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Praktiskais uzdevums
10. Uzdevums bija izveidot skriptu, kas HTML failā ierakstītu “Rīga Radio” pašlaik skanošās grupas/mūziķa
vārdu un dziesmas nosaukumu. ( “Rīga Radio” - http://www.rigaradio.lv/)
Kā bonuss iespēja tika piedāvāta albuma nosaukuma noteikšana, bet diemžēl “Rīga Radio” pašlaik skanošās
mūzikas sarakstā nenorāda albumu, tāpēc man nebija iespājams izpildīt šo uzdevuma daļu, jo informācija vienkārši
nebija pieejama.
Uzdevums tika veikts ar BASH programmēšanas valodu un Linux iebūvētajiem rīkiem. Zemāk ir redzams
skripta kods ar komentāriem par katru rindiņu.
Uzdevuma risināšanu sāku ar materiālu izpēti par skriptu veidošanu un Linux komandrindas komandu
sniegtajām iespējām. [1][2][3][4][5]

Attēls 1
1. Rindiņa pasaka, ka tas būs izpildāms skripts.
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2. Izdzēš failu, lai lejuplādējot index.html vienmēr būtu visjaunākā versija.
3. Rindiņa ar komanda wget no saita http://radioriga.lv lejuplādē tās index.html.
4. Rindiņā tiek definēts un inicializēts mainīgais “datums”, kas nolasīs sistēmas gadu, mēnesi un dienu.
5. Rindiņā tiek definēts un inicializēts mainīgais “pulkst”, kas nolasīs sitēmas pulksteni, precīzāk, stundas
un minutes rādījumus, kā arī pievienota ‘_’ zīme, kas prasīta uzdevuma noteikumos, faila vārda
izveidošanai.
6. Definē mainīgo “failanosaukums”, kurš veidos mainīgu faila nosaukumu atkarībā no tā, kurā dienā un
cikos ir palaists skripts
7. Failā ieraksta pirmo HTML elementu ‘<html>’.
8. Failā ierkasta lapas virsrakstu, kas parādīsies atvērtajā logā.
9. Failā ieraksta HTML koda daļu, kurā ir nemainīgā daļa “Autors”.
10. Ar grep atrod index.html failā rindu, kurā tiek pieminēts “current-track”, ar sed –n un to, kas atrodas
iekavās nosaka apgabalu, kas atrodas starp “<span>” un “</span>”, ar nākamajiem trijiem sed –e, tiek
aizvietoti “<span>” ,“</span>” un “</span>” ar neko (proti izņemti ārā), kas tiek panākts ar ‘//’. Pie
pēdējā sed –e bija jāpanāk, lai tiktu izdzēsta slīpsvītra, kas mājaslapā atdala izpildītāju no dziesma.
Atbrīvošanos no slīpsvītras papildināju ar jau pastāvīgā HTML koda ievietošanu. Lai arī source fails ir
nedaudz mazāk pārskatāms, gala rezultātu tas neietekmē un viss saturs attēlojas pareizi. Ilgu laiku
pavadīju mēģinot rindiņu saīsināt, to sadalot vairākās daļās, lai skripta kods būtu pārskatāmāks, taču to
veikt man neizdevās.
11. Noslēdz mūziķa <h1> birku.
12. Izdrukā manu vārdu, uzvārdu, studentu apliecības numuru <h2> tagos.
13. Noslēdz HTML dokumentu ar “</html>” birku.
Skriptu var izpildīt atrodoties faila mapē un rakstot “sh on11005_script” un spiežot ENTER. Pēc tam tajā pat
mapē var atvērt izveidoto HTML dokumentu.
Zemāk ir redzams rezultāts, kad ar Mozilla Firefox tiek atvērts ar skriptu veidotais HTML fails.

Attēls 2
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Avoti
1. How to extract text between two words in unix?
http://stackoverflow.com/questions/6127786/how-to-extract-text-between-two-words-in-unix
2. Simple awk tutorial
http://www.hcs.harvard.edu/~dholland/computers/awk.html
3. Linux / Unix Command: tr
http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_tr.htm
4. 4.3 Populārākās Linux komandas
http://estudijas.lu.lv/mod/page/view.php?id=140534
5. Using Wget
http://en.wikipedia.org/wiki/Wget#Using_Wget
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