Οδηγός αυτόματης λήψης ηχητικού δελτίου καιρού
1. Εισαγωγή
Ο οδηγός αυτός περιγράφει ένα πιθανό τρόπο αυτοματοποίησης της διαδικασίας λήψης
του ηχητικού δελτίου καιρού από το k24.gr. Εάν δεν ενδιαφέρεστε να κατεβάζετε
αυτόματα το δελτίο καιρού, μπορείτε καθημερινά να το λαμβάνετε μπαίνοντας στην σελίδα
http://www.k24.gr/voice.aspx , να επιλέγετε την πόλη που θέλετε και να αποθηκεύετε το
αρχείο mp3.
Στη συνέχεια περιγράφεται η χρήση του προγράμματος wget και η ρύθμιση του
χρονοδιαγράμματος εργασιών (task scheduler) για Windows.
2. Λήψη του προγράμματος wget
Το πρόγραμμα wget είναι μια δωρεάν εφαρμογή γραμμής εντολών που κατεβάζει
αρχεία από το internet όπως ένας web browser. Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα
πηγαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα του :
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
Στην παράγραφο “Download” επιλέξτε την πρώτη επιλογή που λέει “Complete package,
except sources”. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, κάνετε διπλό click το αρχείο για να γίνει η
εγκατάσταση.
3. Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος εργασιών
a) Windows XP
Πηγαίνετε Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε Αρχείο -> Νέα -> Προγραμματισμένη
Εργασία

Ονομάστε την νέα εργασία που εμφανίστηκε “K24”

Κάνετε διπλό click την εργασία K24
Στο πεδίο “Εκτέλεση” γράψτε :
"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" http://voice.k24.gr/poli.mp3 -O c:\poli.mp3

Όπου “poli” συμπληρώνετε την διεύθυνση όπως αυτή εμφανίζεται στην σελίδα
http://www.k24.gr/voice.aspx για την πόλη που σας ενδιαφέρει.
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Πηγαίνετε στην καρτέλα χρονοδιάγραμμα και επιλέξτε την ώρα που θέλετε να
κατεβαίνει το αρχείο.

Τέλος πατήστε ΟΚ, συμπληρώστε τον κωδικό σας εάν έχετε και είστε έτοιμοι.
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Παράδειγμα :
Έστω ότι θέλουμε να κατεβάζουμε τον καιρό για την Αθήνα. Η διεύθυνση είναι
http://voice.k24.gr/athina.mp3 όπως φαίνεται στο www.k24.gr .
Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα ως εξής :
"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" http://voice.k24.gr/athina.mp3 -O c:\athina.mp3

Με αυτό τον τρόπο θα κατεβαίνει το αρχείο athina.mp3 και θα αποθηκεύεται στο
C:\athina.mp3, καθημερινά την ώρα που ορίσατε.

Εικόνα 1: Χρονοδιάγραμμα εργασιών για Αθήνα
Σημείωση : Εάν η διαδρομή που επιθύμειτε να αποθηκεύετε το δελτίο περιέχει κενά
(spaces) θα πρέπει να περικλείεται από διπλά αυτάκια (").
Έστω ότι θέλουμε να αποθηκεύουμε στην διαδρομή :
C:\my station\athina.mp3
Θα πρέπει να το βάλουμε στο πεδίο εκτέλεση μέσα σε διπλά αυτάκια, δηλαδή το πεδίο
θα πρέπει να είναι :
"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" http://voice.k24.gr/athina.mp3 -O "c:\my station\athina.mp3"
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b) Windows Vista – Windows 7
Πηγαίνετε Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Σύστημα και συντήρηση -> Εργαλεία
Διαχείρισης -> Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε Ενέργεια -> Δημιουργία εργασίας
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Συμπληρώστε την πρώτη καρτέλα ώς εξής :

Εικόνα 2: Vista schedule
Πηγαίνετε στην καρτέλα Εναύσματα και επιλέξτε δημιουργία. Συμπληρώστε όπως
φαίνεται στην εικόνα και βάλτε την ώρα που επιθυμείτε να κατεβάζετε το δελτίο.
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Πατήστε ΟΚ και πηγαίνετε στην καρτέλα Ενέργειες. Πατήστε Δημιουργία .
Στο πεδίο Πρόγραμμα γράψτε :
"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe"

Στο πεδίο Προσθήκη ορισμάτων γράψτε :
http://voice.k24.gr/poli.mp3 -O c:\poli.mp3

Όπου “poli” συμπληρώνετε την διεύθυνση όπως αυτή εμφανίζεται στην σελίδα
http://www.k24.gr/voice.aspx για την πόλη που σας ενδιαφέρει.

Πατήστε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο.
Τέλος πατήστε ΟΚ, συμπληρώστε τον κωδικό σας εάν έχετε και είστε έτοιμοι.
Σημείωση : Εάν η διαδρομή που επιθύμειτε να αποθηκεύετε το δελτίο περιέχει κενά
(spaces) θα πρέπει να περικλείεται από διπλά αυτάκια (").
Έστω ότι θέλουμε να αποθηκεύουμε στην διαδρομή :
C:\my station\athina.mp3
Θα πρέπει να το βάλουμε στο πεδίο “Προσθήκη ορισμάτων” μέσα σε διπλά αυτάκια,
δηλαδή το πεδίο θα πρέπει να είναι :
http://voice.k24.gr/athina.mp3 -O "c:\my station\athina.mp3"
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