Líra Könyv-nagykereskedés
Könyvadatok lekérdezése
Frissítve: 2012. október 9.

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 működése
A program kisebb csomagokat kérdez le, majd átirányítja az elérési utat oda,
ahonnan folytatnia kell. Az átirányítás „meta refresh” és „javascript”
technológiával történik tehát akár a böngészőnek, akár egyéb programnak a
letöltéshez a kettő közül valamelyiket kezelnie kell tudnia.
A program meghívása:
http://nagyker.lira.hu/adatok_uj.php?nev=felhasznalonev&jelszo=jelszo&dat
um=2008-11-10
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 csomagonként az URL végére generál egy „kid” paramétert, hogy
újrahívás után tudja, honnan kell folytatnia a műveletet. Indításkor ezt a
paramétert nem szabad megadni.
A program a futás végén felajánlja a fájlt letöltésre.
A fájl neve [belepesi_nev]_eeee_hh_nn.xml lesz.
Egyszerre mindig csak egy szálat futassanak, ugyanis ha új szál kerül
indításra, az esetben a program figyeli, létezik –e már ez a fájlnév, és
ha igen, törli azt!
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XML dokumentum
A visszaérkező XML fájl formátuma, tartalma:
Mint látható, az egyes tételek a <tetel></tetel> mezők között kerülnek
listázásra.
Több könyv esetén a záró </tetel> után következik a következő elem.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b_data>
<result>
<tetel>
<kid>6449</kid>
<szerzo></szerzo>
<kiadas_eve>0</kiadas_eve>
<cim>ANGOL KISOKOS - NYELVTANI
ÖSSZEFOGLALÓ</cim>
<isbn10>9789639715653</isbn10>
<kiado>ANIMUS KIADÓ KFT.</kiado>
<tipus>NYELVKÖNYV - ANGOL</tipus>
<kep>http://nc.lira.hu/jcbs/gallery/44488</kep>
<allapot>4</allapot>
<modositva>2009-09-29 00:00:00</modositva>
<leiras><![CDATA[A Kisokos sorozat könyvei
hasznos segédeszköznek bizonyulnak a
nyelvtanulásban. A kötet kicsi és praktikus, igazi
`kézikönyv`.]]></leiras>
<ean_kodok>
<ean>9789638386281</ean>
<ean>9789639715653</ean>
<ean>3380000064491</ean>
<ean>3380000064491</ean>
<ean>3381000064498</ean>
<ean>9789638386281</ean>
<ean>9789639884540</ean>
</ean_kodok>
<fogy_ar>
<ar>390.00</ar>
<atad_ar>238.00</atad_ar>
<atad_arres>0.3600</atad_arres>
<afa>5</afa>
<brutto_ar>250</brutto_ar>
</fogy_ar>
</tetel>
</result>
</b_data>
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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.
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