
Webcasting Editor Felhasználói kézikönyv és bemutató

A kapott „Url”-el valamint a kiadott felhasználónév jelszó párossal belépünk:



A sikeres belépés után az alábbi oldal jelenik meg:

A második lépés a zenei és műsorfájlok feltöltése FTP-n keresztül:

FTP
Hostname: kapott IP cím
Username: kapott felhasználónév
Password: kapott jelszó

A műsorfájlok feltöltése Total Commanderrel vagy szakadás esetén FlashFXP-vel történhet, 
valamint alkalmas lehet bármilyen ftp kliens is.

A műsorfájlok nevei lehetőleg 40 karakternél rövidebb angol ékezetmentes betűk legyenek,
Különben lehetséges, hogy a rendszer hibásan kezeli.

A feltöltést követően a „Refresh” gombra kattintva a baloldalon megjelennek a feltöltött 
műsorfájlok, amiket a „Master list”-be tölthetünk egyenként „Send item” vagy az összeset a 
„Send all” gombbal.



„Master list” a rendszer alaplistája, ez a lista forog folyamatosan, ha nincs időzített esemény 
vagy élő dj csatlakozás.

A következő lépés a beállítások megadása, a „Properties” menüpontban:
Itt kell megadni az állomás nevét, stílusát, valamint, hogy master lista az összeállítás 
sorrendjét kövesse: „Playlist mode” vagy pedig véletlenszerű sorrendben adja a 
műsorszámokat: „Randomize mode”.

Itt kell megadni a műsorszórásra használt szervereket is, és azok bitrátáit.

Az élő dj-k csatlakozásait is itt kell beállítani, először megadjuk a csatlakozáshoz használt 
portot: „DJ port:” utána pedig megadjuk melyik dj milyen felhasználónév-jelszó párossal 
csatlakozhat, valamint a „priority:” –t is meg kell adni, amelyik dj-nek magasabb a „priority” 
száma az felülírja a kisebb „priority” számút, az adásban ez kisebb számú dj-nek az adásának 
a lekeverésével és a magasabb számú dj-nek a felkeverésével nyilvánul meg.

A dj-knek lehetőleg AAC+ formátumban és azonos bitrátával kell csatlakozniuk, különben 
működési zavarok, durva keverés, kiakadások fordulhatnak elő.

A dj-k ez enkoderben az alábbi módon kell a felhasználónév-jelszó párost megadniuk:
(A lognév és a jelszót egyben kell beírni, úgy hogy közé : kell beszúrniuk) 

IP cím: „a szolgáltató által megadott (Web Nautilus) IP cím”
Port: „Properties” menüpontban megadott (DJ port:)”



Password: loginname:password
Formátum: AAC+, MP3

A „Properties” menüpontban lehet bekapcsolni a „server time” ablakot, amely azért hasznos, 
hogy tájékozódjuk a szerveren milyen időszámítás van, ez főként az időzített listáknál fontos.

Az időzített listák:  

Ezzel a programmal időzített listákat, műsorbejátszásokat, reklámblokkokat játszhatunk le 
adott időpontban.

Időzített lista létrehozásához kattintsunk a „New event” menüpontra és adjuk meg a lista 
típusát (Type) ez legyen „Playlist”, a lista sorrendben vagy véletlenszerűen játszódjon, és a 
lejátszásának időpontját, azaz kezdő dátumát(Start date) valamint időpontját
(Start time) és becsüljük meg annak időtartalmát (duration), ez utóbbit nem kell pontosan 
megadni, csak annyit, hogy nagyjából beleférjen az időbe.
Az időzítésnél vigyázni kell, hogy ne fedjék egymást a bejátszási időpontok és azok 
időtartalmai sem, mert azok zavarokhoz vezethetnek.
Az időzített listákat nem pontosan a beállított időpontban játssza a rendszer, hanem általában 
megvárja, amíg az éppen futó műsorszám a végéhez ér.



Az időzítésnél bejátszandó élő adás „stream url”-je is megadható, ez esetben egy másik 
Internetes adás műsora játszható be a megadott időpontban és időtartamban.

Ilyenkor a lista típusát (Type) –ot állítsuk „Url”-re. A rendszer csak a Shoutcast szerver által 
sugárzott adást tudja fogadni, az url megadásánál az IP cím vagy hostnév ill. a portszám 
szükséges az alábbi formában, pl.: http://191.182.75.47:9070

A mentésre klikkelve „Event save” a létrehozott időzített lista „Event list” –be kerül, ami a 
kezelőfelületen középen helyezkedik el,  ebben a listában a kiválasztottra duplán klikkelünk 
és jobb oldalon lévő „Master list” helyett már az időzített lista neve jelenik meg, így a bal 
oldali listából „File list” –ból már tölthetünk át műsoranyagokat az „időzített listába”.



Ha végeztünk a műsorok összeállításával, akkor a play gombra kattintva indíthatjuk el a 
rendszert, a kattintást követően várni kell míg a böngésző 1-2 szer újratölti a böngészőt és 
elindul, amennyiben a műsor lebonyolítás közben módosítottunk valamit a játszási listákon, a 
Master vagy az időzítet listákon, Url bejátszásokon vagy a „Properties” beállításain, akkor azt 
csak a rendszer újraindítását követően kerül érvényre.

Az újraindításhoz klikkeljünk a stop gombra, majd várjuk meg, míg a böngésző többször is 
frissíti magát és leáll, majd ezt követően klikkeljünk a play gombra a rendszer elindításához.

Fontos, hogy a „Play” vagy „Stop” gombra kattintást követően megvárjuk, amíg a böngésző 
2 –szer újratölti magát és nyugalomba helyeződik, ekkor végzett a rendszer az adott utasítás 
végrehajtásával, amennyiben az Internet kapcsolat megszakad, vagy egyéb okból szakadás lép 
fel, a „Refresh”-re kattintva láthatjuk a program aktuális állapotát.

A rendszer elindulásáról vagy leállásáról a shoutcast url-jén ill. playerben is 
meggyőződhetünk.

Belehallgatás:  A bal oldali listában az adott műsorszámra dupla klikkelésre megjelenő 
playerben megszólal a kiválasztott műsorszám.




