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Gestió de les retransmissions. Introducció

Introducció
La Federació Catalana d'Escacs disposa d'un espai de retransmissions de partides
d'escacs ubicat a l'adreça directe.escacs.cat.
Aquest espai està preparat per a fer retranmissions d'acord al manual tècnic que es troba
a http://escacs.cat/comites/tecnics-retransmissions/manuals.
Aquest document informa dels canvis que cal realitzar per a poder realitzar les
retransmissions amb el sistema sense flash i amb miniatures de tauler.
Dades que cal de que diposi el tècnic de retransmissions
Per a publicar les partides cal que disposi de les dades d'accés ftp:
Servidor ftp: directe.escacs.cat
Usuari: directe
Password: demaneu-lo a la federació
Per qüestions de seguretat el password d'ftp de l'usuari directe es canvia regularment.
També per raons de seguretat és important fer servir únicament l'usuari directe per a les
retransmissions, no utilitzeu mai l'usuari de la federació o d'altres.
Assegureu-vos de verificar la connexió ftp uns dies abans de començar la retransmissió.

Preparació prèvia

Creació de la carpeta de retransmissió
1. Connectar-se per ftp a directe.escacs.cat.
2. Anar a la carpeta 2013 o l'any que estem.
3. fer una còpia de la carpeta plantilla que està a l'arrel de directe.escacs.cat i posar-li el
nom que ens convingui (barcelona, equips, sitges, etc.) dins de la carpeta de l'any on
estem
No creeu carpetes fora de l'estructura d'anys creada (2013, 2014, etc.) ja que es
borraran regularment i es podria perdre informació.
Modificació del web perquè aparegui el link a la retransmissió
4. A la pàgina de retransmissions del web afegir el torneig i el link a la retransmissió.
5. Donar les dades d'ftp al tècnic de retransmissions perquè pugui configurar el programa.
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Retransmissió de les partides

Publicació del fitxer .pgn generat
El sistema de retransmetre les partdes és el mateix que es feia servir abans, excepte que
la carpeta on ha d'anar penjat el pgn és la carpeta live del nostre torneig i el fitxer s'ha de
dir games.pgn.
Consideracions perquè la visualització sigui òptima
- Nom del tornegi prou curt (per exemple Catalunya per equips)
- Nom dels jugadors Cognom1, Inicial nom (sense posar ni accents ni titulacions tipus GM
o similar), si el campionat és per equips posarem entre parèntesi les sigles del club (màxim
tres lletres). Exemple: Perez, J (SIT)

- Omplir el camp del lloc on es realitza el torneig (Barcelona, Sitges).

Publicació de fotografies (opcional)
Dins de l'estructura de carpetes hi ha una carpeta anomenada fotos.
Si es posen imatges per ftp en aquesta carpeta que tinguin l'extensió .jpg aleshores el
sistema farà aparèixer una opció de menú per a visualitzar-les en una pàgina a banda.
El sistema de visualització incorpora una eina per a generar les imatges en miniatura de
forma automàtica.
Per a una millor experiència és recomanable posar totes les fotografies de les mateixes
dimensions.
Si no voleu que apareguin fotografies només cal assegurar que la carpeta de fotos està
buida.
Els permisos de la carpeta miniatures han d'estar posats a 777 per tal que el sistema les
pugui generar.

Publicació de resultats (opcional)
Dins de l'estructura de carpetes hi ha una carpeta anomenada live.
En aquesta carpeta és on publiquem per ftp el fitxer pgn per a la reatransmissió en
directe.
També en aquesta carpeta hi ha un fitxer anomenat resultats.xml que té una estructura
similar a aquesta:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<resultats>
<visible>1</visible>
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<matx>
<blanques>BARBERA</blanques>
<negres>CERDANYOLA VALLÈS</negres>
<resultat>0-0</resultat>
<actualitzat>15:00</actualitzat>
</matx>
...
</resultats>

Si el valor del camp visible està a activat a 1, aleshores apareixerà una nova opció a la
pàgina inicial de retranmissió del torneig, anomenada resultats, que mostrarà els resultats
introduïts al fitxer xml.
Editant aquest fitxer amb el programa d'ftp, permetrà mostrar en temps real els resultats
de la ronda.

Gestió de vàries rondes
En el cas que retransmetem vàries rondes d'un torneig cal procedir de la següent forma:
- Deixarem el fitxer games.pgn al finalitzar la ronda tal com està i a més en farem una
còpia que desarem a la mateixa carpeta i anomenarem rondaX.pgn on X és el número de
ronda.
- Al començar la següent ronda Substituirem el fitxer games.pgn pel de la ronda actual.
D'aquesta forma es podran mostrar al web de la Federació les partides de les rondes
finalitzades.
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