API CINEPLAYERS
Visão geral
Cineplayers disponibiliza uma API em HTTP REST para obter dados e informações do site no
formato JSON. A partir daqui, as partes dessa API serão chamadas simplesmente de
“serviços”.
O Cineplayers conta com alguns serviços que serão detalhados no decorrer deste documento.

Versão
Este documento é referente à versão “1” da API. A versão será incrementada quando houver
quebra de compatibilidade com relação a alguma versão já disponibilizada. No caso de haver
mudanças na versão que não quebrem a compatibilidade, o número da versão é mantido e a
nova documentação é disponibilizada. Tenha a certeza de sempre ter a versão mais recente
da documentação, a ser obtida em www.cineplayers.com/api.

Validações
Para utilizar o serviço, é necessário obter um token, que é uma sequência de caracteres que
funcionam como chave de acesso. Para solicitar o token, utilize o formulário existente no
endereço www.cineplayers.com/api e consulte as condições para adquiri-lo. O token está
associado a uma quantidade de chamadas de serviços que você poderá realizar. Ao atingir e
expirar essa quantidade, as chamadas subsequentes retornarão uma mensagem de erro.
Somente chamadas bem-sucedidas (que retornem resultados e que não gerem nenhuma
mensagem de erro) contabilizam nessa quantidade.

Retorno padrão para erros
Ao acessar uma URL de um serviço da API CINEPLAYERS e algo não sair conforme o esperado, o
retorno padrão será o seguinte conteúdo JSON:
{"error":<ERROR MESSAGE>}
Para identificar o problema, consulte a seção de mensagens de erro gerais ou, caso for um
erro específico do serviço, consulte a seção de mensagens de erro específicas, dentro de cada
serviço.

Mensagens de erro gerais
"parameter token is not set"
O parâmetro de entrada “token” é requerido para o serviço e não foi encontrado.
"invalid url"

Algum parâmetro de entrada é inválido. Neste caso, é necessário rever todos os parâmetros
utilizados. Um exemplo: o parâmetro id não ter sido passado com um valor numérico.
"invalid token. given token was <TOKEN>"
O parâmetro token foi passado na chamada do serviço, porém não foi conhecido como um
token existente e passível de ser utilizado.
"quota has exceeded. quota for given token is <QUOTA LIMIT>"
O parâmetro token foi passado na chamada do serviço, porém o limite de chamadas com ele
já foi atingido. Neste caso, deve-se solicitar um novo token.

Cabeçalho
Parâmetros de saída que são relacionados a todos os serviços disponibilizados por esta API.
Propriedade

Valor

@context

“http://schema.org”

@api-usage-info

{"request-number":??,"request-quota":"??"}

@api-usage-info .request-number

?? (número da requisição atual)

@api-usage-info .request-quota

?? (limite máximo da quota para o token utilizado)

Search Movie
http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_movie.php
Sobre
Serviço para busca de filmes no banco de dados do Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço
em conjunto com “Movie”, ou seja, encontrando o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se
utilizar o serviço de informações do filme com o ID retornado no resultado da busca.
Parâmetros de entrada
Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”
da API CINEPLAYERS.

q

A expressão de busca “cinema”
utilizada.

Exemplo de URL
http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_movie.php?
q=cinema&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas

"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por
filmes. A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.
"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando
a busca por filmes. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com
conteúdo.
"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"
O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três
caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados
muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o
parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.
"nothing was found with q :( try again with other words"
Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A
solução é refazer a busca com novos parâmetros.
Parâmetros de saída
Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre
“MoviesSearch”.

“MoviesSearch”

@query

A expressão de busca “hobbit”
utilizada.

number-ofresults

A quantidade de
resultados
encontrados para a
dada expressão de
busca.

"4"

result

Todos os resultados.
Entre um ou vários
registros.

[{"id":"18086","name":"O
Hobbit","year":"1977","url":"http://www.cineplayers.com/filme/o
-hobbit/18086"},{"id":"14799","name":"O Hobbit: A Batalha dos
Cinco
Ex\u00e9rcitos","year":"2014","url":"http://www.cineplayers.com/
filme/o-hobbit-a-batalha-dos-cinco-exercitos/14799"},
{"id":"9871","name":"O Hobbit: A Desola\u00e7\u00e3o de
Smaug","year":"2013","url":"http://www.cineplayers.com/filme/ohobbit-a-desolacao-de-smaug/9871"},{"id":"5992","name":"O
Hobbit: Uma Jornada
Inesperada","year":"2012","url":"http://www.cineplayers.com/film
e/o-hobbit-uma-jornada-inesperada/5992"}]

result.id

Identificador do
filme.

"1977"

result.name

O nome do filme no "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Ex\u00e9rcitos"
mercado brasileiro.
Em alguns casos
raros, um filme não é
lançado oficialmente
no Brasil, então neste
campo podem ser
esperados o nome
original ou o nome
em inglês.

result.year

Ano oficial do
"2014"
lançamento do filme,
geralmente em seu
mercado de origem.

result.url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit-a-batalha-dosdo filme no
cinco-exercitos/14799"
Cineplayers.

Movie
http://www.cineplayers.com/api/1/public/movie.php

Sobre
Serviço que traz informações completas de um filme do banco de dados do Cineplayers.
Basicamente é a ficha do filme.
Parâmetros de entrada

Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77 ”
da API CINEPLAYERS.

id

Identificador único
do filme no
Cineplayers.

“190”

Exemplo de URL
http://www.cineplayers.com/api/1/public/movie.php?
id=190&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77
Mensagens de erro específicas
"parameter id is not set"
O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que filme deve
ser pesquisado no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do
serviço, o id.
"movie data not available for id <id>"
O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para
filme no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um
novo identificador.

Parâmetros de saída

Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre “Movie”.

“Movie”

@id

Identificador único
do filme no
Cineplayers.

“191”

name-br

O nome do filme no "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei"
mercado brasileiro.
Em alguns casos
raros, um filme não é
lançado oficialmente
no Brasil, então neste
campo podem ser
esperados o nome
original ou o nome
em inglês.

name

O nome do filme
"The Lord of the Rings: The Return of the King"
original. O idioma
varia de acordo com
o país de origem da
produção.

year

Ano oficial do
"2003"
lançamento do filme,
geralmente em seu
mercado de origem.

url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/filme/o-senhor-dos-aneis-odo filme no
retorno-do-rei/191"
Cineplayers.

rating

Informações sobre a {"value":"8.914","count":"1398"}
nota que o filme
recebeu dos usuários
no Cineplayers.

rating.value

O valor da nota em
“rating”, entre 0 e
10, incluindo casas
decimais.

rating.count

A quantidade de
1398
usuários que deram a
nota em “rating”.

description

A descrição ou
sinopse do filme.

duration

Duração em minutos 201
do filme. Em casos de
lançamentos futuros,
é possível que a
duração ainda não
esteja determinada,
neste caso aguarde o
valor 0 ou null.

genre

Gêneros a que o
["drama","acao","aventura","fantasia"]
filme pertence. Entre
zero (no caso de
lançamentos futuros
onde o gênero não
pôde ser determinado
ainda) e vários.

"8.914"

“Parte final da trilogia épica dirigida por Peter ackson, venceu 11
Oscar e igualou-se a Titanic como maior vencedor de todos os
tempos no ano de seu lançamento. As hordas de Sauron atacam o
mundo dos homens com todas as suas forças, e parece que
apenas um milagre - ou a improvável destruição do Um Anel por
Frodo e Sam - trarão a paz à Terra-Média.”

keyword

Palavras-chave que
["sequencia","epico","trilogia","captura-de-movimento"]
representam o filme.
Entre zero e várias.
São passadas sem
caracteres especiais
(ex.: acenturação) e
espaçadas com
hífens.

country

Países que
participaram da
produção do filme.
Entre zero (no caso
da informação não
estar disponível) e
vários. São passados
sem caracteres
especiais (ex.:
acenturação) e
espaçados com
hífens.

["estados-unidos","nova-zelandia"]

box-office

Informações sobre a
arrecedação nas
bilheterias em US$.

{"usa":"377027325","rest-of-world":"742083616"}

box-office.usa Valor arrecadado nas "377027325"
bilheterias norteamericanas, em
dólares.
boxValores arrecadados
office.rest-of- nas bilheterias no
world
mundo, exceto
Estados Unidos, em
dólares.
director

"742083616"

Referências a quem [{"@type":"Person","id":"11481","name":"Peter Jackson"}]
foi o responsável pela
direção do filme.
Entre zero ou vários
registros.

director.@type Indica o tipo de
"Person"
entidade responsável
pela direção. Espere
sempre “Person”
atualmente.
director.id

O identificador do
responsável pela
direção.

"11481"

director.name O nome do diretor.

"Peter Jackson"

writer

Referências a quem
foi o responsável pela
roteirização do filme.
Entre zero ou vários
registros.

[{"@type":"Person","id":"12667","name":"Fran
Walsh","function":"roteiro"},
{"@type":"Person","id":"12666","name":"J.R.R.
Tolkien","function":"romance"},
{"@type":"Person","id":"12765","name":"Philippa
Boyens","function":"roteiro"},
{"@type":"Person","id":"11481","name":"Peter
Jackson","function":"roteiro"}]

writer.@type

Indica o tipo de
“Person”
entidade responsável
pela roteirização.
Espere sempre
“Person” atualmente.

writer.id

O identificador do

“12667”

responsável pela
roteirização.
writer.name

O nome do roteirista. "Fran Walsh"

writer.function A função do
"roteiro"
responsável pela
roteirização, que não
se restringe ao
roteiro, podendo
incluir o romance
original, uma ideia
conceitual, a
elaboração de
personagens, etc.
Esse campo não é
obrigatório, por isso
pode-se esperar vazio
ou null.
actor

Referências a quem
foi o responsável pela
atuação do filme.
Entre zero ou vários
registros.

actor.@type

Indica o tipo de
“Person”
entidade responsável
pela atuação. Espere
sempre “Person”
atualmente.

actor.id

O identificador do
responsável pela
atuação.

"155"

actor.name

O nome do ator.

"Elijah Wood"

actor.as

O nome da
"Frodo Bolseiro"
personagem. Esse
campo não é
obrigatório, por isso
pode-se esperar vazio
ou null.

award

Informações sobre as [{"@type":"Oscar","nomination":"11","win":"11"},
premiações que o
{"@type":"GoldenGlobe","nomination":"4","win":"4"}]
filme disputou e
recebeu.

award.@type

Tipo de premiação. "Oscar"
Atualmente são
suportados os valores
“Oscar”,
“GoldenGlobe” e
“Cannes”.

award.nominat Quantidade de
ion
nomeações para a
premiação. Pelo

[{"@type":"Person","id":"105","Hugo Weaving":"XXX","as":"Elrond"},
{"@type":"Person","id":"994","name":"Miranda Otto","as":"Eowyn"},
{"@type":"Person","id":"166","name":"Viggo
Mortensen","as":"Aragorn"},
{"@type":"Person","id":"165","name":"John RhysDavies","as":"Gimli"},{"@type":"Person","id":"164","name":"Billy
Boyd","as":"Pippin"},{"@type":"Person","id":"163","name":"Orlando
Bloom","as":"Legolas"},{"@type":"Person","id":"162","name":"Cate
Blanchett","as":"Galadriel"},
{"@type":"Person","id":"160","name":"Liv Tyler","as":"Arwen"},
{"@type":"Person","id":"158","name":"Ian McKellen","as":"Gandalf"},
{"@type":"Person","id":"157","name":"Ian Holm","as":"Bilbo
Bolseiro"},{"@type":"Person","id":"156","name":"Sean
Astin","as":"Sam"},{"@type":"Person","id":"155","name":"Elijah
Wood","as":"Frodo Bolseiro"},
{"@type":"Person","id":"249","name":"Andy Serkis","as":null}]

"11"

menos uma.
award.win

Quantidade de
vitórias da
premiação. Entre
zero e a quantidade
de nomeações.

"11"

poster

Informações sobre o {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
pôster do filme. Se o cartazes/191_poster.jpg"}
filme não tiver pôster
(ex.: lançamentos
futuros), deve-se
prever null.

poster.@type

Tipo do arquivo do
pôster. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

"ImageObject"

poster.url

URL do arquivo do
pôster no
Cineplayers.

"http://www.cineplayers.com/img/cartazes/191_poster.jpg"

image

Informações sobre as [{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
imagens do filme.
fotos/retorno_do_rei_01.jpg"},
Entre zero e várias. {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_02.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_03.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_04.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_05.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_06.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_09.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/f
otos/retorno_do_rei_10.jpg"}]

image.@type

Tipo do arquivo da
"ImageObject"
imagem. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

image.url

URL da imagem do
"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_02.jpg"
filme no Cineplayers.

trailer-url

URL do trailer do
"www.youtube.com/watch?v=SToVZARm2vU"
filme. Opcional, pode
não aparecer se o
filme não tiver trailer
disponível no
Cineplayers.

Search Serie
http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_series.php

Sobre

Serviço para busca de séries no banco de dados do Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço
em conjunto com “Series”, ou seja, encontrando o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se
utilizar o serviço de informações da série com o ID retornado no resultado da busca.
Parâmetros de entrada
Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”
da API CINEPLAYERS.

q

A expressão de busca “simpsons”
utilizada.

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_series.php?
q=simpsons&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas
"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por séries.
A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.
"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando
a busca por séries. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com
conteúdo.
"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"
O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três
caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados
muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o
parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.
"nothing was found with q :( try again with other words"
Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A
solução é refazer a busca com novos parâmetros.

Parâmetros de saída
Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre
“SeriesSearch”.

“SeriesSearch”

@query

A expressão de busca “simpsons”
utilizada.

number-of-

A quantidade de

"1"

results

resultados
encontrados para a
dada expressão de
busca.

result

Todos os resultados.
Entre um ou vários
registros.

[{"id":"1","name":"Os Simpsons","begin-year":"1989","endyear":"","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/ossimpsons/1"}]

result.id

Identificador da
série.

"1"

result.name

O nome da série no "Os Simpsons"
mercado brasileiro.
Em alguns casos, a
série não recebe um
título traduzido ou
específico para o
mercado brasileiro,
ou a série pode não
ter sido lançada
oficialmente no
Brasil, então neste
campo podem ser
esperados o nome
original ou o nome
em inglês.

result.beginyear

Ano de início da
“1989”
transmissão da série.
Geralmente a
primeira temporada.

result.end-year Ano final da
""
transmissão da série.
Geralmente a última
temporada. Em caso
de séries ativas, este
campo virá em
branco.
result.url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"
da série no
Cineplayers.

Series
http://www.cineplayers.com/api/1/public/serie.php

Sobre
Serviço que traz informações completas de uma série do banco de dados do Cineplayers.
Basicamente é a ficha da série.
Parâmetros de entrada
Parâmetro
token

Descrição

Exemplo de valor

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”

da API CINEPLAYERS.
id

Identificador único
da série no
Cineplayers.

“1”

Exemplo de URL
http://www.cineplayers.com/api/1/public/serie.php?
id=1&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas
"parameter id is not set"
O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que série deve
ser pesquisada no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do
serviço, o id.
"series data not available for id <id>"
O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para
série no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um
novo identificador.
Parâmetros de saída
Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre “Series”.

“Series”

@id

Identificador único
da série no
Cineplayers.

“1”

name-br

O nome da série no "Os Simpsons"
mercado brasileiro.
Em alguns casos, a
série não recebe um
título traduzido ou
específico para o
mercado brasileiro,
ou a série pode não
ter sido lançada
oficialmente no
Brasil, então neste
campo podem ser
esperados o nome
original ou o nome
em inglês.

name

O nome da série. O "The Simpsons"
idioma varia de
acordo com o país de
origem da produção.

begin-year

Ano de início da
“1989”
transmissão da série.
Geralmente a
primeira temporada.

end-year

Ano final da

""

transmissão da série.
Geralmente a última
temporada. Em caso
de séries ativas, este
campo virá em
branco.
url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"
da série no
Cineplayers.

rating

Informações sobre a {"value":"8.45","count":"66"}
nota que a série
recebeu dos usuários
no Cineplayers.

rating.value

O valor da nota em
“rating”, entre 0 e
10, incluindo casas
decimais.

rating.count

A quantidade de
“66”
usuários que deram a
nota em “rating”.

description

A descrição ou
sinopse da série.

channel

O canal de televisão ["20th Century Fox Television"]
que produziu e/ou
transmite a série,
originalmente.
Podem haver zero ou
vários.

actor

Referências a quem
foi o responsável pela
atuação da série.
Entre zero ou vários
registros.

actor.@type

Indica o tipo de
“Person”
entidade responsável
pela atuação. Espere
sempre “Person”
atualmente.

actor.id

O identificador do
responsável pela
atuação.

"15101"

actor.name

O nome do ator.

"Tress MacNeille"

actor.as

O nome da
"Agnes Skinner"
personagem. Esse
campo não é
obrigatório, por isso
pode-se esperar vazio
ou null.

poster

Informações sobre o

"8.45"

“As aventuras de uma fam\u00edlia comum de classe m\u00e9dia
na pequena cidade de Springfield, nos Estados Unidos. Homer
Simpson \u00e9 o atrapalhado chefe da fam\u00edlia, que conta
com a amorosa Margie e tr\u00eas filhos: Bart, de 10 anos; Lisa,
de 8 anos; e Maggie, uma beb\u00ea.”

[{"@type":"Person","id":"13929","name":"Dan
Castellaneta","as":"Homer Simpson"},
{"@type":"Person","id":"6010","name":"Julie Kavner","as":"Marge
Simpson"},{"@type":"Person","id":"5154","name":"Nancy
Cartwright","as":"Bart Simpson"},
{"@type":"Person","id":"2628","name":"Yeardley Smith","as":"Lisa
Simpson"},{"@type":"Person","id":"4311","name":"Harry
Shearer","as":"Ned Flanders"},
{"@type":"Person","id":"476","name":"Hank Azaria","as":"Moe
Szyslak"},{"@type":"Person","id":"67316","name":"Pamela
Hayden","as":"Milhouse Van Houten"},
{"@type":"Person","id":"15101","name":"Tress
MacNeille","as":"Agnes Skinner"}]

{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series

pôster da série. Se a /img/cartazes/1_poster.jpg"}
série não tiver pôster,
deve-se prever null.
poster.@type

Tipo do arquivo do
pôster. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

"ImageObject"

poster.url

URL do arquivo do
pôster no
Cineplayers.

"http://www.cineplayers.com/series/img/cartazes/1_poster.jpg"

image

Informações sobre as [{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/serie
imagens da série.
s/img/fotos/1_01.jpg"},
Entre zero e várias. {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series
/img/fotos/1_02.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series
/img/fotos/1_03.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series
/img/fotos/1_04.jpg"}]

image.@type

Tipo do arquivo da
"ImageObject"
imagem. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

image.url

URL da imagem da
"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_04.jpg"
série no Cineplayers.

Search Person
http://www.cineplayers.com/json_search_person.php

Sobre
Serviço para busca de pessoas (diretores, roteiristas, atores, etc.) no banco de dados do
Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço em conjunto com “Person”, ou seja, encontrando
o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se utilizar o serviço de informações da pessoa com o ID
retornado no resultado da busca.
Parâmetros de entrada
Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”
da API CINEPLAYERS.

q

A expressão de busca “patricia”
utilizada.

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_person.php?
q=patricia&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas
"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por
pessoas. A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.
"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"
O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando
a busca por pessoas. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com
conteúdo.
"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"
O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três
caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados
muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o
parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.
"nothing was found with q :( try again with other words"
Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A
solução é refazer a busca com novos parâmetros.

Parâmetros de saída

Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre
“PeopleSearch”.

“PeopleSearch”

@query

A expressão de busca “patricia a”
utilizada.

number-ofresults

A quantidade de
resultados
encontrados para a
dada expressão de
busca.

"5"

result

Todos os resultados.
Entre um ou vários
registros.

[{"id":"33751","name":"Patricia
Abente","url":"http://www.cineplayers.com/perfil/patriciaabente/33751"},
{"id":"22318","name":null,"url":"http://www.cineplayers.com/perf
il/patricia-andrade/22318"},
{"id":"90794","name":null,"url":"http://www.cineplayers.com/perf
il/patricia-andre/90794"},
{"id":"35753","name":null,"url":"http://www.cineplayers.com/perf
il/patricia-armani/35753"},{"id":"2919","name":"Patricia
Arquette","url":"http://www.cineplayers.com/perfil/patriciaarquette/2919"}]

result.id

Identificador da
pessoa.

"2919"

result.name

O nome da pessoa.

"Patricia Arquette"

result.url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-arquette/2919"
da pessoa no
Cineplayers.

Person
http://www.cineplayers.com/json_person.php

Sobre
Serviço que traz informações completas de uma pessoa (diretor, roteirista, ator, etc.) do
banco de dados do Cineplayers. Basicamente é a ficha da pessoa.
Parâmetros de entrada
Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”
da API CINEPLAYERS.

id

Identificador único
da pessoa no
Cineplayers.

“1”

Exemplo de URL
http://www.cineplayers.com/api/1/public/person.php?
id=1&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas
"parameter id is not set"
O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que pessoa deve
ser pesquisada no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do
serviço, o id.
"person data not available for id <id>"
O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para
pessoa no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um
novo identificador.
Parâmetros de saída
Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre “Person”.

“Person”

@id

Identificador único

“1”

da pessoa no
Cineplayers.
name

O nome da pessoa.

"Nicole Kidman"

url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/perfil/nicole-kidman/1"
da pessoa no
Cineplayers.

birth-date

Data de nascimento
da pessoa. Pode não
existir para algumas
pessoas. Formato:
“aaaa-mm-dd”.

"1967-06-20”

birth-place

Informações sobre o
local de nascimento
da pessoa. Podem
não existir para
algumas pessoas.

{"country”:"estados-unidos","location":"Honolulu, Hawaii"}

birthplace.country

País de nascimento
“estados-unidos”
da pessoa, passado
sem caracteres
especiais (ex.:
acenturação) e
espaçado com hífens.

birthLocal de nascimento “Honolulu, Hawaii”
place.location da pessoa
(geralmente cidade e
estado).
death-date

Data de falecimento "2015-12-31”
da pessoa. Pode não
existir para algumas
pessoas. Formato:
“aaaa-mm-dd”.

poster

Informações sobre o {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
pôster (ou foto
pessoas/nicole_kidman.jpg"}
principal) da pessoa.
Se a pessoa não tiver
foto, deve-se prever
null.

poster.@type

Tipo do arquivo do
pôster. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

"ImageObject"

poster.url

URL do arquivo do
pôster no
Cineplayers.

"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman.jpg"

image

Informações sobre as [{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
imagens da pessoa. pessoas/nicole_kidman01.jpg"},
Entre zero e várias. {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
pessoas/nicole_kidman02.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
pessoas/nicole_kidman03.jpg"},
{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/
pessoas/nicole_kidman04.jpg"}]

image.@type

Tipo do arquivo da
"ImageObject"
imagem. Neste caso,
aguarde sempre
“ImageObject”.

image.url

URL da imagem da
pessoa no
Cineplayers.

"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman04.jpg"

award

Informações sobre as [{"@type":"Oscar","nomination":"3","win":"1"},
premiações que a
{"@type":"GoldenGlobe","nomination":"9","win":"3"}]
pessoa disputou e
recebeu.

award.@type

Tipo de premiação. "Oscar"
Atualmente são
suportados os valores
“Oscar”,
“GoldenGlobe” e
“Cannes”.

award.nominat Quantidade de
ion
nomeações para a
premiação. Pelo
menos uma.

"3"

award.win

"11"

Quantidade de
vitórias da
premiação. Entre
zero e a quantidade
de nomeações.

Top
http://www.cineplayers.com/api/1/public/top.php

Sobre
Serviço que traz listas de tops (“melhores”) e bottoms (“piores”) entre os filmes e as séries
do banco de dados do Cineplayers, de acordo com a escolha dos leitores e da equipe do
portal. Uma das seções de maior sucesso, as listas são acentuadamente dinâmicas, sendo
recalculadas diariamente a partir das novas avaliações dos leitores e dos editores.
Parâmetros de entrada
Parâmetro

Descrição

Exemplo de valor

token

O token de utilização “246ceaadbf3925e3919181466bb31a77”
da API CINEPLAYERS.

type

O tipo do top/bottom “series-top-users”
que deseja-se obter.
Os valores válidos são
os seguintes:
"movies-top-users"
(Top Usuários)
"movies-top-staff"
(Top Editores)
"movies-bottomusers" (Bottom
Usuários) "moviesbottom-staff"
(Bottom Editores)
"movies-top-shorts"
(Top Curtas)
"movies-top-ratingcount" (Top Mais
Votados)
"movies-top-

boxoffice-worldwide"
(Top Bilheterias
Mundo) "series-topusers" (Séries - Top
Usuários) "seriesbottom-users" (Séries
- Bottom Usuários)

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/top.php?type=series-topusers&token=246ceaadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas
"parameter type is empty or null, therefore it's impossible to display the result"
O parâmetro type não foi encontrado ou é nulo ou vazio, portanto é impossível ao serviço
determinar qual top/bottom obter. A solução é incluir o parâmetro com um dos valores
válidos, conforme parâmetros de entrada.
"the type of top is invalid. please see the documentation to find out about the valid types.
entered type was <type>”
O parâmetro type foi encontrado, porém seu tipo não é um dos definidos em parâmetros de
entrada. A solução é alterar a chamada do serviço para utilizar um dos tipos válidos.

Parâmetros de saída

Propriedade

Descrição

Exemplo de valor

@type

O tipo do serviço.
Neste caso, espere
sempre “Top”.

“Top”

top-name

Tipo do top
solicitado. O mesmo
do parâmetro de
entrada.

"series-top-users"

number-ofitems

A quantidade de itens "100"
listados no
top/bottom.

result

Todos os resultados.
Entre um ou vários
registros.

[{"position":1,"id":"6","name":"Breaking Bad: A Qu\u00edmica do
Mal","begin-year":"2008","end-year":"2013","ratingvalue":"8.98","ratingcount":"94","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/brea
king-bad-a-quimica-do-mal/6"},
{"position":2,"id":"8","name":"Game of Thrones","beginyear":"2011","end-year":"","rating-value":"8.75","ratingcount":"75","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/gam
e-of-thrones/8"},{"position":3,"id":"14","name":"Chaves","beginyear":"1972","end-year":"1979","rating-value":"8.55","ratingcount":"91","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/chav
es/14"},{"position":4,"id":"12","name":"Fam\u00edlia
Soprano","begin-year":"1999","end-year":"2007","ratingvalue":"8.53","ratingcount":"31","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/fami

lia-soprano/12"},{"position":5,"id":"3","name":"Twin Peaks","beginyear":"1990","end-year":"1991","rating-value":"8.51","ratingcount":"31","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/twin
-peaks/3"},{"position":6,"id":"10","name":"True Detective","beginyear":"2014","end-year":"","rating-value":"8.37","ratingcount":"43","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/true
-detective/10"},{"position":7,"id":"1","name":"Os Simpsons","beginyear":"1989","end-year":"","rating-value":"8.22","ratingcount":"66","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/ossimpsons/1"},{"position":8,"id":"26","name":"Friends","beginyear":"1994","end-year":"2004","rating-value":"8.21","ratingcount":"62","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/frie
nds/26"},{"position":9,"id":"9","name":"House of Cards","beginyear":"2013","end-year":"","rating-value":"8.13","ratingcount":"26","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/hous
e-of-cards/9"},{"position":10,"id":"85","name":"Dragon Ball
Z","begin-year":"1989","end-year":"1996","ratingvalue":"8.09","ratingcount":"37","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/drag
on-ball-z/85"}]
result.position Posição do item
dentro do
top/bottom.

"10"

result.id

Identificador do item "85"
do top (filme ou
série).

result.name

O nome do item
"Dragon Ball Z"
(filme ou série) no
mercado brasileiro.
Em alguns casos,
podem ser esperados
o nome original ou o
nome em inglês.

result.year

Ano oficial do
"2014"
lançamento do filme,
geralmente em seu
mercado de origem.
Apenas quando “topname” começar com
“movies”.

result.beginyear

Ano de início da
"1989"
transmissão da série.
Geralmente a
primeira temporada.
Apenas quando “topname” começar com
“series”

result.end-year Ano final da
"1996"
transmissão da série.
Geralmente a última
temporada. Em caso
de séries ativas, este
campo virá em
branco. Apenas
quando “top-name”
começar com
“series”
result.url

O endereço da página "http://www.cineplayers.com/series/titulo/dragon-ball-z/85"
di item (filme ou
série) no Cineplayers.

