSQ Server).
Aceste două tipuri de aplicaţii conţin un set de comenzi,  care sunt executate la ore dinainte
stabilite, setul de comenzi constituind fluxul de lucru de lucru al organizaţiei respective.

5.1 Operatiunile pe departamente

Operaţiunile departamentului producţie
Operatorii  din  departamentul  producţie  încarcă  în  baza  de  date  a  Serverului  Central  toate
înregistrările  audio  care  vor  fi  difuzate  în  reţeaua  de  Staţii  Locale.  Din  punct  de  vedere al
utilizatorului  nu există un mod aparte de deosebire a înregistrărilor  destinate diferitelor  staţii
decât prin numele dat înregistrării. Transparent pentru utilizator, Serverul Central alocă un cod
unic pentru fiecare înregistrare cu nume A cu o înregistrare cu acelaţi nume, dar conţinut diferit,
diferenţierea lor să fie posibilă.

Încărcare şi editarea fişierelor Audio în baza de date a server-ului 

1. Copiere .mp3 în BUFF. Mp3-ul care urmează a fii încărcat în baza de date se copiază în
directorul C\Studio\BUFF.

2. Lansare aplicaţie Studio. Cu un modul StudioQ LAN Station conectat la baza de date a
Server-ului Central se face editarea fişierului .mp3

3. Edit Record. Se intră în meniul Edit Record pentru editare fişier.
4. Select category. Se alege categoria din care face parte acel .mp3 (Reclame, Ştiri, Song,

etc).
5. New Record. Click pe New Record, se selectează mp3-ul dorit din Buffer Zone.
6. Completare Date Record. Se completează  Field Record-urile, respectiv  Artist, Name,

Description.
Recomandare:

 Name-trebuie să fie unic în baza de date a sistemului.  Dacă daţi de exemplu
ştirile de 12.30 pentru Cluj, codaţi numele ca atare ştiri1230_cj.

 În  câmpul  Description întroduceţi  data  curentă,  pentru  a  face  diferenţa  dintre
fişierele cu acelaşi nume, creat pentru aceeaşi locaţie (oraş). Ex. 20nov2006.

7. Store. Se selectează butonul Store.
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8. Exit. Se iese din aplicaţia  Studio (Main Menu,  Main Menu, Shut  Down) sau se face
editarea altui fişier.

Editarea propriu-zisă se face conform procedurilor de editare înregistrări din StudioQ.

Operaţiunile Departamentului Comercial

Traffic Managerul reţelei trebuie să genereze grile de evenimente (publicitate) specifice fiecărei
locaţii  automatizate  cu  BSQ-StudioQ.  Aceste  grile  pot  fi  generate  cu  aplicaţia  Commercial
Manager. Odată generate grilele de publicitate, trebuie copiate pe Serverul Central în directorul
destinat fiecărei locaţii. Copierea se face prin transfer FTP, directorul de referinţă pentru grilele
de publicitate fiind: \\Download\Studio\Grill. 

Instalarea făcută  de QSound SOFT setează default  la  serverul  de  FTP următorii  parametrii
user=[qmediaftpserver],  password=[FTP].  Datorită  acestui  fapt  pentru  transferul  grilelor  este
nevioie  de  configurarea  unui  client  FTP  pentru  conectarea  la  Serverul  Central  utilizând
parametrii de mai sus.

ATENŢIE!
Schimbarea user-ului şi a parolei implică automat şi reconfigurarea aplicaţiilor BSQ Client din
Staţiile Locale care utilizează aceeaşi parametrii de conectare.

Operaţiunile Departamentului Tehnic (vezi Interfata aplicatiei BSQ WEB Server)
Rolul departamentului tehnic este de a supraveghea buna funcţionare a sistemului utilizând
site-ul WEB BitSpace (situat fizic pe Serverul Central la C:\Inetpub\wwwroot\BitSpace).

Operaţiunile Departamentului Programe
Departamentul Programe poate genera playlist-uri muzicale, care odată încărcate în Server-ul
Central  locaţia  FTP\\Download\Studio\Playlist,  vor  fi  download-ate la  comenzi  specifice  ale
aplicaţiei BSQ Client din Staţiile Locale şi încărcate automat în sistemele de emisie de acolo.

5.2 Lista de comenzi specifice BSQ Server

START  lansează  in  execuţie  aplicatie.exe  localizata  in  directorul  specificat
Exemplu:
<command hour="init" type="startstudio">
START c:\studio%20ll\programs\studio_Q.exenoimage minimize </command>
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CREATESPECIALDATAREPORT Serverul  executa un raport centralizator prin parsarea
fişierelor  ce tin de locaţia specificata,  comparand numărul  de spoturi  programate cu
numărul de spoturi difuzate. Raportul poate fi făcut, doar dupa ce fişierele de rapoarte
din Staţia Locala corespunzătoare zilei respective au fost uploadate pe server.
Exemplu:
<command  hour="08:00:00"  type="createspecialdatareport"  unitid="1  ">
CREATESPECIALDATAREPORT pta_marasti 1 3ST0DAY-1 % \ </command>

CREATEAIIOthersContainer Serverul va crea un container cu înregistrări audio, pe baza
fişierelor ce sunt încărcate in Serverul Central (baza de date Studio Q), pe baza grilei de
publicitate  pentru  data  indicata  si  pe  baza  fişierului  AIlOthersDatabase.csv  care
reprezintă  conţinutul  bazei  de  date  din  Staţia  Locala.  Se  poate  observa  ca  avem in
aceasta comanda parametrii:
a. sursa grila pub
b. sursa fişier AIlOthersDatabase.csv
c. locaţia unde va fi pus containerul
d.        dimensiunea maxima a containerului
Exemplu:
<command hour="14:00:00" type="CreateContainer" unitid="1 ">
DO  STUDIO  #3SM/Studio/CreateAUOthersContainer|
C:\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download\Studio\grill\pta_marasti\  grilL  |  %TODAY%  |  .cmg  |
C:\BitSpaceQ\FTPDirectory\upload\studio\csvdata\pta_marasti |
c:\IO_data\pta_marasti\container_ | SOTODAYSSI |15000#2 </command>
° Identificarea parametrilor din exemplu:
a. sursa  grila  pub  =  C:\BitSpaceQ.\FTPDirectory\Download\Studio\grill\pta_marasti\grill_|
%TODAYS61  .cmg
b. sursa  fişier  AIlOthersDatabase.csv  =
C:\BitSpaceQ\nTDirectory\upload\studio\csvdata\pta_marasti
c. locaţia  unde  va  fi  pus  containerul  si  numele  lui  c  :\io  _data\pta_marasti\container_ ι
% TODAY% I
d. dimensiunea maxima a containerului 15000 KB

ZIPDIRECTORY Serverul va arhiva directorul indicat de parametrul 1 si va copia arhiva in
directorul indicat de parametru 12.
Exemplu:
<command hour="14:01:00" type="archive" unitid="1" >
ZIPDIRECTORY  c:\IO_data\pta_marasti\container_ |  %TODAY%  |
c:\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download
\Studio\container\pta_marasti\container_ | %TODAY% | .zip </command>

SHUTDOWNSTUDIO  Serverul  va  transmite  aplicaţiei  Studio  Q care  lucrează  pe  el,  o
comanda de oprire.
Exemplu:
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<command hour="23:30:00" type="ShutDownStudio" unitid="1">
DO STUDIO #3SD/Studio#2 </Command>

5.3 Interfata aplicatiei BSQ Server

Interfata aplicatiei BSQ Server este impartita in 3 meniuri:
- Units Manager
- Studio Communicator
- Commands File Creator

Units Manager
In  aceasta  interfata  se  definesc  uniturile  care  compun sistemul  automatizat  de  urmarire  si
transfer de fisiere al retelei de radio.

Sistemul de unituri este creat pe o structura arborescenta, dupa cum urmeaza:
Clan (1) => Familie (2) => Clasa (3) => Unit (4).

Creare Clan:
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- click dreapta pe “BitspaceQ Units Manager”. Se deschide o fereastra ca in imaginea de mai
jos:

- se selecteaza “Adauga Clan”
- la click dreapta pe clanul creat, avem optiunea de a modifica sau sterge clanul creat

Creare Familie
- click dreapta pe Clanul creat (in exemplul de aici ClanulQ). Se deschide o fereastra ca in

imaginea de mai jos:

- se selecteaza “Adauga Familie”
- la click dreapta pe familia creata, avem optiunea de a modifica sau sterge familia creata

Creare clasa
- click dreapta pe Familia creata (in exemplul de aici QMedia). Se deschide o fereastra ca

in imaginea de mai jos:
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- se selecteaza “Adauga Clasa”
- la click dreapta pe clasa creata, avem optiunea de a modifica sau sterge clasa creata

Creare unit
- click  dreapta  pe  Clasa  creata  (in  exemplul  de  aici  Statii  autobus).  Se  deschide  o

fereastra ca in imaginea de mai jos:

- se selecteaza “Adauga Unit”
- la click dreapta pe unitul creat, avem optiunea de a modifica sau sterge unitul creat

Studio Communicator
In aceasta interfata sunt prezentate statusul comenzilor definite in DefaultCommandsl.xml care
trebuie executate de catre BSQ Server. Comenzile se impart in 3 categorii:

- OK: comanda executata cu success
- FAILURE: comanda care dintr-un motiv anume nu a putut fi executata
- WAITING: comenzi care urmeaza a fi executate
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In aceasta interfata utilizatorul poate interveni asupra comenzilor pe care trebuie sa le execute BSQ
Server:

- Reincarca tabel: la apasarea acestui buton se reincarca tabelul present pentru executie
- Reincarca comenzile  in  baza de date:  la  apasarea acestui  buton se reincarca toate

comenzile in baza de date pentru a fi  executate indiferent de statusul lor (inclusive
cele executate cu succes)

- Executa comanda: permite utilizatorului executarea instant a comenzii selectate fara a
mai astepta ora la care trebuie executata automat acea comanda

- Sterge  comanda:  permite  utilizatorului  stergere  comenzii  din  tabela  de  executie.  La
reincarcarea tabelului (in ziua urmatoare) comanda stersa va fi listata  din nou.

Commands file creator: facilitate folosita in depanare.

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro    28



5.4 Interfata aplicatiei BSQ WEB Server

Prin acest site operatorii sistemului pot verifica starea Staţiilor Locale, pot face setări funcţionale
ale Statiilor Locale sau server-ului, într-un cuvânt este site-ul de control şi vizualizare a întregii
activităţi a pachetului de aplicaţii BSQ.

Vizualizarea activităţii  sistemului  şi  managementul  operaţiunilor  se face prin  intermediul  web
browser-ului (trebuie setat un user si o parolă) la:

 http://xxx.xxx.xxx.xxx/bitspace/login.aspx din reţeaua locală sau exterior (xxx.xxx.xxx.xxx 
este IP-ul server-ului)
 sau la http://localhost/bitspace/login.aspx, dacă-l apelaţi direct de pe Server-ul Central.

      5.4.1  Rapoartele pentru supravegherea sistemului 

Acestea sunt:

 Stare Unit:  informaţii  de funcţionare ale Studio şi  BSQ Client trimise către Server-ul
Central  la  intervale  de timp prestabilite  de aplicaţiile  BSQ Client  din  Staţiile  Locale.
Raportul afiseaza lista de unituri controlate de sistemul BSQ si ultimul status comunicat
de aplicatiile din statiile locale.
Legenda:
[IP] = adresa IP a locatiei,
[Update Period] = numarul de secunde dupa care statia locala ar trebui sa trimita 
date spre server,
[Last heard from] = ultima data/ora cand locatia a trimis date spre server,
[Idle seconds] = timpul scurs de la ultimul mesaj primit de server de pe statia locala,
[BSQ Vs] = versiunea de soft BSQ Client rulata pe statia locala,
[Studio VS] = versiunea de aplicatie Studio Q rulata in statia locala.
[SoundCard]=denumirea placii de sunet instalata in statia locala
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http://xxx.xxx.xxx.xxx/bitspace/login.aspx


Starea unitului este definita prin 3 culori: 
- alb, unitul functioneaza fara probleme
- galben, reprezinta un mesaj de atentionare cu privire la faptul ca in ultimul minut nu a primit nici
un raspuns de la unitul respectiv
- rosu, reprezinta probleme in statia respectiva: unitul nu poate fi accesat, aplicatie BSQ Client
inchisa sau blocata, lipsa conexiune internet, etc 

 Proprietati unituri: sunt prezentate informatii cu privire la nume unit, ID in sistemul BSQ
Client-BSQ Server, adrese IP, versiuni aplicatii BSQ Client si StudioQ.

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro    30



 Comenzi unituri

 Transfer  Fişiere:  Prin  rularea  acestui  raport,  obtinem  un  status  al  transferurilor  de
fisiere dintre Statia Locala si Severul Central. In sectiunea detalii avem o reprezentare
exacta  a  tipurilor  de  fisiere  care  au  fost  schimbate  intre  Server  si  Statia  LOCALA,
succesul sau esecul operatiilor, viteza medie a transferurilor.

Legenda:
[Nr succes] = numarul de fisiere transferate cu succes,
[Nr Esuari] = transferuri nereusite,
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[Stare raport] = modul in care a fost interpretat raportul de transfer fisiere de catre Server-
ul Central,
[Rata Transfer] = viteza medie de transfer a sistemului.

Selectam data pentru care dorim sa rulam testul, apasam CREARE RAPORT si obtinem datele
solicitate. Pentru detalii legate de transferurile unei anumite locatii, selectam detalii.

 Transfer fisiere detaliat:  starea fişierelor care trebuie transferate de la/spre server cu
filtare pe toate uniturile sau pe fiecare unit in parte.
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 Analizator Playlist: pe baza fisierelor de playlist Studio, uploadate de Statia Locala in
Serverul  Central,  sistemul  analizeaza  posibilele  intreruperi  de  playlist,  pauze  in
programul de emisie, sau record-uri care nu au fost redate deloc sau figureaza ca au
playat timp de 0 sec. De asemenea se cauta si inregistrarile care depasesc o anumita
durata de play, considerata maxima.
Legenda:
[Intreruperi]  =  Sunt  semnalizate  succesiunile  de  fisiere  unde  timpii  de  emisie
dintre doua records-uri consecutive sunt mai mari cu cel putin 2 secunde, decat
lungimea efectiva a primului fisier;

[PlayTime<XX] = semnalizeaza fisierele al caror timp de play este mai mic de XX secunde;
[PlayTime=0] = logheaza inregistrarile al caror timp de play figureaza in baza de date ca
fiind 0;
[PlayTime>XX] = raporteaza fisierele cu timp de play mai mare de XX secunde.
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Selectam data pentru care dorim sa efectuam testul,  apasam Creare Raport  si  vom obtine
pentru unit-urile inregistrate pe server-ul curent raportul cu posibilele erori de playlist. Cu click +
CTR  apasat  in  coloanele  [Intreruperi],  [PlayTime<XX],  [PlayTime=0],  [PlayTime>XX]  se  pot
vizualiza exact succesiunile de fisiere problema.

 RealTime Playlist: log-uri ale înregistrărilor difuzate în urmă cu câteva minute, care se
actualizează simultan cu mesajele StareUnit.
Apasam Select pentru unitul care ne intereseaza si obtinem raportul solicitat.
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 Spot Monitor: reprezinta un raport de difuzare pentru fiecare unit in parte pentru un spot
selectat. In cautarea spotului este posibila folosirea wildcard-ului *, pentru a reprezenta
un grup de litere necunoscut. Raportul poate sa fie afisat in doua feluri:

o Cascada:
- se scrie denumirea spotului urmarit, dupa care se apasa butonul „Generare raport”

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro    35



- apare un raport cu numarul de difuzari pentru spotul cautat pe fiecare unit in parte, precum si 
numarul total de difuzari pentru toate uniturile
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- la apasarea butonului detalii se deschide o noua fereastra cu raportul sumar pe zile 
pentru unitul selecat
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- la apasarea butonului detalii din dreptul zilei selectate se deschide o noua pagina care 
contine raportul de difuzare complet pentru spotul seletat
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o Detaliu
- se scrie denumirea spotului urmarit, dupa care se apasa butonul „Generare raport”
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- se deschide o noua pagina in care sunt prezentate spoturile identificate
- in aceasta pagina se selecteaza uniturile pentru care se doreste crearea raportului. 

- se deschide o noua pagina care contine raportul complet de difuzare pentru uniturile 
selectate.
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 Raport difuzari: - reprezinta un raport de difuzare pentru spoturi pentru fiecare unit in
parte. La scrierea spotului este posibila folosirea wildcard-ului *, pentru a reprezenta un
grup de litere necunoscut. Dupa gasirea spotului cautat, se selecteaza acest spot si se
apasa  butonul  „Vizualizare  Raport”  pentru  unitul  pe  care  ne  intereseaza  raportul  de
difuzare.
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- se deschide o noua fereastra care contine raportul solicitat
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 Fişiere Problemă: pe baza fisierelor de raportare uploadate de pe statia locala pe Server
Central, sistemul raporteaza numarul de erori la identificare spoturi prezente in grila de
publicitate, dar care nu se afla incarcate in statia locala sau al caror nume in BD soft
emisie nu coincide cu cel din grila de publicitate.

Legenda:
[Status] = identifica cu [OK] o potrivire 100% a grilei de publicitate cu inregistrarile din BD
[PROBLEMS] = arata ca un anumit numar de spoturi nu se gasesc sau nu se potrivesc cu 
cele incarcate in DB-ul softului de emisie. 
[Spoturi LIPSA] = numarul de spoturi cu "nepotrivire" 

Selectam data pentru care dorim sa efectuam cautarea, activam Creare RAPORT. Daca vom da
click (cu CTRL apasat-pentru a nu fi blocate pop-up-urile) in coloana [Spoturi lipsa ] obtinem lista
cu spturile ce au probleme de identificare.
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 BootData  Report:  Raportul  ofera  informatii  despre  numarul  de  porniri  ale  aplicatiei
Studio instalata in statia locala.
Legenda:
[Status] = arata modul de functionare pentru statia locala dpdv al numarului 
de restartari
[Porniri Studio] = numarul de restartari ale aplicatiei Studio din statia locala
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 LocalSpots Database: este un raport prin care utilizatorul este informat cu privire la 
continutul AllOthers Database de pe statia locala.
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 Mesaje statii locale: - raportul listeaza mesajele trimise din statia locala catre 
Server-ul central, mesaje initiate de Statia LOCALA, fara o comanda prestabilita de utilizator 
sau server.
- Selectam data pentru care dorim sa filtram setul de mesaje primite din statiile locale.

 Raport sonorizare: - reprezinta un grafic privind nivelul de volum din statia locala, volum
controlat cu ajutorul aplicatiei SLC.

- Se selecteaza ziua pentru generarea raportului, unitul, ora de inceput si ora de sfarsit.

- raportul grafic arata ca in imaginea de mai jos:
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 PUB WachDog: pe baza fisierelor de raportare uploadate de pe statia locala pe Serverul
Central,  sistemul  raporteaza  diferentele  dintre  numarul  de  spoturi  prezente  in  grila  de

publicitate (programate) si care nu s-au difuzat in statia locala, exceptand spoturile din
tabela Setari Sistem\Spoturi Excluse. Aceste spoturi nu sunt monitorizate.

Selectam data pentru care dorim sa efectuam cautarea, activam Creare RAPORT. Daca vom da
click (cu CTRL apasat-pentru a nu fi blocate pop-up-urile) in coloana raport obtinem o situatie
reala a difuzarilor de spoturi din sistem.

Legenda
[Nume SPOT] = este numele spotului pentru care se face monitorizarea
[Status] = coloana prezinta diferentele dintre spoturi programate si spoturi difuzate 
[Programate vs. Difuzate] = coloana prezinta valorile spoturilor programate (asa cum reies 
din grila de publicitate si a celor difuzate, conform rapoartelor venite din Statia locala.
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          5.4.2 UNELTE SERVER

Test Grill

Aceasta unealta server este extrem de utila deoarece se poate face o verificare in timp real
daca grila generata pentru statia locala este corecta din punct de vedere al definirii aliasilor de
spot. Practic se face o verificare a numelui de spot generat in grila de publicitate cu numele
spotului editat in baza de date Studio. Pentru a crea un test de grila se selecteaza uniturile pe
care se doreste acest test dupa care se ruleaza testul. Rezultatul arata ca in imaginea de mai
jos.

Pentru un log complet al acestui test se apasa butonul “Detalii” din dreptul unitului si se va
deschide o noua fereastra care contine informatiile detaliate aferent acestui test.
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Create Container

Prin intermediul acestei unelte server se poate crea container AllOthers pe baza grilei definite
pentru o statie locala.

Trebuie precizata ora de executie a comenzii, dupa care se adauga comanda in lista de comenzi.

Lista Comenzi

In aceasta interfata sunt prezentate toate comenzile care au fost trimise din aplicatia BSQ Web 
Server pentru statiile locale. Aici este reprezentat un raport de verificare care arata ca in imaginea 
de mai jos.
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          5.4.3 SETARI SISTEM

Unituri

Aceasta este o interfata de administrare a uniturilor care definesc o clasa. Practic, in aceasta
interfata se definesc toate informatiile care caracterizeaza un unit  si,  cel  mai important  este
interfata in care se stabileste daca un unit este activ sau inactiv.

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro    51



Aplicatii

In aceasta interfata se definesc aplicatiile la care se pot trimite comenzi prin intermediul BSQ
Server pentru a fi executate in regim prioritar, fara a mai astepta dupa o anumita programare.
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Lista Comenzi Server

In aceasta interfata se definesc tipul de comenzi pentru clientii BSQ cu actiune imediata. Aceste
comenzi sunt foarte utile in cazul in care in statia locala trebuie play-at un fisier de interes public
fara a mai astepta o anumita ora de difuzare a acestui eveniment. Aceste comenzi sunt definite,
in principiu, ca si comenzi de tipul “instant play” pentru aplicatia StudioQ.

Comenzi aplicatii

Aceasta este interfata de administrare a comenzilor care se trimit prin intermediul BSQ Web
Server catre uniturile locale. Pentru o mai usoara gestionare a acestor comenzi se precizeaza si
o scurta descriere a comenzii in campul “Descriere”.
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Tipuri de comenzi

Aceasta este interfata in care se regasesc tipurile de comenzi pentru aplicatiile definite in 
meniul “Aplicatii”.

Grupari unituri

Pentru o usoara urmarire a mai multor unituri se recomanda o grupare a acestora dupa criterii
definite de utilizator pentru usurinta in utilizare.
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Etape in definirea unui grup:
- se denumeste grupul
- se face o scurta descriere a grupului, preferabil cu informatii relevante la alcatuirea 

acestui grup
- se apasa butonul “Selectare unituri”
- se deschide o noua pagina cu uniturile active in care se bifeaza checkbox-rile cu 

uniturile dorite
- se apasa butonul “Salvare”
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6. OPERATIUNI EXECUTATE AUTOMAT DE BSQ SERVER SI BSQ CLIENT

Intre aplicaţiile instalate pe Serverul CENTRAL si Clienţii BSQ instalaţi in Staţiile Locale se face
un schimb permanent de date, utilizând transferul FTP sau serviciile WEB puse la dispoziţie de
site-ul  bitspace.  Aceste transferuri  de date sunt  initiate de fişierele de comenzi  de pe BSQ
Server si BSQ Client care definesc principiul de lucru (work-flow-ul) pentru sistem in ansamblu.
Mai  jos  vom  descrie  câteva  din  mecanismele  de  lucru  automate  implementate  de  BSQ
Server/BSQ Client:

1. Crearea automata a containerelor audio pentru staţiile locale
• In  Staţia  LOCALA este  instalata  aplicaţia  BitSpace  Client,  aplicaţie  care  permite  upload-

ul/download-ul de fişiere cu Serverul CENTRAL, prin interpretarea unor comenzi specifice.
• Zilnic  (la  orele  stabilite  in  fişierul  de  comenzi  C:\BitSpaceQClient\

Commands\DefaultCommands\defaultCommandsFile.bsq) BSQ Client trimite (uploadeaza pe
FTP)  date  si  informaţii  către  BSQ-Server,  sau  primeşte  date  (face  download  FTP)  de  la
Serverul Central

• Asemenea  operaţiuni  se  executa  si  in  cazul  in  care  pe  server  s-au  pus  informaţii  noi,
informaţii ce trebuiesc sa ajungă la Staţiile LOCALE.

• Staţia LOCALA trimite zilnic către server un fişier numit allOthersdatabase.scv, fişier ce este
uploadat  printr-o  comanda  specifica  de  către  BSQ  Client  in
c:\BitSpaceQ\FTPDirectory\Upload\studio\csvdata pe  serverul  central  in  directorul  specific
Staţiei Locale.

Prin acest fişier Staţia Locala isi declara propria baza de date pe server.
• In acest fişier sunt stocate toate record-urile (spoturi,reclame, jingle....) prin nume si codul

unic in sistem. De reţinut: In acest fişier nu sunt memorate song-urile.
• Serverul Central compara datele din allOthersdatabase.csv cu cele din grila de publicitate

(fişierul *.cmg generat de trafic manager) proprie a Staţiei Locale pentru ziua ce urmează.
Daca sunt diferente intre cele doua, serverul crează automat un container cu datele care nu
exista in allOthersDatabase, dar sunt necesare pentru a putea difuza înregistrările specificate
de  grila  de  publicitate.  Pe  comanda  orara,  la  ora/orele  setata(e),  Staţia  Locala  incepe
download-ul containerului audio din directorul FTP al Serverului Central.

• Apoi containerul este importat de către BSQ Client in Studio, conform comenzilor de import
stocate in fişierul  C:\BitSpaceQClient\Commands\DefaultCommands\  defaultCommandsFile.
Bsq

2. Crearea raportului Transfer Fişiere
• In urma operaţiunilor de transfer fişiere (upload/download) pe Server-ul Central se creaza o

baza de date ce raportează starea exacta a acestor operaţiuni, astfel incat departamentul
tehnic sa aiba o imaginea de ansamblu a modului in care se executa aceste transferuri de
date in reţea.
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• In Staţiile Locale, dupa fiecare sesiune de transfer fişiere (upload sau download) se observa
in  fişierul  de  comenzi  comanda  specifica  UPDATE_FILE_TRANSFER_REPORT.  Prin
aceasta comanda, Staţia Locala raportează Staţiei Centrale statusul ultimelor operaţiuni FTP
in reţea.

• Pe baza acestor  date,  Staţia  Centrala  va  elabora un raport  pentru  pagina WEB in  care
aceste date sa poată fi vizualizate si interpretate de către operatorii tehnici ai sistemului.

3. Crearea raportului Stare Unituri

• Fiecare Staţie Locala (unit) din sistemul BSQ. trimite periodic (la un interval de timp constant)
un semnal de identificare către Serverul CENTRAL. Acest semnal de identificare conţine pe
langa ID-ul Locaţiei, date despre versiunea aplicaţiilor ce rulează in locaţii, Ip-ul locaţiilor, nivelul
de sunet, etc. Pe baza acestor date care se stochează in serverul central se creaza raportul
Stare Unit-uri si Nivel Sonorizare.
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7. APLICATIILE INSTALATE IN STATIA CENTRALA SI IN STATIILE LOCALE

SERVERUL Reţelei

(pachetul de programe din staţia CENTRALA) conţine 5 module:

1. StudioQ (MAINSERVER, Commercials Manager, Production LAN Station)

2. BSQ Server Manager

3. WebSite

4. Web Services

5. Server Ftp

CLIENTUL Local

(pachetul de programe din staţia LOCALA) conţine 3 module:

1. StudioQ (network controller)

2. BSQ Client

3. SLC (sound level controller)

4. Digital Recorder (Banda martor in format mp3)

/.  Aplicaţiile  Instalate  pe  SERVERUL CENTRAL (Computerul  principal,  serverul  WEB,
date&fisiere localizat in staţia CENTRALA)

BSQ Server Manager, din punct de vedere al utilizatorului este aplicaţia manager a acestui
pachet  software.  Acesta,  prin  fişierul  de  configurare:  c\BitSpaceQ\BitSpaceQ  Server
ManagerVDefaultCommands.xml,  da  comenzi  aplicaţiilor  ce  rulează  pe  server  si  preia
răspunsuri de la acestea, conectarea facandu-se dupa cum urmează:

a. Cu Studio Q pe socket-uri
b. Cu pagina WEB si WEB Services prin baza de date
c. Cu Serverul FTP prin comenzi specifice transferului FTP

Web Site (situat pe server c\lnetpub\wwwroot\BitSpace)
Aici sunt localizate paginile .aspx (siteul propriu zis) prin care operatorii sistemului pot verifica
starea Staţiilor Locale, pot face setări funcţionale ale Staţiilor Locale sau Serverului Central, intr-
un cuvânt este site-ul de control si vizualizare a întregii activităţi al pachetului de aplicaţii BSQ.
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Vizualizarea  activităţii  sistemului  si  managementul  operaţiunilor  se  face  printr-un  apel  WEB
(trebuie sa aveţi un user si o parola) la:

http://xxx.xxx.xxx.xxx/bitspace/losin.aspx din  lan (xxx.xxx.xxx.xxx este IP-ul  serverului)
http:lllocalhostlbitspacello2in.aspx de pe server

Web Services (situat pe server, c\lnetpub\wwwroot\BitSpaceQWebService)
Aici se găsesc servicii si funcţiuni prin care soiturile din staţiile locale comunica cu baza de date
a Serverului Central si facilităţile BSQ Server Manager-ului.

Studio Q
Aplicaţia instalata pe Server pe de o parte este o baza de date si fişiere pentru toate Staţiile
LOCALE, iar pe de alta parte executa seturi de comenzi trimise de BSQ SERVER MANAGER.
In aceasta baza de date se incarca (prin editare cu modulul LAN Station) TOATE materialele
care trebuie sa ajungă in Staţiile LOCALE. Materialele audio editate si stocate pe acest server
Studio indiferent de Staţia LOCALA destinaţie, vor fi făcute automat container de aplicaţia Studio
Q si stocate in C\IO_Data\[Statie Locala] 
De aici BSQ Manager le arhivează automat apoi le copiază in 
c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download\ Studio\container\[Statie Locala] 

Serverul  Ftp  (instalat  pe Serverul  Reţelei);  este un ftpserver  la  care se conectează Staţiile
LOCALE pentru a face download sau upload din/in directoarele prezentate mai jos:

1. c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download(situat pe server)
- este locul unde sunt localizate directoarele aferente Downloadului (Clientul face download)
 - daca sunt mai mulţi clienţi, fiecare va avea director separat

• c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download\Studio\container\Localitatea x
-  este directorul  unde se găseşte containerul  cu materialele audio care trebuie sa ajungă in
Staţiile Locale (Client). In exemplul de fata este definit pentru Localitatea X   
- containerul se generează automat 
- mp3Container = aliasGrill aliasCSVdata, (ex. Client= Pc-ul Din Localitatea X)
Containerul conţine diferenţa de mp3-uri dintre cele existente in staţia locala si cele care sunt
programate in grila de publicitate pentru o anumita staţie locala Daca in grila este programat
spotul QQQ iar acesta este încărcat in Studio Q care rulează pe server, dar nu se regăseşte in
CSVdata, (CSVdata=baza de date a staţiei locale, uploadata automat de aplicaţia BSQ Client
din staţia locala) atunci se exporta in format container acest spot care se va regăsi sub forma de
mp3 si date asociate disponibil in staţia locala
vezi si c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Upload\studio\csvdata

• c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download\Studio\grill\Medgidia
- aici se găseşte grila care trebuie sa ajungă in Staţia Locala (Client, ex. Client= Pc-ul din 
Localitatea X)
- se copiază manual prin upload FTP de pe calculatorul care conţine softul Comercials Manager
sau alt program care generează fişiere de tip grila publicitate Studio Q
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• c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Download\Studio\playlists\Localitatea X
- aici se găseşte playlistst-ul care trebuie sa ajungă la Client (ex. Client= Pc-ul din Localitatea X)
- se copiază manual prin transfer FTP

2. c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Upload(situat pe server)
a. este directorul de referinţa unde se găsesc directoarele aferente Upload-ului (Staţiile
locale fac UPload)
b. daca sunt mai mulţi clienţi, fiecare va avea director separat
c. Upload-ul se face automat de către aplicaţia BSQClient instalata in fiecare computer
din Staţiile LOCALE

d. c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Upload\studio\csvdata\[Statie Locala]
•  se găseşte fişierul allOthersdatabase.csv, acest fişier conţinând toate aliasurile (din

categoriile jingles, news, base, commercial etc) din baza de date Studio  Q instalat in
Staţia LOCALA, in afara de Song.

- Acest fişier se declara zilnic de Staţia LOCALA (in exemplu, Medgidia),  fiind uploadat pe
server dupa fiecare import de fişiere pentru a notifica BSQ SERVER MANAGER de statusul
fişierelor prezente in baza de date a fiecărei Staţii LOCALE (configurabil) 
- BSQClient "Upload-eaza" automat pe server acest fişier prin comanda specifica

e. c\BitSpaceQ\FTPDirectory\Upload\studio
In acest director se găsesc fişierele de rapoarte trimise de staţiile locale Serverului CENTRAL 
°    advertising (in curs de implementare)
°    \bootfiles (raport zilnic al restartarilor StudioQ din fiecare Staţie Locala)
°     \grill (raport zilnic cu grila de publicitate care este efectiv încărcata in ziua curenta)
°    /Logactionfiles (raport zilnic cu date despre importul containerului, daca exista pentru ziua
curenta si o verificare a aliasurilor din baza de date versus cele din grila descărcata. Daca la o
înregistrare se găseşte  ==failure== înseamnă ca aceasta  nu exista  sau are  nume diferit  in
StudioEnt fata de numele din grila)
°    \musicreport (in curs de implementare)
°   \playlist(PLAYLIST R EPO RT  Interval 00:00:00-23:59:59, in urma cu o zi, raport zilnic)
°  \specialdatareport (raport analitic cu toate înregistrările difuzate in urma cu o zi, altele decât
SONG, cu ore de difuzare, număr de difuzări)

//. Aplicaţiile instalate in Staţia LOCALA (Computerul de emisie al Staţiei LOCALE) 

StudioQ (station server)
Este instalat pe PC-ul din staţia locala executa următoarele funcţii:

•comunica pe socket-uri cu aplicaţia BSQ CLIENT, îndeplinind comenzile trimise de aceasta
•gestionează importul containerelor descărcate de BSQ Client
•executa importul grilelor de publicitate descărcate de BSQ Client
•generează rapoartele cerute de BSQ Client
•răspunde la comenzile/interogările venite de la BSQ Client
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BSQClient

Este instalat pe PC-ul din staţia locala, fiind in permanenta comunicare cu BSQ Server Manager
prin serviciile web din modulul Web Services. Fişiere importante din BSQ CLIENT:
- c\BitSpaceQClient\Application.config este un fişier de configurare a conexiunii către Severul
CENTRAL.
- c\BitSpaceQClient\Commands\DefaultCommands\defaultCommandsFile.BSQ este un fişier ce
defineşte work-flow-ul Staţiei Locale, având specificate orele si operaţiile ce trebuie executate in
Staţia LOCALA.

Practic defineşte modul de lucru al Staţiei Locale prin logica temporara a operaţiunilor.

BSQClient trimite periodic către Serverul CENTRAL o serie de mesaje care raportează starea
aplicaţiilor ce rulează in Staţia LOCALA. Aceste informaţii pot fi vizualizate in rapoartele WEB
Site-ului BisSpaceQ, secţiunea rapoarte. Cele mai importante rapoarte sunt:

- Stare Unit - informaţii de funcţionare ale Studio si BSQClient trimise către Serverul CENTRAL
la intervale de timp constante
- Transfer fişiere - starea fişierelor care trebuie tranferate de la/spre server
-  RealTime  Playlist  -  loguri  ale  înregistrărilor  difuzate  in  urma  cu  câteva  minute,  care  se
actualizează simultan cu mesajele StareUnit
- Fişiere Problema - pe baza fişierelor de raportare uploadate de pe staţia locala pe Server,
sistemul raportează numărul de erori la identificarea spoturilor prezente in grila de publicitate,
dar care nu se afla încărcate in staţia locala sau al căror nume in StudioQ nu coincide cu cel din
grila de publicitate.
- BootData Report - raport zilnic al pornirilor StudioQ.
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