
Podcasts cos cortes de voz 

Este documento contén a descripción das etiquetas incluidas no arquivo con formato de Podcast para os cortes de voz da 
predición meteorolóxica e a descripción dos parámetros aceptados.

Un podcast é un arquivo de audio dixital, normalmente no popular formato mp3, que se distribúe automáticamente  
mediante RSS.

Están dispoñibles cortes de voz ca predición para as seguintes zonas (tanto na franxa horaria de tarde como de mañá):

Galicia Coruña
Ferrol Santiago
Vigo Pontevedra
Lugo Ourense

Parámetros que acepta o Podcast

A este Podcast pódenselle pasar dous parámetros: 

• Para a franxa horaria de predición: o parámetro é idFranjaH e pode ter os seguintes valores:
idFranjaH=0 → todas as franxas (a de tarde e a de mañá).
idFranjaH=1 → predición para a mañá.
idFranjaH=2 → predición para a tarde.

• Para a zona de predición: o parámetro é idZona e pode ter os seguintes valores:

Galicia.................55 A Coruña....14 Ferrol...............1 Santiago.......3
Lugo......................5 Pontevedra. 11 Vigo...............12 Ourense........8
Todas as zonas......0

• Para o idioma: o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:
request_locale=es → para o castelán.
request_locale=gl → para o galego.

Por exemplo: 
• para obter o Podcast coa predición para Lugo para a mañá, a ruta será:

http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=5&idFranjaH=1

• para obter o Podcast coa predición para Santiago para todas as franxas horarias, a ruta será:
http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=3&idFranjaH=0
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http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=3&idFranjaH=0
http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=5&idFranjaH=1


Etiquetas do Podcast

Toda a información está contida en dúas etiquetas ou tags principais que son: <rss><channel>....</channel></rss>. A 
continuación  faise unha descripción desta información:

title: Título do Podcast.
link: Ligazón á páxina web de MeteoGalicia que amosa os cortes de voz.
description: Contén unha breve descripción.
item:  Cada conxunto de etiquetas contidas entre  <item>...</item> constitúe o bloque de información referente aos 
cortes de voz para cada zona e franxa horaria. O significado de cada unha das etiquetas é o seguinte:

title: Zona e franxa de horaria da predición.
link: Ligazón ó arquivo mp3 que contén o corte de voz da predición. 
description: Breve descripción co nome e a franxa horaria da predición.
enclosure: Etiqueta con tres parámetros;

url: Ruta do arquivo mp3.
length: Tamaño en bytes do arquivo mp3.
type: Tipo do arquivo contido, neste caso un mp3, polo tanto será “audio/mpeg”.

pubDate: Data da publicación.
guid: O mesmo co da etiqueta link.

              dc:date: Data da publicación.

Exemplo dun bloque representativo

 <item>
      <title>Lugo Mañá</title>

      
<link>http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3</
link>
      <description>Podcast Lugo Mañá</description>
      <enclosure 
url="http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3" 
length="827558" type="audio/mpeg" />
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:38:22 GMT</pubDate>
      
<guid>http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3</
guid>
      <dc:date>2010-10-06T05:38:22Z</dc:date>

</item>
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