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Załącznik 1: Przykładowe pliki 
 

Pusty szkielet  pliku - bez danych, zawierający wszystkie możliwe elementy sformatowane zgodnie ze strukturą opisaną w pliku XMLSchema ma postać: 

<?xml  version= "1.0"  encoding= "UTF-8" ?> 
<products  
 xmlns= "http://www.sklepy24.pl"  
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation= "http://www.sklepy24.pl http://www.sklepy24.pl/form ats/products.xsd" 
 date= "" > 
 <product id= "" > 
  <name></name> 
  <url></url> 
  <brand></brand> 
  <categories> 
   <category></category> 
  </categories> 
  <photo></photo> 
  <description></description> 
  <price></price> 
  <preparation></preparation> 
  <discount> 
   <price></price> 
   <to-date></to-date> 
   <description></description> 
  </discount> 
  <shipping-methods> 
   <method> 
    <type></type> 
    <description></description> 
    <price></price> 
   </method> 
  </shipping-methods> 
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  <attributes> 
   <attr> 
    <name></name> 
    <value></value> 
   </attr> 
  </attributes> 
 </product> 
</products> 
 

Przykładowy plik ze szczegółową ofertą sklepu ma postać: 

<?xml  version= "1.0"  encoding= "UTF-8" ?> 
<products   
 xmlns= "http://www.sklepy24.pl"   
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation= " http://www.sklepy24.pl http://www.sklepy24.pl/for mats/products.xsd" 

date= "2008-09-01" > 
 <product  id= "112" > 
  <name>Ołówek drewniany </name> 
  <url> http://www.sklep.pl/olowki/olowek.html </url> 
  <brand> BIC</brand> 
  <categories> 
   <category> Biuro &gt; Przybory &gt; Ołówki </category> 
   <category> Dzieci i młodzie Ŝ &gt; Do szkołu &gt; Przybory &gt; Ołówki </category> 
  </categories> 
  <photo> http://www.sklep.pl/img/olowek_bic.jpg </photo> 
  <description> Drewniany ołówek o twardo ści HB. Idealny do szkoły i małego biura.  
  Ekstrawagancka kolorystyka i ponadczasowe wzornic two s ą jego najwi ększymi atutami. </description> 
  <price>2 0,12 </price> 
  <preparation> 1</preparation> 
  <discount> 
   <price> 10,2 </price> 
   <to-date> 2008-09-30 </to-date> 
   <description> Tylko w tym miesi ącu przybory szkolne ta ńsze o VAT </description> 
  </discount> 
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  <shipping-methods> 
   <method> 
    <type> 1</type> 
    <description> Tylko w sklepie na terenie Wrocławia </description> 
    <price>2 ,20 </price> 
   </method> 
   <method> 
    <type> 2</type> 
    <price> 22,20 </price> 
   </method> 
   <method> 
    <type> 3</type> 
    <description> Opcja dost ępna przy zamówieniu powy Ŝej 2000 sztuk. </description> 
   </method> 
  </shipping-methods> 
  <attributes> 
   <attr> 
    <name>kolor </name> 
    <value> zielony,czarny,ró Ŝowy</value> 
   </attr> 
   <attr> 
    <name>twardo ść</name> 
    <value> HB</value> 
   </attr> 
   <attr> 
    <name>materiał </name> 
    <value> drewno </value> 
   </attr> 
  </attributes> 
 </product> 
 <product  id= "456" > 
  <name>Kostka do gry 6K </name> 
  <url> http://www.sklep.pl/kostka.html </url> 
  <brand> GameDice</brand> 
  <categories> 
   <category> Gry &gt; RPG &gt; Akcesoria &gt; Ko ści &gt; 6K </category> 
   <category> Gry &gt; Planszowe &gt; Akcesoria &gt; Ko ści </category> 
   <category> Zabawki &gt; Akcesoria &gt; Kostki do gry </category> 
  </categories> 
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  <photo> http://www.sklep.pl/img/kostka.jpg </photo> 
  <price> 22,20 </price> 
  <preparation> 1</preparation> 
  <attributes> 
   <attr> 
    <name>kolor </name> 
    <value> biały </value> 
   </attr> 
   <attr> 
    <name>typ </name> 
    <value> 6K</value> 
   </attr> 
  </attributes> 
 </product> 
</products> 

 

Poniżej znajduje się przykład prezentujący minimalną konieczną do integracji ilość informacji o ofercie sklepu. 

<?xml  version= "1.0"  encoding= "UTF-8" ?> 
<products   
 xmlns= "http://www.sklepy24.pl"   
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation= "http://www.sklepy24.pl http://www.sklepy24.pl/form ats/products.xsd" 
 date= "2008-09-01" > 
  
 <product  id= "0001" > 
  <name>Kostka do gry 6K </name> 
  <url> http://www.sklep.pl/kostka.html </url> 
  <brand> GameDice</brand> 
  <categories> 
   <category> Gry &gt; Akcesoria &gt; Ko ści </category> 
  </categories> 
 </product> 
</products>  


