Líra Könyv-nagykereskedés
Könyvadatok lekérdezése

A Líra Könyv-nagykereskedés lehetőséget biztosít a könyvek aktuális
állapotának és egyéb tulajdonságainak lekérdezésére.
A program lényege, hogy minden felhasználó lekérdezheti egy általa
megadott időponttól kezdve a jelen ideig azon könyvek tulajdonságait, amely
könyvekkel valamilyen változás történt a megadott időponttól, vagy került-e
azóta be új könyv.
A program két, opcionálisan három paramétert vár az URL-ben.
A ’nev’ mező az a felhasználói név, amivel a nagyker rendszerbe belépnek.
A ‘jelszo’ mező a felhasználóhoz tartozó jelszót.
Mind a kettőt „clear-text” –ben.
Amennyiben nem adják meg a ‘datum’ mezőt, a program mindig csak az
aznapi frissítéseket kéri le, így lehet automatizálni éjszakai
szinkronizálásokra.
Ha ki van töltve a ‘datum’ mező, az esetben a megadott dátum után
módosított könyveket kéri le a program. A dátumot EEEE-HH-NN
formátumban kell megadni.
A program meghívása:
http://nagyker.lira.hu/adatok_uj2.php?nev=felhasznalonev&jelszo=jelszo&da
tum=2008-11-10
A program működése
Az első lekérdezésnél meg kell adják a kezdeti dátumot, így a program letölt
egy 500-as csomagot. Az xml-ben található utolsó cikk „dátum” időbélyegét,
illetve a „kid” paraméterét meg kell adni a következő lekérdezés linkjében,
így a program onnantól fog letölteni egy újabb 500-as csomagot.
Ha nem adnak meg „kid”-et és nagy mennyiségű adatnak ugyanaz az
időbélyege, ugyanazt az 500 db-ot fogjuk visszakapni minden hívásnál, a
lekérdezés végtelen ciklusba kerül.
A program a futás végén felajánlja a fájlt letöltésre.
A fájl neve [belepesi_nev]_eeee_hh_nn.xml lesz.
Fontos, hogy egyszerre mindig csak egy szálat futassanak.

Mezőmagyarázat:
• kid: Líra belső könyvazonosító
• isbn10: Az ISBN szám első 10 számjegye
• kép: ha van kép, akkor a kép URL -je.
• állapot:
o 4 - rendelhető
o 5 - utánrendelhető
o 0 - NEM rendelhető

Amennyiben a program használatával kapcsolatban probléma, kérdés,
megjegyzés merülne fel, kérem, jelezze az it@lira.hu email címen.

Példa:
Az első lekérdezés utolsó cikke:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b_data>
<result>
<tetel>
<kid>98363</kid>
<szerzo></szerzo>
<kiadas_eve>0</kiadas_eve>
<cim>ELEMI ĂSZTĂN 2. - DVD -</cim>
<isbn10></isbn10>
<kiado>SELECT\' 86 KFT</kiado>
<tipus>DVD</tipus>
<al_tipus></al_tipus>
<kep></kep>
<allapot>5</allapot>
<modositva>2008-12-30 00:00:00</modositva>
<leiras><![CDATA[]]></leiras>
<ean_kodok>
<ean>5999030481109</ean>
<ean>5999030481109</ean>
</ean_kodok>
<fogy_ar>
<ar>950</ar>
<atad_ar></atad_ar>
<atad_arres>0</atad_arres>
<afa>27</afa>
<brutto_ar>950</brutto_ar>
</fogy_ar>
</tetel>
A következő lekérdezés az alábbi módon indítható:

http://nagyker.lira.hu/adatok_uj2.php?nev=felhasznalonev&jelszo=jelszo&da
tum=2008-12-30&kid=98363

